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Parcel y na dom y
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o bál kovo u m et odou
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Zastupitelé schválili způsob prodeje
pozemků v nové lokalitě Ke Koupališti.
Minimální cena bude 1 106 korun
za metr čtvereční

Om b u d s ma n k a o b h l é dl a
vybydlené domy
Jirkov navštívila
ombudsmanka Anna
Šabatová. Pozvali ji
sem zástupci SVJ,
která svádí marné
boje se spekulanty.
Připojily se k nim také
starostka
s místostarostkou

"Zděděné obří
projekty nejde
tak snadno zasta v i t "
Rozhovor s nově zvolenou
starostkou Darinou Kováčovou
o budoucím směřování Jirkova,
velkých projektech i květinách
ve starostovské kanceláři
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Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se bude
konat 30. ledna od 15 hodin v zasedací místnosti městského
úřadu na náměstí Dr. E. Beneše.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Dobrý den. Můj dotaz se týká bývalých - úspěšných - pátečních trhů, které se konaly na náměstí Dr. E. Beneše. Bývaly doby
v Jirkově, kdy se občané města pravidelně setkávali v pátek na
trhu, diskutovali spolu a nakupovali. Pak se trh nacpal do prostoru vedle hasičárny a lidé se pomalu přestávali scházet, diskutovat
i nakupovat a trhovci přestávali dojíždět až plac vedle hasičárny
zůstal pustý. Nyní, když se na radnici (částečně) změnila konstelace, nebylo by dobré zapojit zdravý selský rozum a vrátit trhy
i majoritní část obyvatel do centra alespoň jeden den v týdnu? Díky
za odpověď.
Markéta Houdková, odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti: Touto myšlenkou už se nějaký čas zabýváme a i nám by se líbilo,
kdyby naše město, respektive náměstí opět každý pátek ožilo. V
současné době pracujeme na tom, aby se na náměstí v pátek konaly farmářské trhy. Nemůžeme Vám slíbit návrat pátečních trhů,
ale budeme se snažit, aby tomu tak bylo.
Dotaz: Dobrý den, bydlím v Jirkově a vadí mi, že je ve městě
málo kontejnerů na tříděný odpad. Když už nějaký objevim, je plný.
Rada bych třídila, ale není mi to umožněno.
Vladimíra Brzáková, odbor majetku města a útvar investic:
Bohužel navýšit svoz separovaného odpadu není možné z důvodu
vytíženosti svozové techniky. Mnohdy je těžké i přidání kontejnerů,
protože na daných stanovištích již na ně není místo. Pokud místo je, nebráníme se kontejner po zvážení situace na daném místě
přidat.
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Advent jako čas zastavení
Zastavit se, vydechnout si, odpočinout.
V dnešní uspěchané
době je to možná největší dárek, který si můžeme nadělit. A právě
v době předvánoční je
na to správná chvíle.
Aniž bych chtěla pomíjet křesťanský význam adventu,
pro většinu lidí je to čas, kdy si
konečně dovolí zvolnit. Není to
náhoda, tahle tradice vychází i ze
životního stylu našich předků. Od
jara do podzimu se celé dny dřeli
na polích, aby se pak v zimě přesunuli do světnic k odpočinku a
klidnějším pracem jako šití, tkaní

nebo draní peří.
Zemědělství už dnes
není naší prioritní obživou a společnost si zvykla na plné pracovní výkony po celý rok. Chvíle
zklidnění jsou ale pořád
stejně důležité. Když se
na chvíli zastavíte, možná si všimnete věcí, které jste
v pracovním trysku nestihli zaznamenat. A možná budou pro váš
život důležitější než pochvala od
nadřízeného.
Přeji, ať se vám podaří zastavit.
Nebo zpomalit. Aspoň na chvíli.
Dana Jurštaková, místostarostka Jirkova

VZDĚLÁVÁNÍ

Složení komisí a výborů
pro nové volební období
Zastupitelstvo a rada města si zvolily své poradní orgány, tedy výbory
a komise. Členy do nich navrhovaly jednotlivé politické strany a hnutí,
které získaly mandát v zastupitelstvu. Funkce tajemnic pak vykonávají
pracovnice úřadu.
Složení výborů a komisí:
Kontrolní výbor: Josef Šebek (předseda), Jindřich Nádvorník, Petr
Škuta, Václav Brůža, Luděk Kočí, Jan Ťažký, Eliška Kratochvílová (tajemnice).
Finanční výbor: Luděk Babka (předseda), Rostislav Písařík, Hana
Tabulková, Petr Urban, Jaroslava Cingelová, Inna Lisničuková, Eva Reicheltová (tajemnice).
Komise rozvoje a bezpečnosti: Luboš Nosál (předseda), Lukáš Šeršeň, Václav Čermák, Eliška Novosadová, Pavel Franc, Jiří Tláskal, Jiří
Vodička, Libor Klas, Jaroslava Richterová (tajemnice)
Kulturní, školská, sociální a sportovní komise: Milena Sailerová
(předseda), Zdeněk Drozda, Petr Svoboda, Pavel Čepelák, Michal Šáda,
Monika Dědková, Petr Kaššák, Tereza Stejskalová, Petra Laxová (tajemnice).
Bytová komise: Radek Štejnar (předseda), Radka Schejbalová, Jana
Bošinová, Ilona Němečková, David Grünbaum, Martin Janoš, Marcela
Vohnoutová (tajemnice).
Občanská komise: Marie Hromádková (předseda), Zdeňka Batrinová,
Jitka Formánková (tajemnice).

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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ROZSVÍCENÍ VÝZDOBY

Jirkov se rozzářil do vánočního
Tradiční "mikulášské" rozsvícení vánoční výzdoby včetně ohňostroje Jirkováky opět nadchlo
„Luxusní!“ - „Krásné a dechberoucí.“ - „Jako vždy nejlepší!“
Bezprostřední reakce Jirkovanů
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby na náměstí
byly snad ještě nadšenější než
v loňském roce. Vánoční pohádka, kouzelná atmosféra, krásně
nazdobený a nasvícený střed
města a také ohňostroj - to všechno namixované v jediné takřka
magické hodině předmikulášského večera.
Vychutnejte si ji nebo připomeňte ještě jednou na našich fotografiích...

Foto na stránce: Josef Dušek

ELEKTROODPAD

RADA MĚSTA

Jirkov je nejlepší v kraji
v třídění elektroodpadu
Krajský titul Aktivní obec 2018
získal Jirkov v soutěži, která podporuje sběr vysloužilých elektrozařízení. Druhým rokem ji pořádá
společnost Asekol, a to v celé republice.
Jirkov získal nejvíc bodů ze
všech měst přihlášených v rámci Ústeckého kraje. Rozhodující
bylo především množství vytříděného elektroodpadu v přepočtu na
obyvatele. Ve sledovaném období
(od dubna do září) v Jirkově dokonce stouplo o více než deset

procent. Další body si město připsalo za propagaci třídění elektroodpadu.
Certifikát s oceněním a titulem
Aktivní obec si zástupci města
převezmou v polovině prosince
v Mostě.
(r)

Radní si rozdělili kompetence
Nově zvolení jirkovští radní si
rozdělili pravomoci nad jednotlivými odbory městského úřadu a příspěvkovými organizacemi města.
Jsou tím zároveň pověřeni jejich
kontrolou a koordinací činnosti.
Pod starostku Darinu Kováčovou spadá útvar interního auditu
a právní odbor, místostarostka
Dana Jurštaková má na starosti
stavební úřad a životní prostředí.
Kromě toho však také organizace
Městský ústav sociálních služeb,
KVIZ a Lesy města Jirkova.
Další odbory spadají pod pravomoc ostatních radních. Na finanč-

ní bude dohlížet Jiří Šruma, odbor
majetku města a útvar investic
radní svěřili Jaroslavu Cingelovi. Odbor vnitřní správy a vztahů
k veřejnosti spadá pod radního
Michala Bečváře, Šárka Kröhanová pak bude mít na starosti odbor
sociálních věcí a školství včetně
škol, školek a ostatních školských
zařízení. Městskou policii jako organizaci města má ve své pravomoci Robert Plzák.
Jak se podotýká přímo v usnesení, kontrola činnosti odborů ze
strany radních se netýká výkonu
jejich přenesené působnosti. (jd)
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Schváleno: Parcely na stavbu domů
se budou prodávat obálkovou metodou
Pozemek město prodá tomu, kdo nabídne vyšší cenu. Záměr úřad oficiálně vyhlásí začátkem příštího roku

Jirkovští zastupitelé schválili
pravidla, podle nichž bude město prodávat pozemky v nové ulici
Ke Koupališti (dříve Na Skalce).
Zájemci se budou o celkem třicet
parcel hlásit obálkovou metodou,
minimální cena je stanovena na
1 106 Kč za metr čtvereční.
Pravidly se zastupitelé zabývali
již v září, tehdy však materiál odložili. Oproti tehdejšímu návrhu je
cena za metr zhruba o sedmdesát
korun vyšší. Původní částka vycházela ze znaleckého posudku,
ale nebyly v ní zohledněny všechny náklady města na zasíťování.
To tehdy někteří zastupitelé kritizovali, nově schválená částka
už je proto obsahuje. „Musíme
se chovat jako řádní hospodáři,
jak nám ukládá zákon,“ podotkla
k tomu starostka města Darina
Kováčová.
Noví jirkovští zastupitelé schválili pravidla pro prodej parcel na
stavbu rodinných domů. Parcely
o výměře 700 – 800 metrů čtverečních se budou prodávat obálkovou metodou. Zájemci budou
podávat žádosti na konkrétní pozemky a získá ho vždy ten, který
za něj nabídne nejvyšší cenu. Každý zájemce může podat nabídku
na maximálně dvě různé parcely,
koupit však může jen jednu.
Nabídky v obálkách budou moci
lidé podávat do třiceti dnů ode
TURISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Pravidla pro prodej pozemků schválili zastupitelé na svém listopadovém zasedání.
dne, kdy město vyhlásí záměr pozemky prodávat. Podle vedoucího odboru majetku města a útvaru investic Milana Reinera to bude
na začátku příštího roku. Současně s tím budou zveřejněna také
podrobná pravidla prodeje. Už
nyní odbor eviduje předběžné žádosti od desítek lidí, úředníci tyto
zájemce upozorní, až bude záměr
oficiálně vyhlášen.
Budoucí čtvrť leží na kraji města
směrem k červenohrádeckému
koupališti. Dříve tu bývaly zahrádky. Město se do síťování pustilo již
minulý rok, celkové náklady činily
přes dvacet milionů korun.
(jd)

Foto Luboš Mizun

Maximálně 1,5 patra, do pěti let kolaudace
Kromě ceny a způsobu prodeje obsahují
pravidla také několik dalších zásad. Například
pojistku, aby na pozemcích v rozumné době
opravdu vyrostly rodinné domy a neležely ladem. Stavebníci na to budou mít pět let, pak
by následovala pokuta ve výši sto tisíc korun za každý rok prodlení.
Jsou v nich rovněž naznačeny základní parametry budoucích staveb. Mohou mít maximálně 1,5 patra, tedy přízemí a využitelné podkroví či ustupující patro. Zastavěná může být maximálně čtvrtina pozemku, zbytek musí být zeleň. A třeba plot by neměl být vyšší než 1,5
metru s maximálně šedesáticentimetrovou podezdívkou. „Nechtěli
jsme stavebníky omezovat příliš, na druhou stranu jsme nechtěli, aby
nám tu vyrostla čtvrť tak různorodých domů, že bychom se za ni museli stydět,“ dodala k tomu místostarostka Dana Jurštaková.

Interaktivní mapa už funguje, rozcestníky ukazují cestu
V minulém čísle Jirkovských novin
jsme psali o plánované instalaci
turistického informačního systému ve městě. Jen pár dní nato
se řada prvků objevila v ulicích.
Funguje už interaktivní turistický
panel s mapou a videoupoutávkami u autobusového nádraží, na
několika místech už jsou i směrovky. Ke stažení je rovněž mobilní průvodce po Jirkově pro chytré
telefony, je součástí městských
audioprůvodců v aplikaci DARUMA go!
Foto Josef Dušek
4

Jirkovské noviny

Téma

12/2018

OBCHOD S CHUDOBOU

Ombudsmanka se zajímala o osud
vybydlených domů v Nových Ervěnicích

Město si od její návštěvy slibuje větší tlak na zákonodárce, aby se alarmující situací efektivně zabývali
Jirkov navštívila ombudsmanka
Anna Šabatová. Do Nových Ervěnic ji pozvali zástupci zdejších
Společenství vlastníků jednotek,
kteří svádějí náročný boj se spekulanty. Připojila se k nim také
starostka Darina Kováčová a místostarostka Dana Jurštaková.
Ochránkyně lidských práv se
přijela na vlastní oči přesvědčit,
jak dopadly domy v rukou spekulantů v Nových Ervěnicích a s vedením města pak diskutovala také
o možnostech, jak ze své pozice
může v podobných případech pomoci. „Jednoduché řešení nebo
doporučení ale formulovat nejde,
zvlášť když se neobejde ani bez
roviny politické,“ podotkla k tomu
ombudsmanka po své návštěvě.
To si uvědomuje i vedení města,
přesto návštěvu veřejné ochránkyně práv nepovažuje jen za
formální. „Při pochůzce Novými
Ervěnicemi se zajímala o veškeré podrobnosti a už na místě se
svým týmem zvažovala různé
zákonné možnosti, jak proti spekulantům postupovat nebo jak zachránit vybydlené domy,“ ocenila
starostka Darina Kováčová.
Jako dobrý krok v dlouhodobém
boji se spekulanty vnímá návště-

Starostka Jirkova Darina Kováčová a místostarostka Dana Jurštaková v rozhovoru s ombudsmankou před domem č. p.1134 v ulici Fr. Schmieda, který už je vybydlený a odpojený od energetických sítí. Foto Josef Dušek
vu Anny Šabatové i místostarostka Dana Jurštaková. „Slibujeme
si od toho zvýšení tlaku na zákonodárce, aby se alarmující situací zabývali s větší intenzitou,“
uvedla.
Kvůli bezohlednému jednání

spekulantů jsou v Nových Ervěnicích vybydlené již dva domy.
Dalších několik SVJ je však na
pokraji krachu, každý měsíc
s obtížemi splácejí povinné zálohy. Protože jde o soukromý
majetek, má město jen omezené

možnosti, jak zasáhnout. Už před
časem se však nechala místostarostka Dana Jurštaková slyšet, že
pokud by byla možnost vykoupit
domy například v dražbě, město
by o tom uvažovalo (více v krátkém rozhovoru dole).
(jd)

"Domy bychom vykoupili a opravili. Majitelé to ale odmítají"
Domy vykoupit, opravit a byty
poté pronajmout slušným nájemníkům. To je zřejmě jediná cesta,
jak může město zachránit dva
vybydlené objekty v Nových Ervěnicích. Navrhuje to také místostarostka Dana Jurštaková, která se
situací v problémových lokalitách
zabývá dlouhodobě.
Jaká je současná situace mezi
SVJ, které mají problémy se
spekulanty?
Dva domy v Nových Ervěnicích
jsou už naprosto vybydlené. Jeden, v ulici K. H. Máchy, nechalo
společenství alespoň zajistit mřížemi. Druhý je v ulici Fr. Schmieda
a ten je bohužel nezabezpečený.

SVJ to jednoduše nemá z čeho
zaplatit. My s nimi jako město jednáme, spolupracujeme a hledáme cesty, jak pomoci. První kroky
jsou ale na nich a na vlastnících.
Ti by se měli o zabezpečení domu
postarat v první řadě. My můžeme uvažovat o zásahu až ve chvíli, kdy budou vyčerpané všechny
zákonné možnosti, jak donutit
k nápravě vlastníky domu.
Co další SVJ, nehrozí krach
i dalším?
Několik dalších SVJ má problémy, i když situace není úplně
kritická. Pokud ale zákonodárci
rychle nezasáhnou, může to přijít,
protože ty problémy se prohlubují.

Myslíte, že může návštěva
ombudsmanky v Jirkově nějak
situaci pomoci?
Možná ne bezprostředně, ale je
důležité, aby vlivní lidé viděli na
vlastní oči, jaké dopady má obchod
s chudobou a spekulování s byty
a dávkami. Když tu byla ombudsmanka před několika lety, řešili
jsme, že jsou některá SVJ na pokraji krachu. Teď viděla, jak takový krach vypadá. Slibujeme si od
toho, že nám pomůže v tlaku na
zákonodárce.
Teď tedy není cesta, jak by
město mohlo vybydlené domy
zachránit?
Vzhledem k tomu, že jde o sou-

kromý majetek, moc možností
nemáme. Už dříve jsem ale avizovala, že pokud by se majitelé bytů
v těchto domech dohodli a rozhodli se je prodat, tak bych takový návrh zastupitelstvu předložila
a prosazovala ho. Dům bychom
pak mohli opravit a byty pronajmout slušným nájemníkům. Museli bychom ale získat do majetku
celý dům, vykoupit jen pár bytů ve
zničeném objektu nemá smysl.
A co na to majitelé?
Zatím na tyto návrhy neslyší.
Problém je i v tom, že jich je hodně, často to ani nejsou Češi. A situace v Jirkově je netrápí tak jako
nás.
(jd)
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"Mami, už jdu domů." Jirkovská škola zkouší
čipy pro děti. Rozhodovat bude zájem rodičů

Chcete mít přehled, jestli vaše
dítko přišlo do školy a kdy z ní
odešlo? Na jirkovské ZŠ Budovatelů teď zkoušejí službu ´Mami,
posílám zprávu´, která to umožňuje díky čipům.
Princip je jednoduchý - školák
jen přiloží čip k terminálu u vstupu do školy a systém odešle na
zadané telefonní číslo potvrzující
SMS. Rodiče tak mají přehled, že
syn nebo dcera do školy dorazili, případně kdy z ní odcházejí.
A tedy za jak dlouho se přibližně
vrátí domů.
ZŠ Budovatelů je zatím jediná
jirkovská škola, která tuto technologii zkouší. „Občas se nám
stává, že rodiče volají, do kolika
mělo jejich dítě školu, že se ještě nevrátilo domů,“ vysvětluje
ředitel školy Miloš Rousek, proč
na zkušební provoz kývl. O tom,
zda technologie ve škole zůstane
či nikoli, se rozhodne během prosince.
Na škole systém nejprve testovali s deseti školáky, pak jej
představili ostatním rodičům.
Vše je dobrovolné, takže záležet
bude především na jejich zájmu.
„Nebudeme tuto službu dotovat
z obecních peněz, ale také na

ní nechceme vydělávat. Veškeré náklady přesně rozpočítáme
mezi rodiče, kteří o ni budou mít
zájem,“ podotýká Rousek.
Zatím se mu od rodičů sešlo
přes čtyřicet žádostí. Cena by pak
vycházela na zhruba 440 korun
za rok. „Uvidíme, jak na to budou
rodiče reagovat. Pak buď službu

CHARITA

DEN VETERÁNŮ

Adra chce mít svůj
charitativní obchod
také v Jirkově

Dobrovolnické centrum Adra
z Chomutova hledá v Jirkově prostory pro svůj charitativní obchůdek. Jeden takový už provozují
právě v sousedním městě.
V charitativním obchůdku můžete nakoupit nejrůznější věci ze
sbírek, které Adra pořádá. Jedna
taková proběhla 9. prosince i v jirkovském Tescu. Výtěžek pak jde
na podporu dobrovolníků, kteří
pomáhají seniorům, postiženým
či rodinám s dětmi.
Obchůdek by Adra v Jirkově
ráda otevřela v průběhu příštího
roku, zatím se obhlíží po vhodném
prostoru. Pro bližší informace či
pomoc můžete kontaktovat Ivu
Nálezovou - 774 291 603.
(r)
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Matouš Drozda byl jedním z deseti školáků, kteří čipy testovali.
oficiálně objednáme nebo od ní
odstoupíme,“ dodává ředitel.
Službu školám nabízí soukromá
společnost z Klášterce nad Ohří.
„Je určená například pro rodiče,
které nemohou své děti vyzvedávat ze školy, ale chtějí mít jistotu,
že jsou v pořádku,“ říká majitel
firmy Roman Vitouš. Systém fun-

Foto Deník/M.Šebestová
guje již zhruba na desítce škol
v Klášterci nad Ohří a Kadani.
Samozřejmě i taková kontrola
se dá obejít, stačí čip půjčit třeba
kamarádovi. „Tomu zabránit nemůžeme. Je to projekt pro rodiče
a děti, kteří si věří a chtějí o sobě
vědět. Má jim přinést klid,“ poznamenal k tomu Vitouš.
(jd)

Jirkov uctil válečné veterány
pietním aktem u pomníku

Jirkov si v neděli 11. listopadu v 11 hodin připomněl celosvětově slavený Den válečných veteránů. Několik desítek příchozích včetně místních skautů uctilo během krátkého pietního aktu na Havlíčkově náměstí
všechny, kteří bojovali za svou vlast. S krátkým proslovem vystoupila
také starostka Darina Kováčová (foto vpravo).
Foto Josef Dušek
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STAROSTKA JIRKOVA

"Zděděné obří projekty není snadné zastavit"

"Chceme prosazovat investice, které budou blíž lidem," říká v rozhovoru nová starostka Jirkova Darina Kováčová
Je historicky první ženou v čele
Jirkova. Po dvanácti letech vystřídala ve starostovském křesle
Radka Štejnara a spoustu věcí
chce dělat jinak. Které a jak?
O tom jsme si s novou starostkou
povídali v rozhovoru pro prosincové číslo Jirkovských novin.

opět projekt za desítky milionů.
Všude říkám, a je to pravda, že
Červený Hrádek je moje srdeční záležitost. Ale když si uvědomíme, jaké velké investice nás
v nejbližších letech čekají, je otázka, zda se s rekonstrukcí začne
v tomto volebním období.

Média Vás označovala jako
historicky první starostku, Vy
jste se k tomu hlásila také. Vnímáte jako důležité, že jste první
žena v čele Jirkova?
Začnu trochu oklikou, protože
v tom spatřuji určitou symboliku.
V roce 1918 získaly ženy v tehdejším Československu volební právo, o rok později šly poprvé volit.
A přesně sto let nato se v Jirkově
stane poprvé žena starostkou.
Zároveň je to v roce, kdy spolu
se vznikem republiky často oslavujeme také prvního prezidenta
T. G. Masaryka, který byl velkým
zastáncem politických práv pro
ženy. Tahle symbolika se mi líbí.

Jaká budou hlavní témata pro
Jirkov v následujících letech?
Určitě to bude bezpečnost
v souvislosti s bytovou politikou.
Ale k tomu nám musí pomoci legislativní změny, a to je vždy běh
na dlouhou trať.
Dalším tématem bude jistě parkování ve městě. Není týden, aby
nám nepřišla nějaká stížnost. Ať
už na nedostatek míst nebo na
způsob zpoplatněného parkování.
To první lze řešit v rámci investičních akcí, případná změna způsobu parkování je na širší diskuzi.
Ale asi k ní bude muset dojít.
Také budeme řešit způsob zadávání veřejných zakázek, který je
občas kritizovaný. Ale tady se musíme nejprve se vším seznámit,
nemá smysl dělat změny rychle,
na sílu a nepřipraveně.

A jak na to koukáte z praktického hlediska? Může městu
prospět, že ho povede žena?
Ze soukromé sféry je známo, že
když je ve vedení firmy žena, je to
vždy ku prospěchu společnosti.
Důvodů je více, ale jeden z přínosů je například v tom, že je při
řešení problémů obvykle obezřetnější. Muži bývají větší hazardéři.
A obezřetnost se určitě vyplatí
i ve vedení města.
Tím jsme se dostali k hlavnímu tématu rozhovoru. Chystáte
nějaké zásadní změny v jeho
dosavadním směřování?
Na začátek je třeba říci, že čtyři
roky jsou strašně málo na to, aby
člověk prosadil a rozjel něco svého, co by mělo zásadní dopad.
První rok se člověk v takové funkci spíš rozkoukává, seznamuje se
s fungováním věcí a zjišťuje, kde
a jaké jsou překážky. Protože samospráva je ve spoustě věcí specifická.
Ale minimálně jednu naši plánovanou změnu vnímám jako důležitou, a to je zaměření se spíše

Darina Kováčová, nově zvolená starostka Jirkova.

Foto Roman Dušek

Darina Kováčová, 32 let, zvolena za ANO 2011
► v minulém volebním období byla opoziční zastupitelkou, v jeho
závěru rovněž předsedkyní kontrolního výboru
► je současně zastupitelkou Ústeckého kraje, kde je členkou
komise pro zahraniční vztahy
na menší projekty. Nechceme
jít cestou obřích plánů, staveb
a rekonstrukcí, spíš investovat
více menších částek do věcí,
které jsou lidem blíž a budou jim
sloužit v každodenním životě.
Zmínila jste obří plány a stavby. Pojďme si projít tři nejdiskutovanější velké projekty - nové
infocentrum, rekonstrukce budovy na náměstí a pak bývalé
jízdárny pod Červeným Hrádkem. Jaké s nimi máte coby
nové vedení města plány?
Ať chceme nebo nechceme,
musíme se s velkými projekty
bývalého starosty potýkat, nejde
je jednoduše zastavit. Třeba nájemníci v budově Komerční banky už dostali výpovědi, takže my
musíme řešit situaci, kdy by dům
zůstal bez rekonstrukce prázdný.
Máme v tomhle těžkou výchozí
pozici. Ale popořadě...
Co se týče přestavby hasičkého
domu na nové informační cen-

trum - není tajemstvím, že jako
opoziční zastupitelé jsme ji nepodpořili. Především kvůli vysoké
ceně. Tuto investici už jsme ale
nezastavovali, protože stavební
práce jsou v plném běhu a 1. listopadu už byla na stole smlouva
o dílo na obsahovou část. Vzhledem k připomínkám jsme ji dali
k přezkoumání i právnímu oddělení a nechali si od firmy vysvětlit
nějaké částky. Tak jako tak, pokud
bychom od smlouvy odstoupili,
stálo by to město nemalé peníze.
Do rekonstrukce budovy na náměstí jsme ale zasáhnout museli.
Původní předpoklad nákladů byl
totiž 40 milionů korun bez DPH,
ale projektanti přišli s návrhem
na rekonstrukci za 115 milionů (s
DPH). To pro nás bylo neúnosné.
Proto teď projektanti upravují projekt tak, aby se vrátili k původní
částce čtyřiceti milionů.
A rekonstrukce č. p. 2 na Červeném Hrádku - tam projekt
teprve vzniká. Bude to určitě

Je nějaká investiční akce, na
kterou se Vy osobně těšíte?
Asi na rekonstrukci synagogy.
Už teď se do ní díky školákům
pomalu vrací život, ale celková
rekonstrukce včetně jejího okolí
z ní může konečně znovu udělat
důstojné a krásné místo.
Je něco, co Vás po nástupu
do funkce hodně překvapilo?
Možná to, kolik času zaberou
různá jednání - s úředníky, občany, investory, projektanty, podnikateli... Pak člověku dojde, že
celé dny jen jedná a jedná a nemá
prostor pro vlastní kreativitu, aby
něco vymýšlel. Ale myslím, že tohle se časem zlepší.
Ještě nějaké překvapení? Třeba i maličkost...
Vlastně ano - málo květin ve
starostovské kanceláři! (smích).
A také málo barev. Ale to už jsem
si stihla zařídit. 		
(jd)
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Koncert zahájil sérii adventních akcí ZUŠ

Adventním koncertem ve čtvrtek
29. listopadu začala v naší škole
šňůra předvánočních akcí, mezi
něž patří právě i koncerty. Kromě
nich jsou v našem adventním programu třeba vánoční výstava výtvarného oboru, charitativní prodej zboží na náměstí a pak ještě
mnoho interních koncertů našich
učitelů a jejich žáků.
A musím říct, že start to byl
opravdu dobrý, takže se můžete
těšit i na další skvělé koncerty.
Spolu s přítomnými návštěvníky
jsme si uvědomili, kolik máme
šikovných žáků a učitelů, kolik
bezva nápadů, a také to, že nám
žáci zrají jako víno. Kdo navštěvuje koncerty pravidelně, ten posun
vidí na každém dalším vystoupení.
A tak si přeji, aby to tak bylo stále a více.
Milena Sailerová, ředitelka ZUŠ Jirkov
KRONIKÁRKA

Den otevřených kronik přilákal
tři desítky zájemců o historii

Na třicet lidí si našlo cestu do jirkovské kronikárny při Dni otevřených kronik, který se konal ve čtvrtek 8. listopadu. Otevřeno tu bylo výjimečně od
půl třetí až do šesti hodin večer. K nahlédnutí byla kromě pěti vázaných
kronik (od roku 1930 do současnosti) také nejstarší jirkovská kronika,
v níž Kajetán Gregor popisuje roky 1836 - 1840 (na snímku v ní listuje
Jitka Řeháková). A také spousta dobových materiálů včetně několika alb
fotografií. Kdo to nestihl, má možnost kronikárnu navštívit každý čtvrtek,
kdy bývá otevřená od 14 do 16 hodin. Kronikárna se nachází v Chomutovské ulici vedle bývalého hotelu Kavalír. Ve stejné budově má sídlo
také Klub aktivních seniorů. Kontakt na jirkovského kronikáře Pavla Simeta je kronikar.jirkov@seznam.cz.
Foto Josef Dušek
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ČERVENÝ HRÁDEK

Koledy, scénky, svařák: Adventní
prohlídky na zámku pobaví i zahřejí

s
t
M
s
p
b

NEDĚLE 16. a 23. 12.

Předvánoční prohlídky Červeného Hrádku jsou mezi lidmi velice
oblíbené. Návštěvníci se během
hraných scén dozví leccos o Vánocích či zvycích, zazpívají si
koledy a mohou si pak na chvíli
odpočinout u svařáku a vánočky.
První adventní prohlídky se konaly v neděli 2. prosince, odkud
jsou naše fotografie. Další prohlídky jsou připravené na následující adventní neděle, tedy až do
23. prosince.
Prohlídka trvá i s posezením ve
vinárně hodinu a půl. Časy začátků jsou ve 13.00, 14.30, 16.00,
17.30 a 19.00 hodin. Doporučujeme si však místo raději telefonicky (474 684 560) nebo osobně
(na recepci zámku) rezervovat,
protože termíny se rychle plní
a maximální kapacita jedné skupiny je 55 lidí.
Vstupné je 180 korun za dospělého a 90 korun pro děti.
(jd)

p
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l

▲ Návštěvníci budou pozvaní také na zámecký bál. A komtesky a hrabata je rovněž vyzvou k tanci.
▲► Hraběnka vyzvídá, co mají návštěvníci na štědrovečerním stole.
Dozvědí se pak, jak je to s tím ´tradičním´ bramborovým salátem.
► Pohodová atmosféra v zámecké vinárně adventní prohlídky příjemně
zakončuje. 				
Foto Josef Dušek
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ZŠ BUDOVATELŮ

Všude kolem nás jsou lidé, kteří
se musí naučit žít s nějakým handicapem. Soucítíme s nimi, pomáháme jim, vybíráme na různé
sbírky a odnášíme si dobrý pocit.
O to více se nás dotýká, pokud je
tím handicapovaným dítě.
O tom, že je překonání každého
schodu či prahu u dveří problém,
jsme se přesvědčili na vlastní kůži
ve chvíli, kdy jeden z našich žáčků s těžkým tělesným postižením
přestal chodit.
Naše škola v Nerudově ulici je
sice malá, útulná a pěkně situovaná mezi zelení, ale do letošního
října nebyla bezbariérová.
Vše se změnilo ve chvíli, kdy
jsme získali z ministerstva školství dotaci na nákup malého zázraku zvaného pásový schodolez.
Tento poměrně malý stroj je schopen velkých věcí.
V pohodlném invalidním vozíku, který je bezpečně připevněn
na schodolez, lehce a bezpečně
zdolá chlapec dvě patra školy. Navíc je možné tento zázrak
složit do auta či autobusu, takže
nebude problémem návštěva divadla, výlet apod.
Dobrá věc se podařila a naše
škola je od října 2018 bezbariérová.
Zdeňka Mařincová, ZŠ Nerudova

Většina z nás ví, co je to
Halloween a jak se slaví. Letos
připadl 31. říjen na středu. Aby ho
i malé děti mohly slavit ještě dlouho po Večerníčku, zvolili organizátoři Halloweenské lesní stezky
jiný den, a to pátek 2. listopadu
2018.
Na tento den probíhaly dlouhodobé přípravy. Pekly se strašidelné perníčky, zákusky, linecké cukroví s netopýrem. Organizovali se
dobrovolníci do skupinek, volili
si kostým podle svých možností, musel se pronajmout stánek,
vytisknout plakátky, vstupenky,
napsat pokyny k organizaci akce
a mnoho dalších věcí potřebných
ke zdárnému halloweenskému
strašení.
Strašící i strašení se nemohli
kýženého večera dočkat. Stejně
jako strašidla sháněli či vyráběli
kostýmy i ti, kteří chtěli proti svému strachu bojovat přestrojením.
Když nastal páteční podvečer,
bylo možné vidět halloweenské
masky, kterak se stahují k rybníku
pod zámkem, kde byl úžasný stánek s dobrotami a zároveň start
stezky.
Každá skupinka měla svého
průvodce s lucernou. Větší děti
šly samy, s menšími šli rodiče.
I ti byli nezřídka převlečení do
masek.

Už jsme konečně
bezbariérová škola

Haloweenská stezka v podzámčí

Ve strašidelných maskách přišli malí i velcí.
Trasa stezky vedla kolem levé
strany rybníka, dál do lesa a velkým obloukem ke knížecí hrobce,
od ní dolů po strašidelných schodech na zámeckou cestu zpět ke
kouzelnému stánku se sladkostmi, kde každý rád doplnil energii zakoupenými cukrovinkami.
Během cesty děti i dospělí plnili
úkoly spojené s Halloweenem,
které jim zadávala strašidla. Celá
stezka byla lemována svíčkami
ve sklenicích, které byly stále pod
kontrolou.
Množství strašidel lemujících
a bafajících podél cesty bylo naprosto ohromující. Děti potkávaly
katy, kostlivce, rusalky, zombíky,
čarodějnice, upíry, viděly oltáře

Foto archiv školy

i krásně osvětlené divadelní představení u knížecí hrobky. Celkem
to bylo asi padesát strašidel.
Nápad i celou organizaci akce
měla na svědomí paní učitelka
Petra Rohuschová se svým manželem Davidem Rohuschem, dále
paní učitelky Zdeňka Horníčková,
Jitka Deutscherová, Tereza Hnízdilová, Hana Armstark a Jitka Šebestová.
Všem těmto pedagogům patří
obrovský dík za to, že ve svém
volném čase zorganizovali tak
velkou a úžasnou akci, která nebyla vázána k žádné vzdělávací
organizaci.
Radka Schejbalová, ZŠ Budovatelů

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

V kině se žáci potkali se známými youtubery
V chomutovském kině Svět se
konala mediální přehlídka ´Setkání s youtubery´, které se zúčastnili i žáci naší školy. Tato akce
se uskutečnila již podruhé, a to
v rámci projektu ´Zůstaňte s námi
po škole! Aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji´.
Účastníci obsadili prostory kina
Svět, kde se rozdělili do pěti skupin a vystřídali tematická stanoviště, na kterých probíhaly semináře s pozvanými hosty.
Jak správně natočit úspěšné
video, jim radil youtuber Nakashi.
Jak se z youtubera stát režisérem
a hercem zároveň, jim prozradil
Tadeáš Říha spolu s Radkem
Jirglem. Jak jít za svým snem
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a nevzdávat se, se dozvěděli od
moderátora televize Nova Karla Kašáka. Na stanovišti ´Game
Team´ si mohli zahrát Overwatch,
Fortnite, Counter Strike a podobně. To se všem samozřejmě velmi
líbilo. Při relaxu a svačině zhlédli
filmy natočené svými kamarády
z jiných škol a diskutovali o nich.
Samozřejmě že nemohla chybět autogramiáda s pozvanými
hosty, kteří ochotně podepisovali
fotografie a památníčky a se všemi ochotně pózovali před spousty
mobilů, foťáků a kamer.
Tato akce měla velký úspěch
a všichni se už těší na další setkání.
Eva Vokurková, ZŠ Krušnohorská

U počítačů se školákům pochopitelně líbilo nejvíc.

Foto archiv školy
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MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Jirkovští gymnazisté zahájili plesovou
sezonu ve stylu ´americké střední´

ZŠ STUDENTSKÁ

Záložky do knihy
spojují školy

Školáci se záložkami pro své slovenské kamarády.

Jirkovští maturanti na svém plese i s moderátorem Petrem Rychlým. 			
V pátek 23. listopadu se Městské divadlo v Chomutově přesunulo do atmosféry americké
střední školy, protože se zde
konal maturitní ples jirkovských
gymnazistů ve stylu High School
Musical.
Slavnostní večer se nesl v duchu známé disneyovky, přičemž
zazněly i proslulé hity, které přítomné vtáhly do světa učení na
písemku, basketbalových zápasů, lásky a životních tužeb. Protože se celý večer nesl v duchu
slavného muzikálu, celé divadlo
bylo vyzdobeno rekvizitami, které

připomínaly klasickou americkou
střední školu.
Večerem provázel moderátor,
herec a bavič Petr Rychlý, který
coby soutěžící z české verze pěvecké reality show Tvoje tvář má
známý hlas zpestřil večer parodií
několika známých osobností.
K tanci a poslechu hrál taneční
orchestr KLUB 49, kterému se podařilo udržet neustále plný parket.
Úžasné předtančení v režii Lídy
Karlík Fišrové se stalo příjemným
nahlédnutím do života amerických středoškoláků. Známé písně nenechaly nikoho v klidu po-

Foto archiv školy

sedět. Následný tradiční nástup
maturantů po červeném koberci
vyvolával salvy potlesku a obdivu
zcela zaplněného sálu. Nechyběla ani dražba dortu a brankářské
hokejky Dominika Pavláta s podpisem kompletního A-týmu Pirátů
Chomutov.
Celý večer zakončil svojí show
Martin Koutský alias DJ Party.
Velké finále jirkovských středoškoláků bylo plné úžasné atmosféry a příjemným vkročením do
plesové sezony.
Erika Minaříková, Městské
gymnázium Jirkov

Žáci šestých ročníků se v průběhu října zapojili do 9. ročníku česko-slovenského projektu Záložka
do knihy spojuje školy. V rámci
hodin českého jazyka a výtvarné
výchovy šesťáci vytvářeli záložky
pro své slovenské kamarády ze
Základní školy ve slovenském
Brezně.
Kromě záložek s tematickým zaměřením „Pohádky, bajky, pověsti
a příběhy neznají hranice děti“
také v hodině komunikační výchovy děti psaly dopisy pro žáky
z partnerské školy. Na začátku
listopadu jsme pak dostali záložky
a dopisy ze Slovenska. Projekt se
dětem velmi líbil, dokonce do té
míry, že se rozhodly ve vzájemné
písemné komunikaci pokračovat.
Do projektu se celkem přihlásilo
1092 škol, z toho z České republiky jich bylo 320.
Michaela Jindráčková, ZŠ Budovatelů

ZŠ BUDOVATELŮ

Školáci z Jirkova postavili nejlepší model hřiště snů

Celkem sedm žáků ZŠ Budovatelů Jirkov se v květnu zúčastnilo soutěže s názvem Stavíme
svůj svět, kterou vyhlásila SPŠ
stavební a Obchodní akademie
v Kadani. Soutěž měla jediné společné téma – Hřiště snů.
Jednotlivci či třídní kolektivy
mohly vytvořit malbu, kresbu,
koláž nebo model. Naši žáci si
vybrali model ze dřeva a plastu.
Na hodinách práce s materiálem
vytvořili model hřiště, který pak
31. května společně s vyučující
Jitkou Deutscherovou dopravili do
Kadaně.
V sobotu 24. listopadu u příležitosti Dne otevřených dveří na
SPŠ stavební a Obchodní akademii v Kadani získali za své hřiště první místo. Kromě diplomu

si žáci odvezli spoustu věcných
odměn. Ještě na místě jsme přislíbili účast v dalším ročníku soutěže. Tentokrát bylo zvoleno téma
Škola snů. Již teď se těšíme na
společnou práci a doufáme, že
i v příštím roce budeme úspěšní.
Velká gratulace patří Pavle
Šperlové, Valentýně Černé, Janu
Baxovi, Milanu Vu, Pavlu Vlkovi,
Václavu Vaňáčovi a Michalu Drapákovi.
Jitka Deutscherová, ZŠ Budovatelů

◄▲ Kolektiv školáků, kteří v soutěži Stavíme svůj svět reprezentoval
Jirkov, konkrétně svou školu ZŠ Budovatelů.
▼ Model ze dřeva a plastu, se kterým jirkovští školáci v soutěži ve své
kategorii zvítězili.
			
Foto archiv školy
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MĚSTSKÁ POLICIE

Preventista přednášel
školákům o kyberšikaně
Celý týden docházel preventista Městské policie Jirkov na
ZŠ Krušnohorská, kde žáky šestých a sedmých tříd seznamoval
s tématem ´nebezpečný internet
a kyberšikana´. Hlavním cílem
přednášek je zvýšit informovanost
o rizicích internetu a možnostech
prevence a pomoci.
Školáci se během přednášek
o kyberšikaně a nebezpečí na
sociálních sítích hodně zapojovali
do diskuze a nezřídka se podělili
také o své zkušenosti z virtuálního světa.
Bezpečnost na internetu se dětí
a dospívajících týká zcela zásadním způsobem. Řada z nich totiž
využívá informační technologie
mnohem intenzivněji a také častěji, než jejich rodiče či někteří
dospělí.
S ohledem na nízký věk ale postrádají větší povědomí a přehled
o možných sociálních rizicích. Ne
vždy jsou o nich dostatečně či dopředu zpraveni tak, aby internet
mohli využívat podle svých představ a nedopouštěli se na něm
takříkajíc průšvihů, které už by
nemohli vrátit zpět.

DDM JIRKOV

Mikulášská nadílka s Paraplíčkem

Preventista městské policie Martin Vršan při rozhovoru se školáky
během přednášky. Foto MěPo
Děti by měly zpozornět pokaždé, když je někdo v on-line prostředí žádá, aby uvedly svoje
jméno, adresu či datum narození.
Pro více než třicet procent uživatelů internetu ve věku 8 až 12
let je obtížné rozeznat, jaká míra
zveřejnění citlivých údajů je ještě
bezpečná.
Martin Vršan, preventista
Městské policie Jirkov

Jirkovské divadlo v sobotu 1.prosince naplnily děti, které očekávaly,
že jim Mikuláš přinese nadílku. Dočkaly se po svém rejdění, soutěžení
a tančení, když Mikuláše s andělem sborově přivolaly a odrecitovaly
mikulášskou básničku. Kromě balíčků od Mikuláše za vlastní básničku
někteří účastníci navíc vyhráli odměnu za své výkresy a vylosované vstupenky. Děti se přestaly bát čertíků a na závěr si s nimi pěkně na parketu
zařádily. Akci podpořilo město Jirkov. Pořádající Dům dětí a mládeže Paraplíčko Jirkov pozval zúčastněné také na další akce - jirkovský charitativní advent, rozsvícení vánočního stromu a v lednu na velký dětský
karneval. 		
Zdeňka Bolomská, ředitelka DDM Paraplíčko

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

"To k Vánocům patří..." aneb Komorák v prosinci
To k Vánocům patří jsou slova krásné vánoční melodie Johna
Lenona. Kdo by tu skladbu neznal!
A stejně tak si dovoluji říci, že
k sobě neodmyslitelně patří desítky let Vánoce a Ženský komorní
sbor Jirkov.
I letos se chystáme potěšit svým
zpěvem naše dlouholeté příznivce i náhodné posluchače, kteří si
v dnešní hektické době najdou pár
desítek minut, zastaví se, zamyslí
se nad poselstvím Vánoc, užijí si
předvánoční a třeba i přímo vánoční atmosféru, prožijí s námi hezké
chvilky a možná si s námi i zazpívají.
Už od října se na náš koncert důkladně připravujeme. Nacvičujeme
některé úplně nové skladby, je totiž
tradicí ŽKS Jirkov na každém koncertu něčím překvapit, ale také se
12

vrátíme rády ke skladbám starším,
u našich posluchačů (i u nás) oblíbených a žádaných.
Ti, kdo sledují kroky Ženského
komorního sboru Jirkov dlouhodobě, zaznamenali, že jsme letos
s úspěchem vystoupily společně
s teplickým sborem Collegium hortense v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě, v děkanském kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
(cyklus duchovních kantát České
nebe), ale také úspěšně v Teplicích s naší „Dívčí válkou“ . Dá se
s nadsázkou říci, že sbor ´expanduje do světa´. Každopádně se mu
daří šířit slávu a tradici jirkovských
pěveckých sborů.
Také naši vánoční etapu jsme
zahájili poprvé jako sbor ve spolupráci právě s Collegiem hortense
a Smog Most společným vystou-

pením na Adventním koncertu
Ústeckého kraje v Děčíně hned
1. prosince 2018. Hned druhý den
jsme pak vystoupily už poněkolikáté v kostele sv. Jakuba Většího ve
Škrli, a snad potěšili posluchače
i v kostele sv. Ignáce v Chomutově.
A tradiční koncerty v Místě, Křimově… na ty se už opravdu těšíme.
Tam je atmosféra vskutku příjemná, srdečná, vánoční, tam jsou si
lidé v tento čas nějak blíž.
Ale ten hlavní, pro nás nejdůležitější koncert, je tradiční Vánoční koncert Ženského komorního
sboru Jirkov ´Zvěstujem vám radost´. Ten se bude konat v sobotu
15. prosince 2018 v ZUŠ Jirkov.
Tradiční koncert bude trochu netradiční, naším hostem bude totiž
skupina Fontána, Jirkovanům dobře známá a jimi oblíbená kapela.

A nás těší, že budeme moci své
účinkování a zpěv spojit se jménem Cyrus - čestným občanem
Jirkova, zakladatelem našeho sboru, jehož potomci jsou právě hnacím motorem této skupiny.
Přijďte si i vy užít vánoční atmosféru na náš společný koncert, my
se nebojíme jít do netradičních
a možná od nás neočekávaných
´projektů´ a forem vystoupení, ale
věřte: vždy chceme potěšit všechny posluchače, kteří přijdou na náš
koncert, rozdávat radost všem lidem, potěšit i samy sebe, protože
zpěv je i pro nás radost.
A jestli se nám podaří potěšit
i vás - co víc si můžeme přát.
Příjemnou klidnou předvánoční dobu přeje Komorák.
Eva Rendlová, ŽKS Jirkov
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Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1968

Zájezd cikánských rodin, 40 Jirkováků na záchytce, srpnová nákupní horečka
Na "normální" zápisy z městské kroniky nezbyl tento rok prostor - ten patřil pohnutým srpnovým událostem. Podívejme se tedy alespoň na
závěr roku na pár záznamů mapujících každodenní život - a na kronikářův popis okupace, jak ho prožívali Jirkováci.
Městský výbor Československého svazu žen
V březnu u příležitosti oslav
MDŽ uspořádal Československý
svaz žen v úplně obsazeném
sále Klubu pracujících velmi pěkný večer s kulturním programem.
Pohoštění v částce 1 800 Kč a náklady na hudbu uhradil MěNV.
V květnu byla uspořádána na
Č. Hrádku taneční zábava, která
se líbila zvláště starším lidem. Na
pomoc Vietnamu byl věnován finanční výtěžek z prodeje pohledů.
K Mezinárodnímu dni dětí byla
uspořádána dětská módní přehlídka v klubu pracujících. Modely, které předváděly děti z družin,
byly zapůjčeny prodejnou Oděvy
v Nových Ervěnicích. Přestože to
byla velmi pěkná akce, zúčastnilo
se jí jen 120 osob.
Sjezdu Čs. svazu žen v Praze
5. - 6. července se zúčastnila
s. Květa Kališová, která potom
na velmi pěkné besedě podala
o sjezdu zprávu.
S rodinami cikánské národnosti byl uspořádán zájezd na hrad
Střekov a do zoo v Ústí n/L. Jako
zdravotnice se zájezdu zúčastnila
s. Piskáčková, vedoucími výpravy byly s. Krásová a Soukupová.
Zájezd finančně zajistila okresní
komise pro řešení otázek občanů cikánského původu. Zájezd se

všem zúčastněným velmi líbil, pro
některé to byl první výlet v životě. Byli velice slušní a děkovali za
uskutečnění zájezdu.
Srpnové události narušily sice
chod práce Čs. svazu žen, avšak
nedlouho potom byl ustaven nový
výbor. V Českém svazu žen je organisováno 140 řádných členek.
Obvodní oddělení VB
Náčelník OO VB v Jirkově s. kpt.
Ptáček konstatuje v tomto roce
sníženou trestnou činnost v obvodu VB Jirkov. Přesto však mnoho
přestupků je postihováno blokovými pokutami. Na záchytnou stanici bylo pro opilství převezeno 40
občanů z Jirkova. Trestná činnost
z řad nedospělých je páchána
žáky z 1. ZDŠ a zvláštní školy.
Trestná činnost dospělých je
páchána pod vlivem alkoholu.
Zvýšen je počet útoků na veřejné činitele. Pro černé jízdy bylo
stíháno 16 osob. Náčelník OO
VB zintenzivnil prostřednictvím
příslušníků VB a členů Pomocné
stráže VB obchůzkovou činnost,
zejména ve večerních hodinách.
Vstup vojsk států Varšavské
smlouvy
21. srpna po jedné hodině po
půlnoci byli probuzeni občané
Jirkova hřmotem tanků, obrně-

ných transportérů a jiné těžké vojenské techniky. Jiráskovou ulicí,
Červenohrádeckou, náměstím Kl.
Gottwalda a pak Chomutovskou
ulicí projížděla tato vozidla a překvapení probuzení občané po počáteční domněnce, že jde o noční
cvičení naší armády, zjistili svůj
omyl. Z tanků a obrněnců se ozýval ruský a německý hovor.
V našem městě nedošlo ke
střetnutí obyvatelstva s armádou
díky ukázněnosti všech občanů
a mládeže. Občané jen v hustých
zástupech lemovali ulice, někteří
plakali, jiní hrozili a u nádraží při
krátké nucené zastávce proudu
vojenských vozidel skupiny mladých lidí navazovaly hovor s vojáky a přesvědčovaly je, že jde
o omyl, že se u nás nic neděje
a jejich pomoci není třeba.
Opakované štvavé výzvy rozhlasu zvyšovaly mezi obyvatelstvem
nejistotu a paniku. Kolem páté
hodiny ranní byl vypnut proud,
zastavena železniční a částečně
i autobusová doprava, takže mnoho pracujících se nedostalo včas
nebo vůbec na pracoviště.
Po otevření obchodů vypukla
nákupní horečka. Tuto předvídavě usměrnil MěNV nařízením
všem potravinářským prodejnám
a stanovením možnosti maximálního množství potravin, které

smí být jednotlivcům prodáno.
Toto nařízení se ukázalo být velice moudré, dlouhé fronty před
obchody se postupně rozpadávaly, když lidé se přesvědčili, že
základními potravinami jsou obchody plynule zásobovány. Heslo
´Urvi pro sebe, co můžeš´ bylo
opravdu zbytečné.
Protisovětská a protisocialistická
kampaň sdělovacích prostředků
se projevila i u nás: letáky a plakáty s protisovětskými hesly rozhozené po městě nebo vylepené po
domech a plotech, nápisy na dlažbě ulic i střechách domů a drobné výtržnosti podnapilých osob.
Rada MěNV na své schůzi 24.
srpna vydala proto zákaz prodeje
lihovin, omezila provoz v restauracích a hostincích a stanovila zavírací dobu na 21. hodinu.
Komise ochrany veřejného pořádku konstatovala ojedinělé rušení nočního klidu a pořádku a podnikla zákrok proti 8 osobám, které
pod vlivem alkoholu budily pohoršení. Návrat do normálního života
ve městě ztěžovaly a zpomalovaly neoznačené ulice, domy bez
čísel, zvonky a poštovní schránky
bez jmenovek. Tento chaos vznikl
po 21. sprnu, kdy označení ulic,
čísla domů, označení schránek
a bytů bylo vlastně bezúčelně sejmuto.

JIRKOV, JAK UŽ HO NEUVIDÍTE

Nejfotografovanější panorama města, jak vypadalo před sto dvanácti lety
Zaniklých zákoutí a vlastně celých částí Jirkova je celá řada, bohužel valná část z nich nepatřila
k těm, jež by si fotografové vybírali za cíl svých objektivů. I proto
je snímků zachycujících zaniklou
část Jirkova - od centra na východ
- poměrně málo.
Zcela opačného rázu je snímek
zachycující Kostelní ulici s typickou siluetou kostela sv. Jiljí. Z tohoto úhlu byl Jirkov fotografován
asi nejčastěji. Tato část města naštěstí zkáze unikla a tento pohled
zůstal přes sto let téměř stejný,
s jedinou výjimkou - domem sousedícím s budovou hotelu Ross
(později Praha), zcela vlevo.
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POTŘEBNÁ POMOC

KONTEJNERY

Dobrý anděl v Jirkově

Svoz odpadu během svátků

Třináct rodin z Jirkova a dalších
šedesát dva rodin z Chomutovska již dostalo finanční podporu
nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě
potýká s vážným onemocněním.
Díky každoměsíčním příspěvkům
dárců - Dobrých andělů - mohou
všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto
podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním,
jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více.
Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší
snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý
měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo
vážné onemocnění. Typicky se
jedná o onkologické onemocně-

Svozy domovního odpadu budou během vánočních svátků
probíhat podle pravidelného harmonogramu (třikrát týdně). Na
předem stanovených stanovištích
budou také přistaveny velkokapacitní kontejnery (viz rámeček).
Výjimkou v pravidelném svozu
bude skutečnost, že 1. ledna 2019
nebude svezen směsný komunální odpad od rodinných domků
v ulicích: Palackého, Olejomlýnská, Bezručova, Horova, Vančurova, Wolkerova, Nerudova,
Havlíčkovo nám., Karla Čapka,
Chomutovská, Nový Březenec,
Hrdinů, B. Němcové, Březový vrch, Panorama, Kamenný
vrch, Mostecká, Vilová, Nová
farma,
Mičurinova,
Jezerská
a 5. května. Kontejnery v těchto
ulicích budou svezeny následující den, tedy 2. ledna. Kontejnery

ní, selhání ledvin či jater, vážné
metabolické poruchy, nemoc
motýlích křídel, cystickou fibrózu
a další těžká kombinovaná postižení. Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než
5 200 rodin z celé republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý - stačí zavolat nebo napsat
e-mail a pracovníci již zajistí vše
potřebné.
Staňte se Dobrým andělem!
Stačí krátká registrace na www.
dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude
rodinám odeslána do posledního
haléře. Díky svému Andělskému
účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
(r)

Velkokapacitní kontejnery
Velké: Budovatelů, Školní,
Prokopa Diviše, Na Borku,
Tkalcovská, SNP, Křižíkova,
Krušnohorská, Boženy Němcové, Starý Březenec
Menší: Pacholíkova, Zátiší,
Pod Přivaděčem 1310, Bezručova, 5. května, Studentská 1258 a 1268, Smetanovy
sady 1552, Popelkova 1026,
Hornická 1278, Tylova (u
trafostanice), Vinařická 1252,
U Stadionu.
Přistaveny budou od 21.
prosince do 6. ledna, vyvážet
se budou maximálně jednou
za den.

na papír budou svezeny místo
1. ledna také den poté a 2. ledna proběhne rovněž mimořádný
svoz skla.
(r)

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

stálá služba - 776 33 22 18
www.vysocanskezahrady.cz
NONSTOP zdarma 800 26 11 28
14
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Servis, inzerce, křížovka
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Malování panelových vchodů pro SVJ, byt. družstva. 736 741 967

12/2018

Ceník inzerce v Jirkovských novinách
Plošná inzerce:

Text, fotografie, plakáty: 25 korun za cm čtvereční.
Šíře inzerátů je daná šířkou sloupců, tzn. 4,2 cm, 9 cm, 13,8 cm
a 18,6 cm. Výška je libovolná, maximálně může být do výšky strany,
což je 27,1 cm. Při třech a více opakováních sleva 20%
Uvedené ceny jsou bez DPH

Řádková inzerce:

Pro soukromé osoby a neziskové organizace: za 20 znaků
včetně mezer 10 korun.
Pro podnikatele, firmy: za 20
znaků včetně mezer 30 korun.

Společenská rubrika:
Blahopřání, vzpomínky.
Rozměr: 90 x 50 milimetrů.
Text + foto v rámečku za jednotnou cenu 50 korun.

Skauti a skautky všech věkových kategorií se scházejí v klubovnách na adrese: Chomutovská 301, Jirkov (staré vlakové nádraží).
Rozpis schůzek v týdnu je následující:
Kluci a holky do 6 let:
pondělí 16:45 - 18:00
Holky 7 - 11 let:		
čtvrtek 16:30 - 18:00
Holky 12 - 15 let:		
čtvrtek 17:00 - 18:30
Kluci 7 - 11 let:		
středa 16:30 - 18:00
Kluci 12 - 15 let:		
středa 16:30 - 18:00
Starší 15 let:		
pátek 18:00 - 19:30
Více informací získáte u vedoucího střediska Romana Kotýnka,
mob.: 724 095 313, email: r.kotynek@seznam.cz

15
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BOLEBOŘ

Tradiční halloweenské
veselí si užili malí i velcí

Boleboř - Na sklonku října proběhl ve Staré hospodě již tradičně
Halloween pro děti. Malých účastníků všech věkových kategorií (od
nemluvněte v peřinkách po ´dámy´ v upířích róbách) se na oblíbené akci sešly tři desítky.
Děti si užily různé soutěže - motaly mumii, proběhlo klání ve zručnosti a slalom s balonkem na lžíci - dále řádily při diskotékovém
tanečku a samozřejmě došlo i na
dlabání strašidelných dýní.
Ti menší měli podporu rodičů,
kteří jim s dlabáním pomáhali,
starší děti si poradily samy.
Proběhla také soutěž o nejlepší masku. Pořadatelé se při její

volbě pořádně zapotili, protože
všechny kostýmy byly velmi pěkné. První místo získala mumie
(Viktorka), druhé upír (Filip) a třetí
krvelačná beruška v podání jedné
z nejmladších účastnic Elišky.
Žádné děvče ani chlapec neodešli z povedeného odpoledne
bez odměny ve formě sladkosti
nebo drobné hračky. Celá akce
proběhla za finanční podpory
Obecního úřadu Boleboř a Renáty Mihalikové, provozní Staré
hospody, která zakoupila dýně
a poskytla pro konání akce prostory sálu.
Večer si pak Halloween užili dospělí.
(pk)

Jednou z disciplín byl slalom s míčkem na lžíci.

Foto Petra Talacková

VRSKMAŇ

Strašidla si užívala: lampionový
průvod, pak strašidelný ples

Lampiony + strašidla = vrskmaňský Halloween.
V sobotu 3. listopadu vpodvečer
ožila Vrskmaň strašidly. Obecní
knihovna ve spolupráci se zdejší
mateřskou školou Pošťáček zorganizovala lampionový průvod
strašidel.
Po něm děti a někteří rodiče prošli strašidelnou cestu parkem. Na
odvážlivce čekala v síti velká pavoučice - děti musely najít její malé pavoučky. Další zastávka byla
u bílé paní - u ní bylo třeba spočítat strašidla. Dál je cestou provedla mumie kolem hrobu s kostlivcem až ke stolku bláznivého
profesora, kde sestavily rozloženou kostru.
Nakonec se všichni vydali do

Foto Lenka Blumová

kulturního domu na strašidelný
ples a pohoštění. Děti se na sále
pořádně vyřádily. I připravené pohoštění bylo stylové - strašidelný
dort, čarodějnické prsty, perníčky
s duchy a pavučinami, minipizzy
v podobě mumií...
"Příjemně nás překvapila velká
účast, v průvodu bylo přes třicet
dětí s rodiči. Zavítali k nám dokonce i z Chomutova a Kadaně," uvedla za pořadatele akce
knihovnice Lenka Blumová. "Podle pochvalných reakcí můžeme
soudit, že se nám Halloween
povedl. To nám dodává elán i do
dalších akcí, které pro děti chystáme."
(lb/lm)

BOLEBOŘ

Podzimní výlet za skleněnou krásou a horkou výhní

Boleboř - I letos vyrazili Bolebořští na pravidelný podzimní
výlet, který pro své spoluobčany
připravuje sportovně-kulturní komise při obecním úřadu.
Tentokrát jich asi třicet zamířily
do Nového Boru, kde navštívili
sklárnu Slavie. Návštěvníky uvítal
její majitel, který jim poskytl základní informace o historii i současnosti sklárny a poté je vzal do
provozu.
„Bylo tam opravdu horko,“ říká
jedna z organizátorek zájezdu
Alena Hrudková. „Skláři jsou ale
na ně zvyklí, stejně jako na zvědavce jako jsme byli my. Lákali
nás k peci, abychom nahlédli do
pánví, kde se sklo taví, a odpovídali na naše zvědavé otázky.“
Málokdy má člověk možnost vi16

Návštěvníci sklárny s obdivem sledovali šikovnost sklářů. Ti se nenechali rozptýlit zvědavými pohledy a svou
práci zvládali nejen s fortelem, ale i s úsměvem.
Foto 2x Alena Hrudková
dět takhle zajímavou a náročnou
práci zblízka, ´mužům od skla´ šla
práce od ruky, takže Bolebořští
vydrželi sledovat s obdivem jejich
fortel dost dlouho.

Součástí exkurze byla návštěva
obchůdku s užitkovým a užitným
sklem a spoustou krásných výtvorů ze skla barevného i čirého.
„Odcházeli jsme s taškami krás-

ných skleniček, svícnů, džbánů
a jiných věciček,“ řekla Hrudková
a závěrem dodala, že návštěvu
sklárny vřele doporučuje jak malým, tak velkým.
(ah/lm)
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STRUPČICE

Rebelové na strupčické návsi - školní muzikál posedmé
Strupčice - Už posedmé za sebou nastudovali místní školáci muzikálové představení. Tentokrát
ovládli strupčickou náves v neděli 2. listopadu Rebelové.
Muzikál nastudovala s žáky druhého stupně ředitelka školy Jana
Mišková. „Téma bylo dětem až
překvapivě blízké, radostná atmosféra a barevnost šedesátých
let se všeobecně známými písněmi z muzikálu zněly denně školou
a děti si je stále pobrukovaly,“
uvedla k letošnímu výběru. „Překvapil mě také zájem dětí o role,
který rok od roku stoupá. Letos
jich účinkovalo jednatřicet. Většinu jich obsadili žáci deváté třídy,
je to jejich výsada po několik let,
ale vzhledem k počtu účinkujících
se zapojili i ti mladší."
Zkoušelo se celý měsíc každý
den. Situaci komplikovalo občasné onemocnění některých účinkujících, případně ne vždy stoprocentní docházka na zkoušky,
takže si herci museli vypomáhat
vzájemným zastupováním, ale

▲ Muzikál ze 60. let děti oslovil i barevností, která vystřídala šeď předchozího (i následujícího) období.
▼ Na scéně se, stejně jako ve filmu, objevily i legendární malé motocykly Pionýr.
Foto 2x Jiřina Ovčarová
nakonec se všechno zvládlo a ´herecký soubor´ se dopracoval ke

zdárnému výsledku.
Příprava nachystala všem několik technických záludností. Jak
to udělat, aby se na scéně objevil
vlak, motorka, nebo tank? Nakonec si s vlakem deváťáci poradili
v hodině výtvarné výchovy, když
´funkční´ vagón vyrobili z papírových krabic. Staré motorky „pionýry“ skrývaly ještě stodoly a garáže
tatínků a tanky se díky spolupráci

s obcí promítly na plátno za herci. Projekci, stejně jako osvětlení
a ozvučení, zajistila obec. A hodnocení? Když už jsme u školáků:
vše dopadlo na výbornou.
„Děti si to užívají, baví je to a při
představení to strašně prožívají.
Každoroční muzikálový maraton
tak asi bude pokračovat,“ dodala
na závěr Mišková(jm/lm)

BOLEBOŘ, ORASÍN

STRUPČICE

Boleboř s Orasínem spojí
ovocné stromořadí

Adventní podvečer skrápěl déšť

Boleboř/Orasín - V neděli 11. listopadu se na staré cestě spojující
Boleboř s Orasínem sešli obyvatelé obou vsí i někteří přespolní.
Cíl jejich setkání byla výsadba
osmdesáti čtyř ovocných stromů
starých odrůd. Výsadbu a zajištění sazenic zaštiťoval Spolek BOS
(Boleboř, Orasín, Svahová), pod-

půrné kůly pak zajistil bolebořský
obecní úřad.
Jak uvedl jeden z účastníků tohoto nevšedního sousedského
setkání, Michal Novotný z Orasína, akce se i přes sychravější
počasí vydařila a tak není divu, že
všichni odcházeli domů s dobrým
pocitem.
(mn/lm)

Stará cesta mezi dvěma horskými vesničkami ožila ruchem, který ponese své ovoce, o to obrazně i doslova, po desítky let. Foto Petr Vejvalka

O program se postaraly svým vystoupením děti. Foto Věra Stehlíková
Strupčice - Na neděli 2. prosince měli ve Strupčicích přichystané rozsvícení vánočního stromu
spojené s příchodem Mikuláše.
Jak si povzdechl starosta Luděk
Pěnkava, organizátory opět doběhlo počasí. „Naposled u nás pršelo 28. října, kdy jsme sázeli lípu
ke stému výročí republiky. Od té
doby nic, až teď, kdy jsme rozsvěceli jiný strom - vánoční.“
Vytrvalý déšť podle starosty výrazně ovlivnil návštěvnost. Jinak
probíhalo vše podle osvědčeného scénáře, drobotina zdobila
stromek, následovalo pěvecké

vystoupení dětí, z pekelné brány (červeně nasvícená kašna na
návsi) vylezlo osm čertů, které
však v pravý čas zahnal Mikuláš
se svými anděly a děti dostaly
sladké dárky.
Atmosféru doplňovaly svařené
víno a punč a také stánek s palačinkami. Školní spolek naplnil
svůj stánek adventními výrobky
dětí a jednalo se opravdu o zdařilé kousky.
Tečkou za podvečerem udělal úžasný ohňostroj. I přes nepřízeň počasí tak na návsi vládla
ta správná adventní nálada. (lm)
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Od titulu mistryně světa dělilo Báru Procházkovou šest setin vteřiny

Bára Procházková na trati▲ a se svou medailovou sbírkou ►.
Vrcholem a zároveň posledním
závodem inline sezóny bylo pro
závodníky Lyžařského klubu Jirkov mistrovství světa v japonské
Saitamě-Oto. Do reprezentace
se nominovali hned čtyři jirkovští
závodníci - Barbora a Pavlína
Procházkovy, Nikola Pospíšilová
a Tomáš Procházka. V Saitamě-Oto nedaleko Tokia absolvovali
tři závody - slalom, kombinační
slalom a obří slalom.

Závodní trať byla dlouhá 250
metrů se sklonem kolem 5 %, což
odpovídalo evropskému standardu. Výjimečností byla startovací
rampa, vysoká kolem čtyř metrů,
závodníky přezdívaná Mount Fuji.
Ale již při tréninku bylo zřejmé, že
se jí naši nezalekli a hned druhý
den to potvrdili při prvním závodu
obřího slalomu, kdy to zacinkalo
první medailí a dvěma pódiovými
umístěními.

Medailové žně ale pokračovaly
i v dalších dvou závodech. Barbora Procházková se stala dvojnásobnou vicemistryní světa v obřím
slalomu a v kombinaci a ze slalomu si odvezla krásné třetí místo.
Od mistrovského titulu ji dělilo
pouhých šest setin vteřiny. Ale
i ostatní předčili očekávání, všichni jirkovští závodníci urvali cenná
umístění.
Organizátoři připravili kromě
perfektních závodů s úžasnou
atmosférou i nezapomenutelné
slavnostní večery. V bohatém programu ukázali závodníkům část
své kultury a představili národní
kuchyni.
Diváci a fanoušci byli úžasní,
nadšené děti neustále sportovce
pronásledovaly s tužkami, zápisníky, tričky a spoustou jiných
věcí, které toužili mít podepsány.
"Po závodech zbylo i trochu času

na prohlídku Tokia," podotkla
k ohlédnutí za úspěšnou výpravou medailistka a závěrem přidala poděkování těm, kteří ji podporují - svému klubu, městu Jirkov
a Ústeckému kraji.
(tp)

Výsledky jirkovských závodníků na mistrovství světa
Obří slalom: 2. místo Barbora Procházková, 4.místo Pavlína Procházková, 6.místo Tomáš Procházka, 9.místo Nikola Pospíšilová
Kombinační závod: 2. místo B. Procházková, 5.místo P. Procházková, 8.místo T. Procházka a 9.místo N. Pospíšilová
Slalom: 3. místo B. Procházková, 6. místo T. Procházka, 6.místo
P. Procházková a 9.místo N. Pospíšilová
TAEKWON DO

Taekwon-do: čtyři medaile
pro jirkovského Marka Gugha
Ge-Baek Hosin Sool, největší
škola taekwon-do v České republice, je aktivní i v Jirkově. A právě jeden z jirkovských sportovců
přispěl k úspěchu této školy na
mistrovství České republiky, které
se uskutečnilo ve sportovní hale
v Brně o víkendu 10. až 11. listopadu.
Soutěžilo tu 327 závodníků.
Marek Gugh z Jirkova stanul na
stupních vítězů hned čtyřikrát.
Vybojoval bronzovou medaili ve
sportovním boji, spolu s týmem
starších juniorů si pak ze závodů odvezl další dvě zlata, z boje
a speciálů, a k tomu přidal bronzovou medaili za týmové sestavy.
(kd/lm)
18

Jirkovské závodnice pod čtyřmetrovou startovací rampou ´Mt. Fuji ´ si
prohlížejí trať, která je čeká.
Foto 3x archiv LK Jirkov

Taekwon-do? Proč ne?!
Chcete si zacvičit i vy? A třeba si jednou také zazávodit?
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku.
Zkoušky na vyšší pásek a výbava zdarma.
Tréninky: úterý od 17 hodin v DDM Paraplíčko, Školní 1725.
Informace: tel. 777 281 192, www.tkd.cz.

Marek Gugh na mistrovství republiky.
Foto Kamila Káňová

Info pro zájemce o florbal - rodiče dětí od ročníku 2012
Najděte si na stránkách florbalminers.cz termíny tréninku
podle roku narození, dostavte se 15 minut před tréninkem,
kde získáte veškeré informace.
Nebo se ozvěte na e-mail: nabor@florbalminers.cz .
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PŘESPOLNÍ BĚH

V přespolním běhu byla děvčata ze Studentské nejlepší

Podzim patří přespolnímu běhu
a přespolní běh patří Studentské.
Touto zkratkou by se dala uvést
informace o úspěšných sportovcích ze základní školy ve výše
uvedené ulici.
Nejprve se sportovci z prvního
i druhého stupně pustili do měření sil s ostatními týmy v rámci
okresu. Okresní kolo závodu
v přespolním běhu se konalo
v areálu bývalé ploché dráhy
v Chomutově. Všichni reprezentanti ZŠ Studentská a tedy i Jirkova se do závodu vrhli velmi statečně a dokončili ho, což nebylo
samozřejmostí.
Za vyzdvihnutí stojí zejména
výkony sportovců z druhého stupně. Kluci v kategorii 8. a 9. tříd

Postoupily na kraj: Adéla Vajová, Aneta Kourková, Alexandra Ammerová,
Eliška Vaňáčová, Tereza Weschtová, Adéla Abrahamová. Foto archiv ZŠ
(Vítek Ouzký, Martin Vopat, Lukáš Kopecký a Jan Smělý) vy-

bojovali skvělé druhé místo, ale
děvčata je ještě trumfla. Jak ta

v kategorii 6. - 7. tříd (Anežka
Havlíková, Tereza Cermanová,
Natálie Vaňková, Eliška Rajsová, Michala Cermanová, Patricie
Ammerová, Štěpánka Ouzká a Tereza Videmannová), tak ta starší (viz snímek vlevo) zvítězila.
Dívky z 8. a 9. ročníků se svým
výkonem dokonce kvalifikovaly
na krajské finále do Ústí nad Labem.
Na kraji už byla konkurence pochopitelně mnohem větší. Páté
místo, které zde jirkovské školačky vybojovaly, je proto velkým
úspěchem.
Všem zúčastněným reprezentantům patří poděkování a přání,
aby podobných úspěchů dosahovali i v budoucnu.
(pm/lm)

MALÁ KOPANÁ

Futsalová liga mladších žáků má za sebou úvodní turnaje

Žákovská futsalová liga Václava Čecha, kategorie mladší žáci,
má za sebou úvodní turnaje.
V soutěži, jejíž první kola proběhla v říjnu a listopadu, startuje
deset škol z Chomutovska, z toho
dvě jirkovské.
Ve skupině A je ZŠ Studentská
na druhém místě, o plný bodový
zisk ji připravil gól, který obdržela
v posledních vteřinách utkání s jinak neúspěšnou ZŠ Březenecká.

Po dvou zápasech má čtyři body,
dvoubodová ztráta je dělí od vedoucího družstva skupiny ZŠ Na
Příkopech. To je před dalším turnajem slušná výchozí pozice pro
boj o účast ve finále, i když na
naše hráče čekají v dalším turnaji
papírově silnější soupeři.
Týmu z Krušnohorské se ve
skupině A tolik nedařilo. Po dvou
zápasech je čtvrtý. Získal jediný
bod, ten má však svoji cenu - Jir-

kovští o něj připravili lídra skupiny, chomutovskou ZŠ Akademika
Heyrovského.
O konečném pořadí ve skupinách se rozhodne po druhých
turnajích, které se odehrají v lednu.
(jk/lm)
Momentka z utkání týmu ZŠ
Studentská: zpracování míče Tomáše Froňka přihlíží Adam Novotný.
Foto Ladislav Chlíbek

VOLEJBAL

Sezóna začala i jirkovskému barevnému minivolejbalu
Volejbalový klub Jirkov - Ervěnice uspořádal počátkem listopadu ve spolupráci s Okresním
volejbalovým svazem Chomutov
a SVČ Domeček Chomutov srovnávací turnaj v oranžovém minivolejbale pro žáky jirkovských
základních škol.
Turnaj se uskutečnil ve sportovní hale ZŠ Krušnohorská a zúčastnily se ho děti z druhých

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nejlepší šestice:
Lukáš Jelínek + Jan Krepindl (ZŠ Budovatelů)
Jan Crdlík + Mikuláš Čmejrek (MGZŠ Krušnohorská)
Michal Černý + Vladimír Hamák (MGZŠ Krušnohorská)
Adam Mňahončák + Martin Čermák (MGZŠ Krušnohorská)
Lukáš Mácha + Eliška Čermáková (ZŠ Budovatelů)
Pavel Heier + Zdeněk Daněk (ZŠ Studentská)

a třetích tříd, které vytvořily 36
družstev. Nejprve se hrála utkání
v šesti skupinách, jejichž vítězové se pak utkali o celkové pořadí. Finálová skupina byla velmi
Vítězové: Lukáš Jelínek (vlevo)
a Jan Krepindl. Foto archiv klubu

vyrovnaná. Prvních šest družstev
bylo odměněno diplomy, navíc tři
nejlepší dvojice dostaly medaile
a věcné ceny.
Poděkování patří trenérům a dětem z VK Jirkov - Ervěnice, kteří pomáhali s organizací turnaje.
(zh)

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov

místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum kategorie

název družstva hostí

čas

15. 12. KP mladší žáci 3
16. 12. KP starší žáci
16. 12. KP mladší žákyně 3

mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj

9:00
9:00
9:00

19

Jirkovské noviny

Kulturní servis

12/2018

Kino

středa 19. 12.
17:00 Vánoce a spol. komedie, rodinný
20:00 Aquaman akční, dobrodružný

telefon: 474 680 337

čtvrtek 20. 12.
17:30 Mary Poppins se vrací rodinný,
fantasy
20:00 Aquaman akční, dobrodružný

úterý 11. 12.
17:00 Snow Film Fest
středa 12. 12.
17:00 Mimi a Líza: Záhady Vánočního
světla animovaný, rodinný
20:00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
komedie, krimi

pátek 21. 12.
17:00 Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru animovaný, dobrodružný
20:00 Spider-Man: Paralelní světy animovaný, akční

čtvrtek 13. 12.
17:30 Vánoce a spol. komedie, rodinný
20:00 Aquaman akční, dobrodružný

pátek 28. 12.
17:00 Sněhová královna v zemi zrcadel
animovaný, dobrodružný
20:00 Spider-Man: Paralelní světy animovaný, akční

pátek 14. 12.
17:30 Aquaman akční, dobrodružný
20:00 Spider-Man: Paralelní světy animovaný, akční

sobota 29. 12.
15:00 Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru animovaný, dobrodružný
17:30 Aquaman akční, dobrodružný

sobota 15. 12.
Advent v kině
14:00 Dopis Ježíškovi
17:00 Adventní koncert Silentium 24

neděle 30. 12.
15:00 Sněhová královna v zemi zrcadel
animovaný, dobrodružný
17:30 Mary Poppins se vrací rodinný,
fantasy

neděle 16. 12.
15:00 Mimi a Líza: Záhady Vánočního
světla animovaný, rodinný
17:30 Vánoce a spol. komedie, rodinný

pondělí 24. 12. 11 hodin
Živý Betlém
Tradiční vánoční akce. První průvod k jesličkám bude zahájen v 11 hodin, představení se bude
opakovat vždy v celou hodinu. Poslední průvod začne v 15 hodin.
Po celou dobu budou otevřené stánky s vánočním zbožím a občerstvením.
Adventní prohlídky
Prohlídka zámku v doprovodu hraběnky a zámeckého komorníka.
Varhanní koncert, ochutnávka tradičního cukroví a svařeného vína v prostorách zámecké vinárny.
Vánoční zvyky a tradice, zdobení perníčků, výuka hry na hudební nástroj.
Adventní prohlídky se konají v neděli 9., 16. a 23. prosince vždy v následujících hodinách:
13, 14:30, 16, 17:30 a 19 hodin

Městská knihovna

telefon: 474 345 540

telefon: 474 654 007

pátek 7. 12. 21:00 hodin
Koncert kapely Lake Stopper
Čertovská párty s rockovou kapelou

pátek 14. 12. 17 hodin
Betlém
představení divadla Toy Machine
podkroví knihovny
Vstupné 20 Kč

Jirkovské divadlo

telefon: 474 654 265

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
úterý 18. 12. 18 hodin
Miniškolka
Red Dwarf Band
Možnost docházení dětí denně nebo
vánoční
orchestru
Red Dwarf Band
dle
potřebykoncert
jen určité
dny v týdnu.

a jeho hostů
Pořádá ZUŠ Jirkov

pátek 4. 1.
9:00 Důvěrný nepřítel mysteriózní, thriller
17:30 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
komedie, krimi
20:00 Aquaman akční, dobrodružný
sobota 5. 1.
15:00 Sněhová královna v zemi zrcadel
animovaný, dobrodružný
17:30 Aquaman akční, dobrodružný
20:00 Bohemian Rhapsody životopisný,
drama
neděle 6. 1.
15:00 Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru animovaný, dobrodružný
17:30 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
komedie, krimi

telefon: 724 685 288

telefon: 474 684 560

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

čtvrtek 3. 1.
17:30 Mary Poppins se vrací rodinný,
fantasy
20:00 Spider-Man: Paralelní světy animovaný, akční

Galerie Jirkov

Zámek Červený Hrádek

Lezecká aréna

středa 2. 1.
17:00 Sněhová královna v zemi zrcadel
animovaný, dobrodružný
20:00 Mary Poppins se vrací rodinný,
fantasy

každý čtvrtek od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou
Starý Jirkov - fotografie historie Jirkova
vstupní hala galerie
výstava potrvá do 31. 1. 2019
Stromy Olgy Havlové
Dětské obrázky jeřabiny - strom zasazen
k nedožitým 85. narozeninám Olgy Havlové. Výstava potrvá do 31. 12.
Ruku v ruce
Společná výstava Vladimíra a Hany
Zvalových
Výstava bude probíhat od 2.12. do 31.12.
sobota 15. 12 od 14 hodin
Vyrábíme dřevěné hračky
Otevírací doba:
Úterý 10:00 - 12:30
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
Sobota 14:00 - 17:30
Stálá expozice vybraných děl akademického malíře Jana Plívy

Základní umělecká škola
telefon: 474 654 077

úterý 11. 12. 17 hodin

Vánoční překvapení		

výstava dětských prací výtvarného oboru

úterý 11. 12. 18 hodin

Vánoční koncert žáků

koncertní sál ZUŠ

