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Město bude mít pod
dohledem budoucnost
bývalého sklářského
závodu. Už teď se
hlásí firmy, které by
tu chtěly vyrábět

„N e mů ž e m e si
d o v o l i t z d ra ž ovat“
Společnost ČEZ Teplárenská
koupila od města tepelné
hospodářství. "Zvyšování
cen se lidé bát nemusí," říká
generální ředitel
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Veřejné zasedání
Nejbližší veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
24. května. Začíná ve 14 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu.

Nekupujeme jen Preciosu, ale i jistotu
Nekupujeme si jen další zátěž?
Stojí to za ty peníze? Jsou to hospodárně vynaložené prostředky?
Neměli bychom našetřené peníze
investovat raději jinam?
Otázek k jednomu z nejdůležitějších rozhodnutí poslední doby
bylo hodně. Není divu. Města nekupují průmyslové areály za miliony každý den. Ale věřte, možná
by chtěla.
Setkávám se pravidelně se starosty z jiných měst a skoro všude
mají areál, podnik nebo budovu,
u nichž litují, že ji nekoupili nebo
koupit nemohli. Preciosa je podobný případ. Mohli jsme ji nechat trhu, ale možná bychom jednou hodně litovali.

Jde o strategické rozhodnutí.
Nekupujeme si jen haly a pozemky. Nekupujeme si pouze oplocený
kus města. Za část z těch sedmadvaceti milionů si kupujeme také
jistotu. Klid. Dohled.
Na zastupitelstvu zazněla logická námitka, proč město za veřejné peníze kupuje něco, co ne-

potřebuje. Ono je ale třeba také
zvažovat, zda jiné varianty nejsou
pro město příliš velkou hrozbou.
A když ano, raději zvolit jistotu.
Ať už bude ve vedení města
v budoucnu kdokoli, bude to někdo, kdo tu žije. Ne firma, která
zrovna hledala vhodný prostor
a Jirkov je pro její manažery pouze místo na mapě.
A proč za ty peníze raději neopravíme chodníky či hřiště? My
je opravíme. Když ne v letošním
roce, tak třeba v tom příštím.
Preciosu jsme mohli koupit právě
a jen teď.
Tak jsme ji koupili. A udělali jsme
dobře, o tom jsem přesvědčený.
Radek Štejnar, starosta města

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI

PSALI JSME...

... před dvaceti lety

... před deseti lety

Ke kultuře národa patří bezesporu i čistota. Nehovoříme nyní
o čistotě tělesné, ale o vzhledu
našich měst. Nad stálým nepořádkem v Jirkově se zamýšlíme
nejen my, jeho občané, ale i pracovníci Technických služeb města
Jirkova.
Přestože již byl opakovaně prováděn sběr odpadků nacházejících se na veřejné zeleni, množství poletujících odpadů neustále
přibývá.
Rádi bychom upozornili, že sebelepší systém úklidu není k ničemu, pokud nezačíná od výchovy
každého jednotlivého občana.
Důvodem množících se odpadků
je především nekázeň při nakládání s domovním odpadem.
Jirkovské noviny, červen 1997
(v květnu Jirkovské noviny nevyšly)

Po dvou letech se veřejnosti
opět zpřístupnily sklepy pod pískovcovým pahorkem mezi Vinařickou a Tyršovou ulicí. Poprvé
tomu bylo mimořádně ve dvou
víkendech včetně pátku v květnu
2005, kdy do podzemí vstoupilo
6 197 lidí. Tentokrát se dveře do
podzemního labyrintu otevřely
napořád, kromě pondělí bude
otevřeno celý týden včetně sobot
a nedělí. Dlouhý sklep, jak je podzemí nazýváno, se uzavře pouze
v zimních měsících.
„První den vstoupilo do podzemí
šest set třicet tři lidí,“ pochlubila
se ředitelka Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení
Jirkov Hana Procházková. „Na
mnohé se už nedostalo, ale vědí,
že mohou nyní přijít kdykoliv.“
Jirkovské noviny, květen 2007

Historické podzemí
se otevře již nastálo

Odpadový problém
aneb jsme kulturní?

Jirkovské noviny

M. Šrámek: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli má jirkovská bytová internetové stránky, kde bych nalezl nabídky volných bytů nabízených městem. Nebo kde se o tom můžu informovat, děkuji za
informace.
Odpověď města: Dobrý den, městské byty spravuje společnost
Městská majetková Jirkov. Jak jsem zjistil, nabídku volných bytů na
internet nedává, ale můžete se na ně informovat na kontaktech, které
jsou k dispozici. Zavolat jim nebo tam rovnou zajít - http://www.mmjirkov.cz/kontakty.html. Díky a mějte se.
SETKÁNÍ SVJ

Pozvánka na setkání zástupců SVJ
Na pravidelné setkání se zástupci jirkovských SVJ zve místostarostka Dana Jurštaková.
Zúčastní se ho také lidé z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
a Generálního ředitelství Úřadu
práce ČR. Přijedou poradit, jak
efektivně využít nového zákona,
který má pomoci proti spekulantům.
Sdružení vlastníků budou moci
od června žádat úřad práce, aby

dávky na bydlení u neplatících
nájemníků posílali přímo na účet
SVJ. Úřad práce už vydal příslušné instrukce, jak v takových
případech postupovat. A přijedou
s tím seznámit právě Jirkovany.
Není divu, právě v našem městě totiž vznikla aktivita, která ke
změně zákona vedla.
Schůzka se koná 22. května
v 16.30 hodin v zasedací síni
městského úřadu.
(jd)
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PARKOVÁNÍ

Město koupí areál bývalé Preciosy.
Chce si pohlídat jeho budoucnost
„Nemám obavy, že
bychom ho nedokázali
využít,“ říká starosta
Radek Štejnar

Zastupitelé schválili odkoupení
průmyslového areálu od společnosti Preciosa. Město za něj zaplatí 27 milionů korun.
Pro koupi areálu hlasovala koalice i opozice společně, pouze
dva zastupitelé z dvaceti byli proti
a jeden se zdržel. Zastupitelé se
kvůli tomu mimořádně sešli na
konci dubna.
Město areál nekupuje kvůli podnikání, jde o strategické rozhodnutí. „Nejzásadnější argument pro
koupi je ten, že neztratíme kontrolu nad budoucností závodu,“
uvedl přímo na zasedání starosta
Radek Štejnar. „Je to velký areál v centru města a rozhodně se
nechceme dostat do situace, aby
se tu usídlil někdo, s kým se pak
nebudeme moci jakkoli domluvit.“
Stejného názoru byla i většina ostatních zastupitelů. „Je to
naše rodinné stříbro a my ho tím
zachráníme,“ komentoval odkup
zastupitel Michal Bečvář, který se
zabývá historií města. Areál kdysi
sloužil jako přádelna, později se v
něm vyráběla skelná vlákna. Posledních třicet let tu zaměstnanci

◄ Zastupitelé si byli před koupí
areál Preciosy prohlédnout.
▲ Nejvíc se jim líbila vila z roku
1888, která sloužila jako hlavní
vstup a sídlo ředitelství
▼ Moderně vybavenou kuchyň
by jistě využila i nějaká příspěvková organizace města, třeba škola.
Foto 3x Josef Dušek

sklářské firmy Preciosa brousili
ozdobné sklo.
Nejvíc se diskutovalo o tom, zda
bude město vědět, jak areál využít. Minimálně tři firmy z okresu už
ale projevily zájem část podniku
využít. Například jirkovský C&C
Plast či chomutovský Puls. „Nebojím se, že bychom nedokázali

ŘEDITELKA REZIGNOVALA

objekt naplnit,“ komentoval to starosta. Navíc připomněl, že město
na rozdíl od firem může využít i
dotace určené na revitalizaci starých průmyslových areálů, pokud
to bude třeba.
Areál o rozloze 4,5 hektaru leží
jen kousek od centra města. Stojí
v něm několik výrobních hal a ad-

ministrativních budov včetně historické vily z roku 1888. Součástí
je také veškeré technické zázemí
včetně třeba vlastní čističky odpadních vod. Odhadní cena je devadesát milionů korun, město ho
koupí za 27 milionů. Peníze si nebude muset půjčovat, má dost volných finančních prostředků. (jd)

CENA VIA BONA

Město hledá nového ředitele Milanova Cesta proti bolesti
může získat další ocenění
pro jirkovské strážníky
Ředitelka jirkovské městské policie Marta Bendová rezignovala
v polovině dubna na svou funkci.
Město proto vypsalo výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku strážníků.
Bendová důvod svého odstoupení neuvedla, každopádně se
tak stalo po vzájemné dohodě se
starostou města Radkem Štejnarem. Ten byl s velkou částí její
práce spokojený. „Legislativně
i ekonomicky fungovala městská
policie perfektně. Kde to skřípalo, byla oblast psychologie uvnitř
týmu,“ uvedl starosta.

Výběrové řízení na nového
šéfa strážníků už běží, přihlášky
je možné podávat do 15. května.
Uchazeč by měl být ideálně vysokoškolák s alespoň pěti roky praxe. Předložit musí kromě životopisu také koncepci vedení městské
policie. Podrobné informace a
požadavky najdou zájemci na
webových stránkách města v sekci Volná pracovní místa.
Do doby, než nový ředitel či ředitelka nastoupí do funkce, je vedením městské policie pověřený jeden ze zkušených strážníků, a to
Václav Dráb.
(jd)

Tak to je paráda! Odhodlání
Milana Dzuriaka pomáhat ostatním se dostalo mezi dvacet nejsilnějších filantropických příběhů
posledních dvaceti let. Vybrala je
odborná komise Nadace Via, která už dvě desetiletí uděluje ceny
těm, kteří nezištně pomáhají druhým.
Na vybranou měla z více než
sto dvaceti příběhů a ten Milanův
je zaujal výjimečně. Ve své kategorii pro mladé filantropy je mezi
pěti vybranými a celkově pak
mezi dvaceti nejlepšími za celou
historii předávání cen.

Milan Dzuriak v komiksu Ceny Via
Bona.

Foto web Nadace Via

Mezi příběhy teď hlasuje veřejnost. Na internetových stránkách
Ceny Via Bona si můžete prohlédnout i krátký komiks a můžete Milanovi poslat hlas, pokud budete
chtít. Hlasování probíhá do neděle 14. května.
(jd)
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MATEŘINKY PRO VEŘEJNOST

Kaštánek otevře zahradu rodinám. Další
si můžete pronajmout na dětskou oslavu

Zahrady jirkovských
mateřských školek budou více sloužit veřejnosti
Dětské hřiště na zahradě školky ve Smetanových sadech už
nebude odpoledne pod zámkem.
Vedení mateřinky se rozhodlo otevřít zahradu rodinám a seniorům.
Jako první a zatím jediná školka
v Jirkově.
Stane se tak od úterý 9. května. „Jsme uprostřed města, takže
máme dobrou polohu. A běžná
dětská hřiště často obsazují teen-

ageři a rodiče tam s dětmi nemají
klid,“ vysvětluje hlavní důvody
pro otevření zahrady vedoucí MŠ
Kaštánek Jaroslava Chrtková.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VEŘEJNÁ ZELEŇ

Plnou čáru u Penny
přejet můžete

Děti budou moci na zahradu Kaštánku i odpoledne.
Foto archiv

Zahrada bude otevřená od 16
do 19 hodin a přístupná bude
pouze dětem do deseti let v doprovodu rodičů. A také seniorům.
„Ti si mohou jen tak posedět nebo
se věnovat zahradničení na naší
skalce a záhonech,“ naznačuje
Chrtková.
O pořádek a dodržování řádu
se bude starat správce, kterého si
mateřská školka najme díky příspěvku z úřadu práce.
V Kaštánku už zkoušeli zahradu otevřít pro veřejnost před pár
lety, kvůli malé propagaci o tom
ale vědělo jen pár lidí. Teď vedení

mateřské školy předpokládá, že ji
budou rodiče využívat častěji.
Další zajímavou novinkou je
možnost si zahradu u jakékoli jirkovské školky pronajmout třeba
na narozeninovou párty pro syna
či dceru. Město to zaneslo přímo
do zřizovací listiny školek. „Dětské
zahradní oslavy jsou oblíbené,
takže to vnímáme jako zajímavou
nabídku pro rodiče,“ vysvětluje
vedoucí odboru sociálních věcí
a školství Karel Bernt. „Teď záleží na jednotlivých školkách, jak té
možnosti využijí a jaké si nastaví
podmínky.“
(jd)

Speciální záhon na náměstí
kvete krásně od jara do zimy

Tahle řidička dopravní předpisy
neporušuje.
Foto Josef Dušek
Vypadá to jako nedomyšlenost,
ale je to přesně naopak. Plná čára
uprostřed Studentské ulice, ze
které se odbočuje na parkoviště
u Penny marketu, je nakreslená
podle zákona. A také ji v tomto
místě podle zákona můžete přejet.
Potvrdili to nejen odborníci
z radnice, ale také policisté z
dopravního inspektorátu v Chomutově a projektant. Parkoviště i protější příjezdová cesta
k rodinným domům jsou totiž
považované za takzvaná „místa ležící mimo pozemní komunikaci“. A v příslušné vyhlášce je
napsáno, že podélnou souvislou
čáru lze přejíždět, pokud řidič
odbočuje na takové místo nebo
z něj vyjíždí.
Leckoho možná napadne jestli
nebylo jednodušší udělat zde čáru
přerušovanou a nemást řidiče?
Možná i bylo, pak by ale dopravní značení bohužel neodpovídalo
zákonu.
(jd)
4

V únoru a březnu krokusy, v dubnu tulipány a bergénie, v květnu okrasný česnek a přes léto třeba kakost
nebo bílý mák. Ať půjdete Havlíčkovým náměstím v Jirkově v kteroukoli roční dobu, vždy tu uvidíte něco krásně
kvést. Radnice tu nechala před dvěma lety vysázet speciální trvalkový záhon, a to podle německo - švýcarského
modelu nazvaného Silbersommer (Stříbrné léto). Při něm je použitý mix květin, travin a cibulovin, které rostou
v různých měsících. Některé rostou jednotlivě, jiné ve skupinách, další efekty tvoří rostliny, které pokrývají větší
plochu. Je tak zaručené, že záhon je celý rok krásně zbarvený. Odborníci pro něj používají výraz „dynamický“
záhon, protože se mění po celý rok. Do dlouhého záhonu v Jirkově zahradníci vysázeli 1 200 trvalek šestadvaceti různých druhů a přes šestnáct set cibulovin šesti druhů. Kromě toho výsadba na náměstí zahrnovala také
osmnáct mladých stromků. Zmíněný model záhonů je navíc navržený tak, že potřebuje jen minimální údržbu.
Není třeba ho zalévat, okopávat ani jinak ošetřovat a rostliny se na podzim neodstraňují.
Foto M. Buchtová
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TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Město prodalo tepelné hospodářství,
zdražování se lidé bát nemusí
Výměníky a rozvody tepla koupila od města společnost ČEZ Teplárenská, která je dosud měla v nájmu

Jirkov získá šedesát milionů pro
další rozvoj města. Zastupitelé na
svém dubnovém zasedání schválili prodej městských výměníků
a rozvodů tepla společnosti ČEZ
Teplárenská. Její generální ředitel
Petr Hodek všechny ubezpečil, že
se lidé zdražování bát nemusí.
„Na příští dva roky, tedy 2018
a 2019, jsme se dokonce zavázali, že cenu tepla nezměníme vůbec,“ uvedl Hodek, který byl přímo
na zasedání zastupitelstva (více
v rozhovoru dole).
Obavy rozptylují i odborníci.
„Fakt, že bude ČEZ koupi financovat z vlastních zdrojů, dává záruku, že náklady se nepromítnou
do budoucí ceny energií,“ je přesvědčen třeba Zdeněk Švanda,
který působí jako odborný konzultant právě v těchto oborech a byl
k výběrovému řízení přizván.
ČEZ Teplárenská byla jedinou
firmou, která se do soutěže na
prodej tepelného hospodářství
přihlásila. Její nabídka, 60,2 milionu korun, odpovídala odhadům
a představám vedení města. „Je
to solidní nabídka od více než solidního partnera,“ komentoval to
starosta města Radek Štejnar.

Jirkovští zastupitelé schválili na svém dubnovém zasedání prodej tepelného hospodářství. Město ho prodá
společnosti ČEZ Teplárenská za 60,2 milionu korun. 				
Foto Josef Dušek
Navíc jde o firmu, která se
o všechen zmíněný majetek už
dlouho stará. „ČEZ Teplárenská
má jirkovské tepelné hospodářství už několik let v pronájmu,“
potvrzuje místostarostka Dana
Jurštaková.

Diskuze na zasedání zastupitelstva byla nakonec poměrně krátká
a zastupitelé po několika dotazech
a odpovědích prodej většinou hlasů posvětili.
Jirkov peníze z prodeje použije
na rozvoj města, o konkrétních

investicích budou v následujících
letech rozhodovat zastupitelé.
Pro představu – šedesát milionů
korun je zhruba pětina rozpočtu
města na celý rok. A za podobnou
částku Jirkov letos realizuje na třicet investičních akcí.
(jd)

„Je nepřijatelné, aby naše ceny rostly“
Rozhovor s generálním
ředitelem ČEZ Teplárenská Petrem Hodkem
Když tepelné hospodářství někdo koupí, lidé budou platit víc za
teplo a teplou vodu. Nejčastější
obavu Jirkovanů i některých zastupitelů přijel vyvrátit sám generální ředitel ČZ Teplárenská Petr
Hodek. Ten všechny ubezpečil,
že nákup majetku nebude mít na
cenu tepla žádný negativní vliv.
„Naopak jsme se rozhodli, že stávající cenu zachováme i pro roky
2018 a 2019. A to i přesto, že všeobecně dodávky tepla dlouhodobě klesají,“ říká na úvod krátkého
rozhovoru pro Jirkovské noviny.

Teplo dnes můžete získat z tepelných čerpadel, plynových kotelen,
solárních panelů… Je naprosto
nepřijatelné, aby naše ceny rostly a nebyly konkurenceschopné.
Tam, kde soustavu vlastníme
nebo ji máme v pronájmu, také
máme ceny nižší o desítky korun
než v okolních městech.
Petr Hodek, generální ředitel ČEZ
Teplárenská.
Foto archiv ČEZ
Jak se říká ´slibem nezarmoutíš´. Jak chcete Jirkovany
přesvědčit, že se zdražování
opravdu bát nemusí?
Kromě toho, že cenu tepla kontroluje Energetický regulační úřad,
tlačí na nás také konkurence.

Ale zní logicky, že když něco
koupíte za 60 milionů, budete
chtít ty peníze zpátky...
My máme návratnost té investice rozloženou na spoustu let
dopředu. Můžeme si to dovolit máme zkušené lidi, máme zmodernizovaný zdroj tepla (elektrárnu Prunéřov) i dostatek paliva

do něj (hnědé uhlí). Takže mohu
znovu ubezpečit, že do ceny tepla a teplé vody se nepromítne ani
koruna z kupní ceny. Změnou majitele se pro obyvatele Jirkova nic
nezmění. V důsledku ji prakticky
ani nezaznamenají.
A budete do rozvodů také investovat?
Samozřejmě. V současné době
připravujeme modernizace v rámci celé republiky, Jirkov z toho
pochopitelně nevyjímaje. Ty povedou k postupnému snížení ztrát
v rozvodech tepla tak, aby byla zachována nejen spolehlivá dodávka tepla, ale i konkurenceschopná
cena.
(jd)
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ZÁPISY DO MŠ

V úterý a ve středu
zápisy do mateřinek
V úterý a středu 9. a 10. května
proběhnou zápisy do jirkovských
mateřských škol. Jde o děti, které do konce srpna dosáhnout tří
let věku. Možné je přijít k zápisu
i s mladšími dětmi, přijaty však budou jen v případě volné kapacity.
Zápisy budou probíhat na sedmi
mateřinkách přímo v Jirkově, další spádové jsou pak na Červeném
Hrádku, v Otvicích a Vrksmani.
Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání je v případě,
že v létě dosáhne pěti let věku. (r)

TESCO POMÁHÁ

Třicet tisíc přisoudili zákazníci Tesca hasičům

Jirkovští dobrovolní hasiči dostanou od Tesca třicet tisíc korun.
Rozhodli o tom zákazníci jirkovského hypermarketu, když jim dali
ze tří projektů nejvíc hlasů (přes
dvanáct tisíc). „Peníze použijeme
na nákup sportovního vybavení,
například sady soutěžních hadic,
proudnic či sportovních dresů,“
dodal k tomu starosta dobrovolných hasičů Petr Pastyřík (vlevo).
Využijí je hlavně mladí hasiči.
Symbolický šek mu předal ředitel
jirkovského marketu Ing. Roman
Sosna.
Foto Josef Dušek

ANKETA

Průzkum: Jak řešit soužití s problémovými lidmi?
Nebudeme se ptát, jak se máte. Chceme se zeptat, co můžeme udělat, abyste se měli lépe...
Nepřizpůsobiví,
problémové
lokality, soužití s romskou menšinou. To byla témata, která jste
v našich prvních dotaznících vypisovali nejčastěji. Stanovili jste
tak téma na měsíc květen. Ale nebudeme lhát, je to pořádně tvrdý
oříšek...
Najít jednoduchou odpověď na
otázku v titulku je skoro nemožné.
S podobnými problémy se potýkají i další města a snaží se ho řešit
už dlouhá léta. A Jirkov samozřejmě také (více si přečtěte ve článku vpravo). Jednoznačný recept
však nikdo nemá.

Ten ale ani nehledáme. Hledáme zajímavé nápady či pohledy.
Slíbili jsme konkrétní otázky na
konkrétní témata. Dali jsme tedy
dohromady dva dotazy, u třetí
máte možnost rozvést své myšlenky bez omezení. Koukněte na
kupon dole, případně nám napište přes náš web či na facebook.
Mimochodem, elektronický formulář na městském webu byla
nejčastější cesta, kterou jste se
do našeho průzkumu zapojili.
Většina odpovědí byla stručných
a jasných, řada lidí se však rozepsala o naprosto konkrétních

tématech či problémech. Těmi se
budeme na úřadě postupně probírat a ptát se odpovědných, co
s tím lze dělat.
Tématem, které jste zmiňovali
nejčastěji na druhém místě, byla
bezpečnost. Tou se budeme zabývat v červnu. Překvapivě často
jste psali také o nepořádku v ulicích či vyvážení odpadu, takže na
toto téma také dojde. Nedostatek
služeb a vylidněné centrum města - to bude další z okruhů, kterým
se budeme zabývat a ptát se vás.
Protože i to vás zajímá. A nás budou zajímat vaše odpovědi.
(r)

Anketa: Jak řešit soužití s problémovými občany?
Víme dobře, že tohle je hodně těžké téma. Kdyby nebylo,
už bychom ho asi dávno vyřešili. Ale jestli vás tolik pálí,
zkuste zapřemýšlet, co pomůže
k jeho řešení.
1. Jaký zákon, vyhláška či předpis by podle vás pomohl k lepšímu soužití s problémovými lidmi?
Co by měl obsahovat?
2. Pokud by byl ve městě nějaký orgán, který by řešil soužití
s romskou menšinou, jak by měl
působit?
3. Máte nějaký jiný nápad, jak
soužití s problémovými lidmi
či romskou menšinou zlepšit?

1. ...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
3 ...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Vyplněný kupon můžete odevzdat do 20. května v městském informačním centru,
na podatelně městského úřadu nebo na informacích hypermarketu Tesco.
Odpovědět můžete také prostřednictvím městského webu či facebooku.
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Není tu tolik prostoru, abychom vypsali všechny projekty, kterými se město snažilo či
snaží zlepšit soužití s problémovými lidmi. Vypíchněme ty,
které nejsou tak samozřejmé.
Málo se třeba ví, že místostarostka Dana Jurštaková chodí
do problémových lokalit osobně a pravidelně. Společně
s pracovnicemi úřadu práce,
sociálního odboru a strážníky
navštěvuje v rámci místních
šetření byty, s jejichž nájemníky jsou opakované problémy.
"Většinou tipy získáme přímo od zástupců SVJ, vztahy
s nimi jsou pro nás důležité,"
říká místostarostka.
Hromadné úřední kontroly
vnímá jako přiměřený tlak na
problémové lidi. "Vědí, že je
máme v hledáčku. A že když
své chování nezmění, budeme chodit pořád," dodává.
Částečné zlepšení si město slibuje také od zavedení
veřejné služby. Konkrétně od
faktu, že najatí dávkaři budou
uklízet v okolí svých domů. To
by mělo působit i výchovně.
Co se týče soužití s romskou
menšinou, v minulosti město
zangažovalo i místní aktivní
Romy, kterým také nebyla lhostejná situace ve městě. Jejich tlak na problémové členy
jejich komunity však postupně
opadl.
(r)
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GRAFIKY DO ŠKOL

„Jsem rád, že se Kludský usmívá.
A ohromně se těším na Masaryka!“
Rozhovor s výtvarníkem Šporgym, který pro místní školy už pět let vytváří portréty známých osobností

usmívá, je smířený. Protože když
si přečtete jeho životopis, tak to
je masakr... Ten člověk musel mít
nervy z oceli.

Výtvarník Šporgy na jirkovském náměstí se dvěma linoryty s motivem Karla Kludského.
Sedm grafik s portrétem Karla
Kludského si letos objednala jirkovská radnice od známého orasínského umělce Šporgyho. Jde
o pátou část dlouhodobého projektu, při němž výtvarník tvoří
moderní portréty známých osobností pro místní školy a knihovnu. „Jsem rád, že přes jeho těžký
život se mi ho podařilo zachytit
optimisticky, smířeného,“ říká nad
svými obrazy Karla Kludského
Šporgy na úvod rozhovoru pro Jirkovské noviny.
Nejprve to základní - jakou
technikou jsou obrazy tvořené?
Jde o linoryty, což je nejjednodušší technika grafiky. Do lina se
nejprve zrcadlově dlátem vyryje
předloha, která se pak obtiskne
na čtvrtku. Třeba pro tenhle portrét Karla Kludského jsem vyrýval
tři různé vrstvy. Bílý podklad, tedy
obrys. Potom stíny a nakonec černou konturu.
Vy to nazýváte nejjednodušší technikou, ale já si neumím
představit vydlabávat třeba jen
stíny v obličeji, navíc zrcadlově.
Pravda, chce to trochu představivosti a umu. Ale je to o cviku

Foto Josef Dušek

Na úplném počátku projektu stála jednoduchá prosba vedoucí
jirkovské knihovny Marie Bečvářové. Chtěla totiž zaplnit prázdné
stěny v Kludského vile, kam se knihovna tehdy nastěhovala. Původní myšlenka byla ztvárnit postupně motivy nejpůjčovanějších knih.
Z ní pak vznikl nápad pořídit moderní grafiky známých osobností jako dar školám, to už si vzal projekt za svůj starosta Radek
Štejnar, který ho stále podporuje. První vznikl portrét Jana Amose
Komenského, další rok to byl Ludwig van Beethoven, poté Milada
Horáková a loni pak Karel IV. Letos vzhledem k výročí padesáti let
od smrti je to nejznámější obyvatel Jirkova Karel Kludský. Za sedm
jeho grafik město zaplatilo čtrnáct tisíc korun.
a tréninku. Já bych zase psal dvě
hodiny článek, který vy budete mít
za patnáct minut. Ale samozřejmě je to trochu sázka do loterie.
Až když vytisknu první kompletní
obraz, tak zjistím, jestli jsem celý
týden nepracoval nadarmo.
Aby z těch tří vrstev vznikl celistvý obraz, je asi důležité se
pak přesně trefit, že?
Úplně základní je mít to dobře
vyryté v linu a ano - pak jednotlivé
štočky pečlivě klást na sebe. Ale
já už mám systém, se kterým to
zvládám bez potíží. Třeba Karel IV.
loni byl dokonce z pěti vrstev. A
to už bylo náročnější, to se mi
klepaly prsty (smích). I proto, že
všechno tisknu ručně.

Jak jste vlastně vybíral fotografii, podle které jste portrét
Karla Kludského tvořil?
Vždy, když dělám nějaký portrét,
seženu si k dané osobnosti materiály, abych si mohl vybrat vhodnou předlohu. V tomhle případě
jsem vycházel z knihy Václava
Cibuly Život v manéži. A předlohou byla známá fotografie, kdy
Karel Kludský stojí na zahradě
u maringotky. Zvolenou fotografii
si nazvětšuji a vyberu z ní prvky,
které chci na obraze mít. Třeba
na této fotografii byly stíny hodně
měkké, já jsem je udělal ostřejší, aby měl portrét moderní střih.
A také jsem rád, že se mi podařilo Karla Kludského ztvárnit optimisticky, že se na obraze trochu

Podkladem jsou čtvrtky, často výrazně barevné. Viděl jsem
oranžovou, modrou, fialovou...
To je záměr?
Já jsem si všiml, že školy mají
tyhle didaktické obrazy většinou
zastaralé. Jsou omšelé, černobílé. A přitom zbytek škol je už barevný, zvenku i uvnitř si s barvami
hrají. Proto jsem zvolil výrazné
podklady. A samozřejmě také proto, aby přilákaly pohledem. Každý
obraz a tedy i každá škola má
navíc jinou barevnou kombinaci
a kompozici. Vtip je v tom, že když
se jednou domluví, mohou mít super výstavu, když dají všechny
obrazy vedle sebe. Pro knihovnu
pak dělám grafiku speciální. Jde
o větší formát, navíc si s ním více
hraju, tenhle je třeba vícehlavý.
Už víte, jaký portrét budete
dělat příští rok?
No samozřejmě, příští rok je
jasný! Budeme slavit sto let republiky, sto let od zvolení prvního
prezidenta Masaryka. To je něco,
na co se ohromně těším.
Celý projekt si hodně bere za
svůj starosta Radek Štejnar,
který místní umělce podporuje
rád. Jak to vnímáte vy?
Jsem za to rád. Taková podpora
není úplně obvyklá. Města chtějí hlavně betonovat a asfaltovat,
umělci jsou považováni za darmožrouty, kteří mohou být rádi,
že vůbec dostanou nějakou práci.
A ještě nedejbože zaplacenou!
Já ale nemyslím, že se musíme
obhajovat. Naší obhajobou je nápis Medy Mládkové na Sovových
mlýnech v Praze ´Vydrží-li kultura, přežije národ.´ Takže jsem rád,
že v Jirkově je to jinak a je tady
starosta, který na umění nahlíží
jako na důležitou součást kultury
města.
(jd)
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ZAHÁJENÍ SEZONY

Kulturní sezona začala pohodovým
odpolednem na Červeném Hrádku

Když v neděli 30. dubna po obědě zazněly na nádvoří Červeného
Hrádku výstřely, znamenalo to
jediné. Letošní kulturní sezona v
Jirkově je zahájená!
Odpolední program plný hudby,
tance, pohádek a hlavně zámec-

ké pohody vyvrcholil večerním
vystoupením houslisty Jaroslava
Svěceného a klavíristy Václava
Máchy v Rytířské sále.
A jaké největší akce nás letos
čekají? Čtěte ve článkuna vedlejší straně.
(r)

KONCERT V ZUŠ

Mexický sbor v Jirkově

V rámci festivalu Vokál Jirkov, který pořádá jirkovská Základní umělecká škola, zavítal do Jirkova také dětský pěvecký sbor Los niňos cantores
del Estado de México. Přestože se jedná o reprezentativní těleso státu
Mexico, není typickým výběrovým sborem. Zpívat v něm totiž může každé dítě, které má o členství zájem a pravidelně se účastní jeho sborové
činnosti, což úzce souvisí s hudebně výchovnou praxí v Mexiku i se sociálním zázemím dětí. Repertoár mexického sboru vyrazil posluchačům
dech, protože sestával ze světových operních árií a samozřejmě i z typické hudby mexické. Program sboru byl sestaven tak, aby byl využit potenciál členek sboru a použity všechny zajímavé barvy hlasu v sólových
partech. A sledovat jednu z členek sboru při mexickém tanci bylo velikým
zážitkem pro všechny přítomné. Za své vystoupení sklidil sbor obrovský
a zcela zasloužený aplaus.
Foto: Milena Sailerová
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◄ Návštěvníci se dobře bavili,
a tak to má být. Tady odměňují
potleskem kapelu Nezmaři.
▲ Součástí akce byly také prohlídky nově zrestaurovaného Rytířského sálu.
◄ Pro děti i jejich rodiče byla na
nádvoří připravená i malá tvořivá
dílnička.
Foto 3 x Josef Dušek
Fotogalerii ze zahájení kulturní
sezony v Jirkově najdete na
městském facebooku.
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ČERVENÝ HRÁDEK

Myslivci na zámku předvedou
lovecké psy i kuchařské umění

TIPY NA ČERVEN

Města čtou. Jirkov také

Oblíbený Myslivecký den na Červeném Hrádku má program na celý den
SOBOTA 13.5. od 9 hodin

19. - 23. 6. 2017
Pětidenní čítárna pod širým
nebem, každé odpoledne krátké
kulturní zastavení. Takový je jirkovský program k projektu Města čtou. Knihovnička s možností
pohodlného sezení či ležení bude
u kostela sv. Jiljí, na podvečery je naplánované třeba čtení
o Karlu Kludském či pohádková
představení.
(r)

Nezáleží na tom, jestli přijdete
v zelené kamizole nebo umíte vábit leda komáry. Myslivecký den
na Červeném Hrádku je akcí pro
širokou veřejnost. Její program je
podle toho také sestavený.
Léta byla neojblíbenější součástí programu výstava loveckých trofejí. Paroží z letos ulovené zvěře
uvidíte na zámku i letos, stále
oblíbenější je však i prezentace
loveckých psů. A nepředstavujte
si jen jezevčíky s ušima od hlíny,
majitelé přivezou na zámek desítky šlechtěných psů nejrůznějších
plemen, o které pečují jako o členy rodiny.
Myslivecký den však nasytí i další smysly. Poslechnout si budete
moci trubače, ukázky vábení zvěře či účastníky pěvecké soutěže.
K ochutnání bude soutěžní zvěřinový guláš a trochu duchovna do
světské zábavy přinese Svatohubertská mše. Své znalosti si pak
rozšíříte na nově otevřené naučné
stezce.
(jd)

Slavnostní troubení trubačů bude náštěvníky provázet celý den.

KLUDSKÉHO ZAHRADA

POHÁDKOVÝ LES

Hudba, dílny, divadlo:
Odpoledne pro rodinu
SOBOTA 20. 5., od 14 hodin

Jedna z nejoblíbenějších akcí
jirkovského kulturního kalendáře
je vždy závislá jen na počasí. Protože nezájmem rozhodně netrpí.
A není divu, její program je pro
celou rodinu. Letos se začne akční
bramborovou pohádkou divadelního uskupení Loutky bez hranic
(14.00), pokračovat se bude šansonem a jazzem v podání kapely
Annešanté (15.00) a vystoupením
folkrockového písničkáře Václava
Koubka (17.00). Ujít si nenechte ani svérázný koncert Příhody
kluka Bombarďáka (19.00) a pro
fajnšmekry je připravený večerní
koncert kapely Schodiště (20.30).
Po celý den bude na zahradě také
dílna Cirkusu Paciento, výtvarné
worskshopy a samozřejmě občerstvení.
(jd)

Výstava v galerii: Jiří
Winter - Neprakta
Foto ZUŠ

Program Mysliveckého dne na Červeném Hrádku
9.00 Slavnostní zahájení Mysliveckého dne a výstavy psů
9.30 Slavnostní zahájení přehlídky trofejí (+výstava trofejí, telemetrie)
10.00 Lesní pedagogika - otevření naučné stezky
10.30 Pasování absolventů zkoušek myslivosti 2017 a předání
mysliveckých vyznamenání
11.00 Prezentace loveckých psů 11.30 Ukázka vábení zvěře
12.00 Pěvecká soutěž
12.30 Vyhlášení výtvarné soutěže
13.00 Svatohubertská mše (zámecká kaple)
13.30 Vyhodnocení soutěže ve vaření zvěřinového guláše
15.00 Vyhlášení výsledků účastníků naučné stezky

V lese u zámku bude
znovu strašit
NEDĚLE 28. 5., od 15 hodin

Vodník v lese? Když vám dá úkol,
tak proč ne?

Foto Deník

Další oblíbené nedělní odpoledne určené pro celé rodiny. Okolí
zámku Červený Hrádek navštíví
pohádkové postavičky a kromě
dobrodružné cesty s mnoha úkoly
čekají malé i velké návštěvníky
také soutěže, koně, nafukovací
hrad, malování či skupina Úlet.
Akci pořádá místní DDM Paraplíčko.
(r)

1.6. - 12.7. 2017
Výstava vynikajícího spisovatele, humoristy, kreslíře a malíře - jeho nezaměnitelných vtipů i
méně známých obrazů. Vernisáž
zahájí a na svého manžela vzpomene Daniela Pavlatová.
(r)

Ostrovní párty u zámku
18.6. 2017, od 15 hodin
Pohodový večer na zámeckém
ostrůvku. Zahraje bluesová kapela Petra Börnerová trio a Smyčcový kvintet Petra Macka.
(r)

KALENDÁŘ

Novinkou v kulturní sezoně
bude Ostrovní párty
V neděli 30. dubna zahájil KVIZ
kulturní sezonu pro letošní rok.
Na co se mohou Jirkované během
následujících měsíců těšit?
Hned v květnu nás čekají dvě
velké akce pod širým nebem.
V sobotu 13. května to bude Myslivecký den na Červeném Hrádku, v rámci níž se mohou těšit na
výstavu psů loveckých plemen,
přehlídku trofejí či ukázky vábení zvěře. Jen o týden později se
zaplní areál u knihovny, kde je v
rámci tradičního festivalu Kludského zahrada připravený mix
hudby, divadla a zábavy pro děti
i dospělé.
Na červen si KVIZ připravil jednu zajímavou novinku. Využije
loni zpřístupněného ostrůvku na
zámeckém rybníce a uspořádá

tam odpolední párty. „Bude to takový příjemný letní piknik s živou
bluesovou hudbou a smyčcovým
kvintet,“ prozradil ředitel KVIZu
Bedřich Fryč. Ostrovní párty se
bude konat v neděli 18. června.
V druhé polovině června se
Jirkov zapojí do projektu Města
čtou, na léto je plánovaný také
koncert Wabiho Daňka. Kouzlo
večerního zámku si budou lidé
moci vychutnat během srpnové
Hradozámecké noci.
A v kalendáři samozřejmě zůstaly stálice, které každý rok navštěvují tisíce lidí. Mistrovství ve
svíčkové (2. září) bude letos rozšířené o další pódium a na Hornické pouti (9. září) vystoupí třeba
oblíbený skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř.
(jd)
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Se svým videem o Česku vyhráli

ZŠ STUDENTSKÁ

Pizza v hodině
matematiky

Pizza a zlomky.

Spolek germanistů a učitelů němčiny, který podporuje nové aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, vyhlásil
na podzim celostátní soutěž v natočení videa v německém jazyce na téma Česko očima mládeže. Studenti
2. ročníku Městského gymnázia Jirkov pod vedením paní učitelky Jany Veselé se soutěže zúčastnili a v kategorii
středních škol a gymnázií získali první místo. Největším oříškem bylo napsat scénář. Poté se vybrali herci, kteří
pečlivě nastudovali svoje role. Po natočení, sestřihání a vložení doprovodných komentářů bylo video odesláno
do soutěže. Vítězství motivuje naše žáky k širšímu zájmu o německý jazyk.
Foto a text Jana Veselá
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Foto archiv školy

Zlomky se mohou učit různě.
My věříme, že to, co si ohmatáme
a zažijeme, si zapamatujeme a
osvojíme mnohem lépe, než když
jen slyšíme výklad.
Proto jsme pojali výuku zlomků
poněkud netradičně. Jak vypadá
čtvrtina, pětina nebo osmina jsme
si ukázali na pizze. Pracovalo se
nám krásně, úlohy jsme řádně vyřešili a pizzy jsme si spravedlivě
rozdělili.
Petr Kaššák

ZŠ BUDOVATELŮ

Den Země oslavili školáci
Čtenářský klub v knihovně
úklidem lesa nad Jirkovem

Školáci ze ZŠ Krušnohorská při úklidu v lese.

V pátek 21. dubna jsme oslavili
společně se třídami 6. D, 7. D, 8. C
a 9. C Den Země. Jak jinak než
dobrou věcí pro naši přírodu.
Žáci vyrazili vybaveni obrovskými pytli na odpadky a uklízeli les,
který lemuje silnici směrem na
Boleboř. Našli spoustu pokladů,
počínaje pneumatikami, nádrží
auta, které již dojezdilo, konče
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Foto archiv školy

příbytkem bezdomovců, který
uklidili.
Po dvou hodinách práce byli pak
všichni za svou práci odměněni
táborákem, opečeným buřtem
a limonádou. Naštěstí nám nepršelo, občas vysvitlo i sluníčko,
takže jsme všichni strávili výjimečné dopoledne chvályhodnou činností.
Anna Kolínská

Školáci ze tříd 2. B a 5. A ze ZŠ Budovatelů, kteří pravidelně docházejí do školního čtenářského klubu, navštívili v polovině dubna jirkovskou
knihovnu, která sídlí v Kludského vile. I když už ji některé z dětí dobře
znaly, moc se jim tam líbilo.
Foto Martina Fesslová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Úspěch orchestru: Red Dwarf Band první v kraji
Pondělní dopoledne bylo velmi krásné, slunečné, příjemné
a v naší škole nebyli pouze porotci Jirkovské palety, ale nádvoří
školy postupně zaplňovali i členové jazzového orchestru Red
Dwarf Band. A důvod? Odjezd na
krajské kolo soutěže orchestrů,
kterou vyhlašuje v intervalech
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Konala se v
Litvínově.
Někteří hrají v orchestru poměrně krátkou dobu a jeli na soutěž
poprvé. Nálada všech byla skvělá a návrat ještě lepší – orchestr
Red Dwarf Band získal 1. místo
s postupem do kola celostátního,
které se bude konat 9. – 10. 6.
2017 v Litvínově. Tam poměří své
kvality s jazzovými orchestry ZUŠ

Orchestr jirkovské ZUŠ Red Dwarf Band po návratu z vítězného výletu,
z krajského kola soutěže si přivezl první místo.

z celé republiky. A to už je pořádná výzva!
Když se členové orchestru vrátili
ze své úspěšné mise, chtěla jsem

Foto Milena Sailerová

je vyfotit. Ale musím říct, že jsem
ani nedoufala, že se mi to podaří –
byli jako pytel blech, pořád mi někam mizeli, stále jich byla jen část,

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Gymnazisté hostili italské studenty
První dubnový týden hostilo
Městské gymnázium Jirkov partnerskou italskou střední školu ITE
Serrani z Falconary, malebného
městečka na břehu Jaderského
moře.
První část mezikulturní výměny
studentů proběhla v září v Itálii,
nyní měli naši studenti možnost
na oplátku hostit své italské protějšky v České republice.
Připravený program byl nabitý
a velice pestrý. Hned první den
byli italští studenti se svými pedagogy přivítáni ředitelem školy
p. Reihsem, starostou Jirkova
p. Štejnarem a dalšími zastupiteli
v nově zrekonstruovaném Rytířském sále na Červeném Hrádku.
Další dny probíhaly v duchu výletů, studenti zavítali do Prahy,
Karlových Varů, nechyběl hrad
Loket, zámek a muzeum porcelánu v Klášterci nad Ohří, prohlídka
velkorypadla KU 800, tzv. Březenského draka, a povrchových dolů
v Tušimicích. Také exkurze ve
skanzenu Stará ves s velikonočním workshopem přiblížila historii
a kulturu této oblasti.
Jedno dopoledne studenti strávili ve škole, kde mohli poměřit
své síly v přátelském turnaji ve

Gymnazisté se svými italskými kamarády.

futsalu a ping pongu nebo se zúčastnit umělecké dílny.
Šestnáct italských studentů
bylo ubytováno v rodinách našich studentů a mohlo tak poznat
rozdílnou kulturu, zvyky i českou
kuchyni. Většina studentů vycestovala z Itálie vůbec poprvé a pobyt v České republice byl pro ně
velkým zážitkem. Pro mnohé bylo
asi největším překvapením to, že
se v Čechách doma přezouváme,
česká kuchyně je také příliš neoslovila. Naopak byli nadšeni naší
školou, celkově příjemnou atmosférou, její výzdobou, útulnými
učebnami a především výukou ci-

Foto archiv školy

zích jazyků v malých skupinkách,
což jistě přispívá k faktu, že úroveň angličtiny našich studentů je
nesrovnatelně vyšší než studentů
italských.
I když se loučení neobešlo bez
slz, většina studentů se již těší na
léto - byli totiž pozváni do Itálie,
někteří i s celými rodinami.
Smysl mezikulturních výměn
studentů je obrovský. Nejen, že
tak mladá generace poznává
nová místa, ale učí se především
toleranci a respektování odlišností
jiných kultur.
Lenka Říhová, vedoucí projektu mezikulturní výměny studentů

na focení rozhodně nevypadali.
A když se mi je nakonec přece jenom podařilo dostat na schodiště
školy, loudila jsem z nich úsměvy, akční postoje, výraz radosti
atd. Dařilo se mi to střídavě, ale
v průběhu bylo krásně vidět to
postupné roztávání, rozšiřující se
úsměvy, z postoje soch dokonce
i změna na postoje lidské, kamarádské, a o to mi v podstatě šlo.
Konec dobrý, všechno dobré!
Já blahopřeji k tomu krásnému úspěchu jak všem členům
orchestru, tak samozřejmě dirigentovi orchestru, panu učiteli Vilému Liebigovi i panu učiteli Vítu
Šobáňovi a Matěji Holečkovi, kteří
se na práci orchestru též podíleli.
A mám velkou radost!
Milena Sailerová, ředitelka ZUŠ
ZŠ STUDENTSKÁ

Mají další titul
pro ekologickou
základní školu
Naše škola opět zaznamenala velký úspěch! Ústecký kraj ve
spolupráci s Klubem ekologické
výchovy nám předal čestné označení „Škola udržitelného rozvoje
Ústeckého kraje“.
Naše škola pod vedením Jany
Kužminské a jejího pracovního
kolektivu a ekotýmu složeného ze
zástupců všech tříd tak obhájila
smysluplnost svého enviromentálního snažení, ekologického
směřování školy a vedení dětí
k citlivému přístupu ke kraji,
v němž žijí. Jsme tak jedna z
mála škol v kraji, která se ve svém
vzdělávacím a výchovném plánu
dlouhodobě, cílevědomě a s dobrými výsledky věnuje enviromentálnímu vzdělávání dětí.
Netoužíme po oceněních, budeme spokojení, když naši žáci
budou v dospělosti přistupovat
k přírodě s respektem a budou
ji vnímat jako dar, o který je nutné pečovat. Titul jsme nezískali
na věčné časy a stejně jako titul
Ekoškola tak i certifikát Škola udržitelného rozvoje ÚK musíme po
určité době obhájit.
Jan Duda, ředitel školy
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SKAUTI

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Skauti a Český den
proti rakovině

Aktivní senioři mají stále co dělat

Ve středu 10. května proběhne 21. ročník celonárodní sbírky
Český den proti rakovině. V rámci
dlouhodobého programu prevence onkologických onemocnění se
jako ústřední téma sbírky zvolilo
„Nádorová onemocnění hlavy
a krku“.
Sbírka bude organizována podobně jako v minulých letech
prodejem žlutého kvítku měsíčku
lékařského. V našem městě se
prodeje zhostilo skautské středisko „Hraničář“. Dobrovolníci
z řad skautů budou ve třech malých skupinách k nalezení na
náměstí Dr. Edvarda Beneše,
a před jirkovským hypermarketem
Tesco, a to od 14 do 17 hodin.
Každá skupinka bude lehce k poznání podle žlutých triček se symbolem sbírky, skautského šátku,
a zapečetěné kasičky. Výše příspěvku za kytičku je dobrovolná,
minimální příspěvek je 20 Kč.
Martin Janoš, skautské
středisko Hraničář Jirkov

Pokud se někomu zdá, že senioři nevědí, co s volným časem,
vyvedeme ho z omylu. Klub aktivních seniorů (KAS) v Jirkově se
vyznačuje velkou účastí na všech
akcích, které jsou rozmanité a každý si může vybrat tu svoji. A ještě
by potřeboval nějaký čas navíc,
aby všechno stihl.
Trénink s pamětí má už své
stálé členy, ale občas se objeví
i tváře nové. Dlužno říci, že se našemu kolektivu daří rozlousknout
jakýkoliv úkol a zaslouží si velkou
pochvalu za svou tvořivost a snahu si neustále rozšiřovat slovní
zásobu různými formami práce,
při které často nechybí ani veselé
okamžiky.
Členkám kroužku ručních prací se zase velice zadařila výroba
pěkných velikonočních ozdob,
a tak jsme si poté společnými
silami vyzdobili naše prostory
jarní tématikou už měsíc dopředu, abychom si užili velikonoční
atmosféru.
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Aktivity jirkovských seniorů jsou pestré.

V našem regionu jsou místa,
která stojí za poznání a objevování. Tentokrát jsme se vydali
na půldenní autobusový výlet do
Perštejna. Krásné jarní počasí
nás k vycházce přímo vylákalo.
Cílem byl penzion Selský dvůr
s vyhlídkou na Perštejn a Doupovské hory. Pro svou polohu je
tato lokalita přirovnávána k alpské
krajině italského Merana. Pobyt
byl spojen s exkurzí do soukromého pivovaru Chalupník. Pivo
je nefiltrované, nepasterizované
a hlavně dobré. Doporučujeme!

Koláž archiv klubu

Do Jirkova jsme se vrátili opět plni
dojmů.
A to je pouze část našich aktivit
v poslední době.
Co říci na závěr? Bez perfektně fungujícího klubového výboru
a bezvadných občerstvovacích
služeb z řad členek klubu by nebyl klub takový, jaký je v současné době. Poděkování patří odboru
sociálních věcí a školství v čele s
vedoucím Karlem Berntem za
veškerou pomoc a podporu.
Jiřina Frantová, členka
výboru Klubu aktivních seniorů
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Z KRONIKY MĚSTA JIRKOVA Z ROKU 1967

Budíček dechovkou, odchod cirkusáka, konec prasat na Osadě

králíků. Ostatní hospodářské zvířectvo se nedovoluje chovat.
To znamená, že je povoleno
chovat králíky a slepice v množství, odpovídající osobní potřebě
domácnosti a přiměřeném rozloze zahrádky, na které lze vypěstovat potřebné množství krmiva.
Nedovoluje se tedy chovat husy
a kachny, krůty, prasata atp., jakož i slepice a králíky i pro různé
příbuzné, kteří v osadě nebydlí.

Květnové nahlédnutí
do městské kroniky se
nemůže obejít bez připomínky oslav 1. máje.
Úsměvné jsou dobové
kvóty pro chov slepic a
králíků. A co bylo první
pamětihodností roku
1967? Rozšíření Rudého práva!

Májové oslavy
1. května. V 7 hodin budíček dechové hudby Klubu.
V 9 hodin prvomájová manifestace na náměstí Kl. Gottwalda
s přehlídkou alegorických vozů
a krojovaných skupin. Poté byl
kulturní pořad s dechovou hudbou. Na náměstí účinkovali manželé Říhovi, kteří předvedli pro
děti ´mikrovarieté´. Na pořadu
byly i různé soutěže pro děti, na
náměstí postaveny i různé zábavné stánky. Odpoledne se konal
Na Borku koncert dechové hudby,
večer májová veselice.
9. května. Pokládání věnců k památníkům padlých. Večer taneční
veselice, hrál taneční orchestr
Orion. Návštěva byla slabá.

Stavební úpravy
S. Prágr z kulturní správy ONV
zajistil u SKNV opravu střechy
kostelní věže. Opravu provedl
dodavatelsky TJ Spartak Královopolská Brno na účet Krajského
střediska památkové péče. Komise ochrany veřejného pořádku
(KOVP) provedla s příslušnými
orgány nutná bezpečnostní opat-

ření. S opravou střechy započato
31. 1. 1967.
Omezení chovu
Na plenární schůzi MěstNV dne
16. 2. 1967 bylo (podle vyhlášky z
roku 1964) pro sídliště Julia Fučíka stanoveno takto: Omezuje se
chov pro potřebu jedné domácnosti pouze na držení slepic a

Obyvatelstvo
Změny: k trvalému bydlišti bylo
nově přihlášeno 565 osob, z toho
185 narozených. K přechodnému
pobytu přihlášeno nově 527 osob.
Odhlášeno 746 osob, z toho 68
úmrtí. Změn jména, bydliště atp.
Hlášeno 674. Do ciziny – převážně do NSR – se odstěhovalo 26
rodin (71 osob).
První člověk narozený v roce
1967 v okrese Chomutov: 1. ledna 1967 Pavla Ryklová, matka
Pavla Ryklová z Jirkova.
29. zemřel ve stáří 76 let Karel
Kludský, dříve majitel světoznámého cirkusu Kludský.
Stranu připravil Luboš Mizun

1967 - pamětihodné události vnitřní i zahraniční I. - III.
Od 1. ledna rozšířen obsah Rudého práva týdně o 14 stran. Ve
všední dny mimo pondělí má RP
8 stran, v neděli 12 stránek. Celkem týdně 56, dříve 42.
1. ledna vstoupila v platnost
nová soustava hospodářského
řízení.
3. ledna zemřel Jaroslav
Frágner, nár. umělec, prof. akad.
výt. um., významný architekt (rekonstrukce Betlémské kaple).
16. ledna zemřela ve věku 85
let spisovatelka M. Majerová, nár.
umělkyně.
19. ledna Protisovětská kampaň
v Číně trvá.
19. ledna Ve Vikleticích na Chomutovsku objeveno pohřebiště
lidu se šňůrovou keramikou (keltská osada?) - stáří asi 3 000 let
př. n. l.
23. ledna Rozdělení ministerstev: školství,dr. Jiří Hájek, kultury
a informací, min. Karel Hoffmann,
Jos. Smrkovský jmenován minist-

Požárem zničená kabina kosmické lodi Apollo AS 204.
rem nově zřízeného min. lesního
a vodního hospodářství
28. ledna. Výbuch na kosmické
lodi Apollo na mysu Kennedy na
Floridě. Zahynuli kosmonauti Ed.
White, V. Grissom a R. Chaffee.
28. ledna. V hlavních městech
SSSR, USA a Velké Británie podepsána Smlouva o zásadách
činnosti při výzkumu a využití
kosm. prostoru včetně Měsíce
a jiných nebeských těles (tzv.
Charta o mírovém vesmíru).
29. ledna. V Bratislavě a v již-

ních Čechách pocítěno zemětřesení.
30. ledna. Předseda Nejvyššího
sovětu SSSR Nikolaj Podgornyj
přijat papežem Pavlem VI.
31. ledna - 4. února. VI. Všeodborový sjezd v Praze.
31. ledna. Evakuace rodinných
příslušníků SSSR v Pekingu.
4. - 6. února. Návštěva gen. tajemníka ÚV KSS Leonida Brežneva v ČSSR. Projednány otázky

Soudružský polibek Leonida
Brežněva s prezidentem ČSSR
a prvním tajemníkem ÚV KSČ Antonínem Novotným.

dalšího rozvoje čsl.-sov. vztahů
a nejdůležitější problémy mezinárodní politiky a světového komun. hnutí.
6. - 13. února. Předseda rady
min. SSSR Al. Kosygin ve Velké
Británii.
15. února. Čsl. děti z Pekingu
v Moskvě.
1. března. Stranická a vládní
delegace v Polsku. Podepsána
smlouva o přátelství, spolupráci
a vzájemné pomoci.
15. března. Podepsána ve Varšavě smlouva mezi PLR a NDR
o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Platnost 20 let.
23. – 24. března. Zasedání ÚV
KSČ. Opatření zabezpečující
další rozvoj a jednotné řízení zemědělství a odvětví zajištujících
výživu lidu.
31. března. Zemřel min. obrany SSSR, maršál Rodion Malinovskij. Účastnil se osvobození
ČSSR - jižní fronta.
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V Jirkově se budou vyrábět součástky
pro Bentley, AMG a další velké značky
V novém provozu najde
ještě letos práci 25 lidí,
do dvou let až šedesát

Česká republika zažívá období
rekordně nízké nezaměstnanosti.
Přesto jsou v Česku města, kde je
hledání práce extrémně obtížné.
Jirkov je jedním z nich. Práci aktuálně hledá 9,6 % obyvatel města v produktivním věku a situaci
komplikuje také nedostatek volných míst – o každé z nich bojuje
(v Česku rekordních) 34 uchazečů o práci. Lidé z Jirkova tak musí
za prací dojíždět, často velmi daleko, například do skladů firmy
Amazon na okraji Prahy.
Začíná se však blýskat na lepší časy. Do města přichází společnost ILOS (Industrie Logistik
Services, s.r.o.), tradiční dodavatel pro automobilový, elektro
a strojírenský průmysl. V Česku
úspěšně působí již 18 let, ve svém

EEEN
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závodě v Aši zaměstnává 175
lidí. Nová pobočka v Jirkově zahájí provoz v červenci 2017, firma
pro tyto účely již pronajala část
chátrajícího nákupního centra v
Mládežnické ulici, ve spolupráci
s majiteli objektu jej opraví a přizpůsobí pro potřeby výroby. Práci
zde v první fázi najde přibližně
25 lidí, především operátorů ve
výrobě, do dvou let může počet
míst stoupnout až na 60. Počet
volných pracovních míst přímo
ve městě tak stoupne nejméně
o polovinu.
Firma se podílí například na
montáži komponentů pro vzduchotechniku nebo radiových panelů ve vozidlech, podílí se také
na přesném spojování a označování plastových či kovových komponentů. Firmou ročně projde na
sto milionů součástek.
Jirkov je pro ILOS logickou volbou, ve městě je dostatek kvali-

Město Nezaměstnanost Volná místa Uchazeči
Karviná
13 %		
252
4786
Litvínov
10,6 %		
458
1688
Havířov
10,4 %		
252
5079
Orlová
10,3 %		
96
2144
Most			
9,7 %		
609
4419
Jirkov		
9,6 %		
40
1342
fikovaných lidí a firma má odtud
blízko k zákazníkům na obou
stranách hranice. „Jsme stabilní,
zavedená společnost, dodáváme
díly pro všechny velké automobilky na českém i německém trhu,
ale také pro exkluzivní značky
jako je Bentley nebo AMG,“ říká
k tomu Götz Landwehrmann, ředitel společnosti ILOS.
Práce v ILOSu není zdravotně
riziková, nevznikají při ní žádné
ekologické zátěže nebo větší
množství odpadů. Vhodná je pro
muže i ženy. A podstatnou výhodou je samozřejmě fakt, že jde
o práci přímo ve městě, v do-

1 km

BR

Uchazeči/místo
19
3,7
20,2
22,3
7,3
33,6

cházkové vzdálenosti pro většinu
místních. Může tak být zajímavá
pro všechny, kdo pravidelně dojíždí za prací do Chomutova, Ústí
nad Labem nebo až do Prahy,
a také pro všechny, kdo si dlouhé
dojíždění za prací nemohou dovolit, třeba kvůli péči o děti nebo
z jiných důvodů.
„Nabízíme velmi dobré mzdové
ohodnocení. Naši zaměstnanci dále mají nárok na prémie za
produkci a kvalitu odvedené práce, nebo v Česku oblíbené stravenky,“ dodává Alena Fišerová,
vedoucí personálního oddělení
společnosti.
(PI)

KASSEL

HLEDÁME LIDI,
na které je spolehnutí!
 Od 1. července nový provoz přímo v Jirkově
 Až 25 nových pracovních míst

Kdo jsme
Úspěšná česká firma
18 let na trhu

Krajká
CZ - 3

Tradiční dodavatel
pro automobilový průmysl
175 zaměstnanců
100 milionů součástek ročně
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Nabízíme

Hledáme

Velmi dobrou mzdu
Stravenky
Prémie za produkci
Prémie za kvalitu práce
Dobré sociální zázemí
Firemní společenské akce
Práci do 10 minut od domu

Muže i ženy
s praxí ve výrobní firmě,
spolehlivé, pečlivé,
nekonfliktní kolegy,
kteří chtějí dobrou práci
v místě bydliště.
Na plný úvazek i brigádu.

Více informací

FRANKFURT
AM MAIN
Alena Fišerová
HR manažer

Tel.: +420 354 401 312
E-mail: a.fiserova@ilos.cz

www.ilos.cz
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Servis, inzerce, křížovka

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY:

05/2017
Kontakt pro inzerci: jirkovske.noviny@jirkov.cz

26. - 28.5.
Na Stráni, Tkalcovská, Bezručova, Krušnohorská u 4 ZŠ

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

stálá služba - 776 33 22 18
www.vysocanskezahrady.cz
NONSTOP zdarma 800 26 11 28
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Baby a spol.
přivítaly jaro

Boleboř - První dubnovou sobotu proběhlo v obci tradiční
Vítání jara. Tentokrát se konalo
v novém bolebořském „kulturáčku“ v bývalém pohostinství.
Pořádaly je jako obvykle Baby
z Boleboře ve spolupráci s obecním úřadem. Velkým lákadlem
pro ně byly ceny za slosovatelné
vstupenky, rovněž domácí pečivo,
sladké i slané, i další produkty šikovnosti „bab“.

Muziku k tanci i poslechu zajistila
opět chomutovská country kapela
Makovec.
Foto Jindřich Pittner
Akce přilákala značný počet
místních i přespolních. I když se
počasí skutečnému příchodu jara
zarputile brání, v Boleboři si jeho
přivítání užili.
(kt)

SUŠANY

Pouť v Sušanech k uctění svatého Marka
Strupčice/Sušany - V sobotu
22. dubna se opět po roce uskutečnila v Sušanech pouť k uctění sv. Marka. Předpověď počasí
nebyla příznivá, ale nakonec se
déšť Sušanům vyhnul.
Mše svatá, kterou celebroval
krajský vikář Grzegorz Czerny
a koncelebroval jirkovský administrátor Miroslav Dvouletý, začala
jako obvykle průvodem okolo
kostela s požehnáním hřbitova.
Zpěvem již tradičně doprovázela
Schola sv. Marka. Po skončení
mše svaté se účastníci vyfotili
u památné lípy na návsi, kterou tu
před dvěma lety zasadili společně
s Janem Baxantem, litoměřickým
biskupem.
Poděkování organizátorů patří obecnímu úřadu Strupčice za
podporu akce, ale i jednotlivcům,
kteří k jejímu zdaru přispěli pomocí i sponzorskými dary: Vlaďka Valečková-Srpová upekla a
darovala více než 800 koláčků,
Slávka Kulíková chodské koláče
a Simona Khunová z Okořína se
postarala o stánek s občerstvením a suvenýry.

Modlitba u pomníku Za všechny, kterým byly Sušany domovem.

Na návsi všem účastníkům sušanské pouti zahrála Krušnohorská
dudácká muzika z Mostu.
Foto 2x Jaroslav Stašek

„Jsme rádi, pokud k nám poutníci zavítají, i když si opět musí obléknout zimní bundy. Věříme, že to
s námi svatý Marek myslí dobře,“
uvedla k duchovnímu svátku Daniela Stašková ze spolku nesoucího jméno oslavovaného světce.
„Celý výtěžek z pouti bude použit
pro potřeby kostela v Sušanech,
děkujeme tedy každému, kdo přispěl v jakékoliv podobě.“
(ds)

VRSKMAŇ

Přemýšlejí o výstavbě sociálních bytů, zvažují pro a proti
Vrskmaň – Vystavět v obci nové
byty a zhodnotit tak obecní majetek i za cenu určitého rizika?
Nebo nechat rozsáhlou starou
budovu uprostřed Vrskmaně pomalu chátrat? To je dilema, jež v
poslední době, a ne poprvé, řeší
Vrskmaňští.
„Objekt bývalé školy je nevyužitý
a volá po rekonstrukci,“ vysvětluje
podstatu problému starosta Vrskmaně Václav Hora. „Je několik
možností, jak na jeho modernizaci a využití získat nemalé peníze,
ty však s sebou nesou určitá ale.“
Ministerstvo pro místní rozvoj
má několik dotačních programů,
z nichž by obec mohla získat miliónové dotace. Jde o podporu výstavby vstupních bytů, sociálních
bytů nebo komunálního seniorského bydlení.
„Bydlení pro seniory, v podstatě
zřízení malého domu s pečovatelskou službou, bylo asi nejpřijatelnější. Ale než jsme stačili připravit
16

Budová bývalé školy stojí v centru obce, uprostřed poměrně rozsáhlé zelené plochy. Vyrostou zde nové byty?
Foto Luboš Mizun
projekt, tento dotační zdroj ´vyschl´ a ty ostatní jsou poněkud
složitější,“ říka Hora. „Podpora sociálního bydlení je poměrně velkorysá, ale je podmíněna řadou
podmínek. Ti, kteří by připadali
jako nájemci, nesmí vlastnit žád-

nou nemovitost ani byt, musí mít
příjem nepřevyšující šedesát procent průměrné mzdy. Projekt je
zaměřen na mladé, kteří opustili dětské domovy, na ženy - samoživitelky z azylových domů, na
lidi vrátivší se z výkonu trestu…

Zkrátka je tu riziko, že soužití
s lidmi z takové skupiny obyvatel
by mohlo být problematické. Na
druhou stranu je to omezeno časově, takže i kdyby k problémům došlo, po pár letech by odezněly.“
A proč se vůbec těmito úvahami zabývat, proč nenechat vše při
starém? Podle starosty Hory jde
ze strany státu o jednu z posledních možností, jak s pomocí státu
získat prostředky na opravu a modernizaci více než stoletého objektu, navíc stojícího přímo uprostřed vesnice. „Jistě, kdyby bylo
nejhůř, asi bychom se do toho
museli pustit s vlastními zdroji, ale
obávám se, že vzhledem k našim
omezeným možnostem bychom
se zcela vydali z peněz, a do toho
se nám pochopitelně nechce,“
naznačuje Václav Hora jednu
z variant.
Je otázka, zda v tomto případě je namístě známé rčení, že
kdo nic nedělá, nic nezkazí…

Jirkovské noviny

Z okolních obcí

05/2017

STRUPČICE

Noc s Andersenem ve škole,
tentokrát se Čtyřlístkem

Své oblíbené knížky donesly i děti z první třídy.
Strupčice - Akce k podpoře čtení, která nese jméno slavného pohádkáře, se konala letos posedmnácté. Jednou z bezmála sedmnácti set knihoven a škol, které
se zapojily do 17. ročníku akce
k podpoře dětského čtení, byla
i letos škola strupčická, kde se nocovalo už podesáté.
Letos byla Noc s Andersenem ve
znamení legendárního komiksu
Čtyřlístek, jehož mimořádné vydání si mohly děti ve škole zakoupit.

Foto Jiřina Ovčarová

Program ve Strupčicích začal
představením ve sportovní hale,
chomutovské divadlo Nahoď tu
malým divákům předvedlo pohádku Na vlásku.
Následoval program v jednotlivých třídách, během něhož si žáci
představovali své oblíbené knížky. Zavzpomínat si na své čtenářské začátky přišli i někteří rodiče.
Nakonec si děti ve třídách užily to,
co se v nich přes den nesmí - spaní.
(lm)

BOLEBOŘ

Boleboř hlásí: májka stojí,
čarodějnice vzal oheň

V neděli 30. dubna odpoledne
se u rybníka u staré hospody sešli
příznivci na tradiční bolebořskou
akci - stavění májky a pálení čarodějnic. Bylo nás v jednu chvíli asi
sto dvacet lidí včetně dětí, přijeli
i přespolní, aby si osvěžili tradici
stavění máje.
První se úkolu zhostili místní
muži, pořízem ji pěkně očistili,
děvčata zdobila májku a věnec fábory, děti pomohly uklidit oloupanou kůru. Na pomoc přijela také
technika - májka byla opravdu
vysoká, skoro až do nebe. Bylo to
napínavé, všichni chlapci a chlapi
táhli za jeden provaz, aby se jim ji
podařilo postavit.
Po úspěšném usazení májky se
začaly rojit malé a velké čarodějnice. Ty nejmenší si zaletěly na
soutěže, které byly pro ně přichystány, například skládaly puzzle,
létaly slalom na košťatech, poslepu musely dát míček do misky,
navíjely šňůrku na tyčku či sbíraly
barevné míčky.
Největším úspěchem byla čarodějnická kuchyně, kde jim čaro-

Bolebořská čarodějnice ze sena
na hranici. Foto Alena Hrudková
dějnice Petra Talacková míchala
různé lektvary, které měnily barvy
a bublinkovatěly. Z kouzelnické
kuchyně byly děti nadšené.
To už všichni netrpělivě čekali
na spálení čarodějnice ze sena
a opékání buřtů. Děti si užily také
houpaček, kolotoče a průlezek na
dětském hřišti.
K tomu nám přálo také počasí. Ale i když sluníčko zapadlo za hory a od vody začalo být
chladno, odcházeli jsme všichni
s dobrou náladou. Hlavně, že
jsme se v té naší horské vísce sešli, jak to k takovým akcím správně patří.
(ad)
17

FOTBAL

Jirkovské noviny

Sport

05/2017
FOTBAL

A tým SK Ervěnice - Jirkov na jaře stoupá, 1. SK se propadá
Jarní fotbalové soutěže jsou
v plném proudu. Podívejme se,
jak se v nich daří jirkovským seniorským mužstvům.
A tým SK Ervěnice Jirkov hraje krajskou I. A třídu (skupina B). Přezimoval na šestém
místě, aktuálně mu patří třetí
příčka. Zasloužily se o ní jarní
výsledky: prohra na hřišti prvních Dobroměřic až po penaltovém rozstřelu, následně vítězství doma nad Kopisty (2:1), ve
Spořicích (1:0) a opět doma nad
Ledvicemi (2:1). Pak bohužel přišly dvě prohry - v Perštejně (0:2)
a v Březně (1:2 po penaltách).
I když od lídrů soutěže Dobroměřic a Perštejna je dělí 14, respektive 12 bodů, a zespoda dotírá hned šest týmů s minimálním
odstupem, je to pozice nesporně
příznivá. Jen by to chtělo vylepšit střeleckou mušku - méně gólů
než Jirkovští vstřelily jen poslední
dva týmy, ostatních jedenáct je
přestřílelo.

vzhledem ke značnému bodovému odstupu tří posledních týmů
vypadá jeho dosažení zatím reálně.
Tým 1. SK Jirkov si jarními
zápasy zkomplikoval postupové naděje. Po podzimu byl klub
na špici Sdruženého okresního
přeboru, na jaře ale dvakrát prohrál a postupně tabulkou klesal. Nyní je čtvrtý. V první půlce
tabulky je mezi týmy minimální
bodový odstup, ale právě tato
vyrovnanost cestu ke kýženému postupu komplikuje.
(lm)
Dvě momentky ze zápasu 1. SK proti Bečovu, z pohledu domácích velmi
nevydařeného. Přes vstřelení prvního gólu nakonec podlehli 1:4. Zleva
(v červeném) domácí Weber, Uhlíř, Čonka a Urban.
Druhý tým SK Ervěnice - Jirkov
hraje I. B třídu (skupinu C). Jaro
zahajoval z jedenáctého místa
čtrnáctičlenné tabulky, stejná pozice mu patří po šesti jarních zápasech. Prvních pět zápasů béčko prohrálo. Doma s Vroutkem na
penalty, v Kryrech, poté obdrželo

výprask 1:6 od hostujících Tuchořic, v Chomutově podlehlo Baníku
Březenecká 0:4 a doma Strupčicím 2:5. Až v šestém zápase,
s Mezibořím z chvostu tabulky,
si doma trochu spravilo náladu
vítězstvím 4:3 po penaltách. Cílem týmu je záchrana v soutěži a

Vpravo v souboji o míč Denis
Reiner.
Foto 2x Luboš Mizun

DOTACE SPORTU

Peníze ze sportovního balíku si rozdělilo devět klubů
Volejbalový klub Jirkov a fotbalisté SK Ervěnice - Jirkov. To jsou
dva dominantní sportovní kluby
s největší členskou základnou ve
městě. Odpovídají tomu i dotace
na činnost, které jim schválili zastupitelé.
Pro místní sportovní organizace

letos radnice vyčlenila 2,1 milionu
korun. Novým klubem v seznamu
žadatelů je Florbal Jirkov, který od
města získal sto tisíc korun.
Jinak jsou přidělené dotace
z velké části podobné těm loňským. Mírně si polepšili volejbalisté s bezkonkurenčně největší

mládežnickou základnou. Ze zmíněné sumy získali 680 tisíc, fotbalisté pak o třicet tisíc méně.
Tenisový klub dostane 197 tisíc,
lyžařům zastupitelé přiřkli 173 tisíc, 1. SK Jirkov získal dotaci ve
výši 132 tisíc korun a stolní tenisté pak 110 tisíc. Zbytek si rozdě-

lily dva oddíly karatistů, Sportovní klub policie Hvězda (33 tisíc)
a Karate sport klub (25 tisíc).
Kromě dotací na činnost bude
město rozdělovat také příspěvky
na opravy a rekonstrukce majetku, který slouží ke sportování. Vyčleněno je 400 tisíc korun.
(jd)

CYKLOTURISTIKA

Cyklisté si v horách užili sluníčko, ale i sníh a kroupy
Zahájení a zakončení turistické
sezóny v Jirkově je tradiční akce
pořádaná městem, která se po
léta těšila přízni pěších turistů
i cyklistů. Poslední akce však výrazně poznamenalo počasí. Také
v sobotu 22. dubna ráno se před
radnicí sešla oproti minulým letům jen hrstka cyklistů.
„Nakonec nás jelo jen devět.
Zažili jsme sluníčko, déšť, sníh a
kroupy,“ popisuje náročný cyklovýlet jeho organizátor Martin
Vršan. Trasa vedla přes chomutovské Bezručovo údolí vzhůru do
hor. „Na Druhém a Prvním mlýně
jsme přečkali déšť a pak vyrazili
18

na vodní dílo Kamenička, kde byl
den otevřených dveří. Zde jsme
se dozvěděli řadu zajímavostí
ohledně výstavby této unikátní
přehrady. Následně jsme za poletování sněhových vloček dorazili na nejvyšší bod naší cesty ve
výšce 833 metrů.“
Následoval přesun na chatu
Bernavu, kde účastníci obdrželi diplomy a zahřáli se výbornou
kulajdou a čajem. Pak se skupina
cyklistů vydala ještě na hotel Svahová, kde chvíli poseděla před
závěrečnou, nejméně namáhavou etapou výletu - sešupem dolů
do Jirkova.
(mv/lm)

Jirkovští cyklisté před prvním z řady stoupání, na chomutovském Prvním
mlýně v Bezručově údolí.
Foto Martin Dlouhý
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LEZECKÝ SPORT

Desetiletá Kačenka překonala řadu dospělých lezkyň

Už potřetí proběhla v Lezecké
aréně Jirkov série závodu nazvaná Bouldering session. V sezóně
2016/2017 měl tento otevřený závod sedm kol, od září každý měsíc jedno. Skončil tedy o něco dříve než loňský, desetikolový seriál.
Vítěz mezi muži Peter Podoba
dosáhl za sedm kol celkově na
17 800 bodů a s náskokem 4 300

Pepa Lintymer (15 let) skončil třetí.

bodů přelezl vítěze předešlého
roku Lukáše Skálu. Ten ovšem
dva ze sedmi závodů vynechal
a ve zbývajících pěti byl pozdějšímu vítězovi víc než rovnocenným
soupeřem.
V kategorii žen se nejlépe umístila rodačka z Kladna Gábina
Houdová, za ní loňská vítězka,
domácí Míša Kalová, a třetí místo
obsadila nejmladší účastnice závodů, teprve desetiletá Kačenka
Votavová.
Kačenka je reprezentantka
Lezecké arény Jirkov, která s
rodinou objíždí nespočet lezeckých akcí po celé republice.
Vede si při nich skvěle - vítězí
nebo se dostává na stupně vítězů skoro při každém závodu.

Nejmladší z účastníků, jirkovská naděje lezeckého sportu, desetiletá Kačenka Votavová, skončila třetí.
Foto 2x Luboš Mizun
„V okolí nenajdete dítě, které dokáže vylézt to, co ona,“ okomentoval s uznáním výkony nadějné

lezkyně Jaroslav Zástěra mladší,
organizátor závodů v Lezecké
aréně Jirkov.
(lm)

STOLNÍ TENIS

Páté místo v 2. lize žen je pro jirkovské stolní tenistky úspěchem
Ženský tým Klubu stolního tenisu Jirkov Technoline může po
skončené sezóně 2016/2017 slavit. Konečné páté místo v tabulce
lze nesporně označit jako výborné umístění.

V posledním dvoukole v domácím prostředí posbíraly hráčky
Jirkova body za remízu a jedno
vítězství. Nejprve s přehledem
přehrály tým Dobré C a v tabulce
ho tak udržely pod sebou. V ná-

Město Jirkov a Klub Krušnohorců pořádají v sobotu 10. června 2017
17. ročník silničního a lesního běhu,
16. ročník cyklistického závodu a
2. ročník závodu koloběžek

Jirkovský crossmarathon

Místo prezentace, start, cíl: Základní škola Studentská ul.
Startovné: 200 Kč (předem nepřihlášení), 150 Kč (předem přihlášení)
Hromadný start: 9:05 cyklisté a koloběžky, 9:10 běžci
Další info: Jaromír Raisr, Mičurinova 317, Jirkov, e-mail: krus@ivosh.
net, tel.: 724 064 608 nebo 724 266 063, http://www.ivosh.net/jcm
Přihlásit se je nutno do 4. června, nejlépe elektronicky (viz výše uvedená webová adresa), případně e-mailem nebo dopisem

Plavecká škola Regena zve na
4. ročník závodu dětí předškolního věku o titul

Jirkovský plaváček

Datum konání:
pátek 2. června v 16 hodin
Místo konání:
bazén Základní školy Studentská ul.
Startovné:
80 Kč
Délka trati:
17 metrů
Přihlášky lze odevzdat v Plavecké škole, ZŠ Studentská Jirkov,
nebo poslat na adresu Plavecká škola Regena, Kamenný vrch 5270,
430 04 Chomutov.
Další informace: tel. č. 606 832 265, e-mail: info@plavani-regena.cz

sledujícím utkání s Trutnovem
diváci sledovali vyrovnanou bitvu,
která skončila asi spravedlivou
remízou.
„Sezónu hodnotím jako úspěšnou. Často jsme se potýkali s pro-

blémy se sestavou, přesto se nám
podařilo získat velmi dobré umístění. Děkuji našim hráčkám za
celou sezónu,“ provedl stručnou
bilanci na závěr soutěže vedoucí
týmu Pavel Šístek.
(jr)

Domácí mistrovská utkání 1.SK Jirkov
místo: hřiště v Březenci

kategorie: okresní přebor sk. B

datum		
6. 5. 		
20. 5.		
3. 6.		

název družstva hostí
TJ Sokol Otvice
1. FC Spořice B
TJ Slavoj Horní Jiřetín B

čas
17:00
17:00
17:00

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie

název družstva hostí

čas

6. 5.
14. 5.
20. 5.
28. 5.
3. 6.
11. 6.
17. 6.

hřiště Žižkova
I. A třída muži B
I. B třída muži C
I. A třída muži B
I. B třída muži C
I. A třída muži B
I. B třída muži C
I. A třída muži B

Obrnice
Klášterec
Domoušice
Vejprty
Podbořany
Černovice
Louny B

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

7. 5.
13. 5.
13. 5.
27. 5.
27. 5.
10. 6.
10. 6.

hřiště Mostecká
ženy
KP st. dorost
KP ml. dorost
KP st. dorost
KP ml. dorost
KP st. dorost
KP ml. dorost

Libušín
Proboštov
Proboštov
Litoměřice/Žitenice
Litoměřice/Žitenice
Lovosice/Velemín
Lovosice/Velemín

16:00
10:00
12:15
10:00
12:15
10:00
12:15
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Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560

Kino
telefon: 474 680 337

Dlouhodobá výstava Pohádkový svět
Pohádkový svět – na příchozí čekají známé postavy z pohádek O Červené karkulce, Čert a
Káča, Krkonošské pohádky, víly, vodníci, a ostatní obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba: úterý až neděle (10 až 16 hodin), vstupné 20 Kč.

středa 10. 5.
17:00 Kráska a zvíře rodinný / 3D / dabing
20:00 Ghost in the Shell akční scifi / 2D / titulky

sobota 13. 5. 9:00 hodin
Myslivecký den
Zahájení Podkrušnohorské oblastní
výstavy psů loveckých plemen,
přehlídka trofejí, předání mysliveckých vyznamenání, vábení zvěře,
Svatohubertská mše, soutěž ve vaření
zvěřinového guláše...

čtvrtek 11. 5.
17:30 Power Rangers: Strážci vesmíru akční, scifi / dabing
20:00 Ztracené město Z dobrodružný / titulky

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

neděle 14. 5 14:00 hodin
Posezení ke dni matek

sobota 27. 5. 15:00 hodin
Setkání obyvatel zaniklých obcí
K poslechu zahraje Malá muzika
O. Vávry, vstup volný.

1. 6. - 12. 7.
Výstava Jiří Winter - Neprakta
Výstava vynikajícího spisovatele,
humoristy, kreslíře a malíře.

neděle 28. 5. 15:00 hodin
Pohádkový les
Okolí zámku navštíví pohádkové
postavičky. Soutěže, zábava, skupina
Úlet, občerstvení.

neděle 4. 6. 9:00 hodin
Kurz patchworku pro začátečníky a
pokročilé

Základní umělecká škola
telefon: 474 654 077

neděle 14. 5.
15:00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice rodinný, animovaný,
komedie / 3D / dabing
17:30 Král Artuš: Legenda o meči dobrodružný / 2D / titulky
středa 17. 5.
17:00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice rodinný, animovaný,
komedie / 3D / dabing
20:00 Ústava komedie / titulky
čtvrtek 18. 5.
17:30 Špunti na vodě česká romantická komedie
20:00 Ochránci akční, scifi / titulky

sobota 20. 5.
15:00 Příšerky pod hladinou animovaný, komedie / 2D / dabing
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel český romantický, drama
20:00 Vetřelec: Covenant akční, scifi / titulky

čtvrtek 18. 5. 17:30 hodin
Derniera Dioptra - koncert školního
tria
Koncertní sál ZUŠ.

úterý 30. 5 16:00 hodin
Prezentace školy ZUŠ OPEN 2017
Zahrada školy.

sobota 13. 5.
15:00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice rodinný, animovaný,
komedie / 2D / dabing
17:30 The Circle scifi thriller / titulky
20:00 Rychle a zběsile 8 thriller, akční / titulky

pátek 19. 5.
17:00 Strážci Galaxie vol. 2 scifi, akční komedie / 3D
20:00 The Circle scifi thriller / titulky

čtvrtek 11. 5. 18:00 hodin
Májový koncert žáků
Koncertní sál ZUŠ.

úterý 23. 5. 18:30 hodin
KPH - Trio Tones (na snímku vpravo)
Koncertní sál ZUŠ.

pátek 12. 5.
9:00 Masaryk český historický film, drama
17:30 Špunti na vodě česká romantická komedie
20:00 Král Artuš: Legenda o meči dobrodružný / 3D / titulky

Lezecká aréna
telefon: 474 345 540

neděle 21. 5.
15:00 Příšerky pod hladinou animovaný, komedie / 3D / dabing
17:30 Ministerstvo lásky komedie / titulky
středa 24. 5.
17:00 Mimi šéf rodinný / 3D / dabing
20:00 Ministerstvo lásky komedie / titulky

čtvrtek 18. 5. 19:00 hodin
Přednáška - Jirka Kříž
Na horských kolech na cestě napříč
USA.

čtvrtek 25. 5.
17:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta akční, dobrodružná
komedie, fantasy / 2D / dabing
20:00 Strážci Galaxie vol. 2 scifi, akční komedie / 3D

Městská knihovna

pátek 19. 5. 20: 00 hodin
Album
Koncert bluegrassové kapely.

pátek 26. 5.
9:00 Rande naslepo romantická komedie / dabing
17:30 Král Artuš: Legenda o meči dobrodružný / 2D / titulky
20:00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta akční, dobrodružná
komedie, fantasy / 3D / dabing

sobota 20. 5. 14:00 hodin
Kludského zahrada
Tradiční festival hudby a divadla
v zahradě Kludského vily. Celodenní
vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

čtvrtek 1. 6. 15:00 hodin
Dětský den
Odpoledne plné lezecké tématiky a
her pro děti.

telefon: 474 654 007

Jirkovské divadlo

DDM Paraplíčko

neděle 14. 5. 15:00 hodin
Taneční odpoledne
Vstupné 50 Kč.

sobota 6. 5. 9:00 hodin
Cyklovýlet do Bezručova údolí

telefon: 474 654 265

neděle 4. 6. 15:00 hodin
Taneční odpoledne
Vstupné 50 Kč.

telefon: 474 6540313

úterý 16. 5. 15:30 hodin
Akademie DDM
Přehlídka činnosti, zahrada.

sobota 27. 5.
15:00 Mimi šéf rodinný / 2D / dabing
17:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta akční, dobrodružná
komedie, fantasy / 3D / dabing
20:00 Vetřelec: Covenant akční, scifi / titulky
neděle 28. 5.
15:00 Mimi šéf rodinný / 3D / dabing
17:30 The Circle scifi thriller / titulky
středa 31. 5.
17:00 Příšerky pod hladinou animovaný, komedie / 3D / dabing
20:00 Ghost in the Shell akční scifi / titulky
čtvrtek 1. 6.
17:00 Špunti na vodě česká romantická komedie
20:00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta akční, dobrodružná
komedie, fantasy / 2D / dabing
pátek 2. 6.
17:30 Wonder Woman akční / fantasy / 3D
20:00 Vetřelec: Covenant akční, scifi / titulky

