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Jirkovanům budou chodit prostřednictvím
SMS, hlasových zpráv či e-mailů
informace například o kulturních akcích
nebo blokovém čištění v jejich ulici

Při b y l a d a l š í l o u k a p r o
v o l n ý p o h y b a v ý c v i k psů
Nová, oplocená louka
pro psy je ve Školní
ulici pod sportovištěm
u 4. ZŠ. Součástí
louky je několik
prvků pro výcvik psů.
V areálu nechybí
betonové lavičky se
stoly

„Cvičicí stroje na d c h l y
moji tetu,“ říká au t o r k a
vítězného návrhu
Rozhovor s Annou Filípkovou,
jejíž projekt Venkovní rehabilitační
koutek pro seniory zvítězil v prvním
ročníku projektu Jirkované sobě na
celé čáře
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Nejbližší veřejné zasedání jirkovského zastupitelstva se
bude konat 18. září od 15 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Jak šetrně sekat a zalévat
Z pohledu správce veřejné zeleně v Jirkově bych
se ráda vyjádřila k často
diskutované seči trávy jen
do výšky pár centimetrů
nad zemí. Hlavně kolem
paneláků se k sekání trávy používá křovinořez.
Tento nástroj je sám o sobě těžký a za přepokladu, že s ním
zaměstnanec pracuje osm hodin
denně, nemůžeme po něm jakožto zadavatel chtít, aby ho držel
ještě v určité úrovni nad zemí, tak
aby trávu posekal jen zčásti. Se
společností, která má ve smlouvě
zajištění sečí, jsme ale v minulých
dnech domluvili jejich šetrnější
provádění. Zejména u rozsáhlých
zelených ploch se bude sekat tak,
aby tráva dosahovala minimální
výšky 10 centimetrů. Toto opatření je platné jen za vysokých teplot
bez srážek. Na podzim se vytipují
pásy zeleně, které budou osety
lučním kvítím, a tyto se pak budou
sekat pouze dvakrát za sezónu.

Tímto opatřením dojde
ke zvýšení potřebné vláhy a zároveň bude zajištěna potrava a úkryt pro
hmyz, ještěrky a ptactvo.
Objevilo se několik připomínek na příliš časté
sekání trávy. Tento názor
však nesdílí velká část
obyvatel. Lidé se spíše domáhají svých práv ve věci příliš vysoké trávy, respektive plevelných
rostlin, které jsou pro ně zdrojem
alergií, pro některé podle jejich
vyjádřeni i zdrojem klíšťat.
V současnosti je problémem
všech měst sucho. Zálivka rostlin
probíhá při extrémním suchu denně, vždy ráno. Zalévat rozsáhlé
plochy na sídlištích ale není v možnostech města. Aby byla do budoucna zachována co největší
část zeleně, plánuje město změnu repertoáru dřevin, keřů i okrasných květin tak, aby jejich nároky
na vláhu byly co nejnižší. Kamila
Plzáková, odbor majetku města

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM

Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na parkování na koupališti na Červeném Hrádku. Není zde možnost vytvořit parkoviště? Lidé
zde parkují, jak chtějí, a k večeru není možné odjet, jelikož jsme zablokováni jinými vozy. Naposledy jsme museli volat městskou policii.
Přijely dvě policistky, vysoká mladá blondýna a starší černovláska,
které neměly vůbec lehkou situaci - venku 40 stupňů a do toho neurvalý občan, který na ně vypustil všechny možné nejhorší nadávky.
Ony vše ustály s úsměvem a ignorací občana. Bylo by možné s tím
něco dělat?
Jana Endischová, odbor majetku města a útvar investic: Úpravy parkování u koupaliště na Červeném Hrádku v současné době
nepřipravujeme, tyto pozemky totiž nejsou v majetku města. V omezené míře je možné využívat k bezplatnému parkování zelenou plochu uvnitř areálu autocampu vpravo od vjezdu z Červeného Hrádku.
Toto parkování je možné využít pouze do vyčerpání volných míst
a informaci o možnosti parkování poskytne obsluha pokladny nebo
provozovatel autocampu. Tato plocha se bude výhledově upravovat
na parkoviště.
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PODPORA AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ

Do zahradní posilovny
přibyly seniorům kuželky

O další prvek - ruské kuželky - rozšíří Klub aktivních seniorů svou zahradu, kde už má zabudovaných několik
cvičebních strojů. Praktický dárek od města předala vedoucí klubu Mileně Karbusové starostka Darina Kováčová. „V klubu klademe důraz i na fyzickou aktivitu, kuželky tak budou pro nás to pravé ořechové. Je hezké, že
se o nás město tak dobře stará,“ děkovala Karbusová. Mezi seniory zavítali na zahradní párty i místostarostka
Dana Jurštaková, tajemnice Viera Avakjanová a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Karl Bernt. Foto KAS
LEPŠÍ KOMUNIKACE S OBYVATELI

Město zvýší informovanost, zavede Mobilní rozhlas
Radní schválili uzavření smlouvy s brněnskou společností na
pořízení a provoz takzvaného Mobilního rozhlasu. Jedná se o plat-

Ilustrační snímek.

formu pro komunikaci města s občany pomocí mobilních telefonů.
Systém by měl začít fungovat po
prázdninách. Jirkovanům, kteří se

Foto www.mobilnirozhlas.cz

do tohoto systému zaregistrují,
budou chodit prostřednictvím
SMS, hlasových zpráv či e-mailů
informace například o kulturních
akcích ve městě, blokovém čištění v jejich ulici a podobně. Aplikace funguje i obráceně - obyvatelé
mohou jejím prostřednictvím dávat radnici různé podněty či hlásit
závady, informovat o nepovolené
skládce, poškozené lavičce, nefunkčním osvětlení, ztracených
nebo nalezených zvířatech a tak
dále. Aplikace lidem umožní i hlasování o participativním rozpočtu.
„Zavedením Mobilního rozhlasu
chceme zvýšit informovanost a tím
i spokojenost občanů,“ říká starostka Darina Kováčová.
(vac)

PROJEKTY OBČANŮ

Jirkované sobě:
na všechny
se dostane...
První ročník programu Jirkované sobě, který je obdobou participativního rozpočtu, už zná vítěze.
Stalo se jím všech šest podaných
návrhů, které se probojovaly do
finále! Nejvíce hlasů od občanů,
a tedy první pozici, získal Venkovní rehabilitační koutek pro seniory, za ním se v následujícím
pořadí umístily tyto projekty: Automatický externí defibrilátor, Lodičky na zámeckém rybníku, Stezka bosou nohou, Veřejné místo
pro grilování a Policie v akci (makety dopravního policisty).

Radní nyní uložili příslušným
odborům a organizacím tyto projekty realizovat. Pravidla říkají, že
podané návrhy mají být zařazované do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání určené finanční částky. Pokud by se
jednalo o projekt, který si vyžádá
delší čas, má být letos provedena
jen jeho příprava a samotné uskutečnění bude zahrnuté do městského rozpočtu na příští rok. Do
programu Jirkované sobě město
pro letošek vyčlenilo celkově jeden milion korun.
(vac)

ČEZ Teplárenská sděluje
svým klientům, že odstávka
parovodů a horkovodů spojená s přerušením dodávky
tepla je plánována pro
Jirkov střed a Vinařice II.
na dny 12. až 14. srpna
a pro Vinařice I. na dny
12. až 16. srpna. Podrobný
rozpis odstávek v jednotlivých lokalitách občané
naleznou na webových
stránkách www.cezteplarenska.cz či na www.jirkov.cz.
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POMOC MĚSTSKÉMU ÚSTAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Firmy a město pomohly koupit seniorům potřebné auto

Nové auto jirkovského ústavu sociálních služeb, které díky sponzorským příspěvkům pomohly koupit místní firmy a město.
Organizátor projektu ´Auto pomáhá´ Jaromír Pour předal na
červencové akci nazvané Jirkov
na grilu městskému ústavu sociálních služeb (MěÚSS) vůz Dacia Dokker v plné výbavě. Klíčky

od nového vozidla převzala ředitelka MěÚSS Eva Šulcová.
Jedná se již o třetí sociální
automobil, který jirkovský ústav
podobným způsobem získal pro
potřeby seniorů v posledních

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA

Po stopách prvních mužů Jirkova

šesti letech. Karoserie této dodávky, stejně jako těch předchozích, je polepená logy firem a organizací, jež zaplacením reklamy
auto v podstatě koupily. Významně přispělo i město, a to šedesáti

Foto městský úřad

tisíci korunami. „Sponzorům i pořadatelům děkuji a doufám, že naše vzájemná spolupráce nadále
pokvete,“ prohlásila na slavnostním předání automobilu starostka
Darina Kováčová.
(vac)

PÉČE O ZELEŇ

V horku se zalévá časně ráno

Pro nové výsadby dřevin v Jirkově i pro rostliny v okrasných květinových mísách v centru města je voda hlavním limitujícím faktorem pro přežití. Aby byla zeleň schopná přežít, musí transpirovat (pozn.: transpirace = výdej vody povrchem rostlin, respektive listem) mnohdy až stovky
litrů vody denně. Proto zajišťuje městská společnost Onza zálivku nejohroženějších rostlin. Zalévání je v extrémně horkých dnech intenzivnější. Probíhá vždy časně ráno, aby byl výpar vody co nejnižší a kořenový systém rostlin dokázal přijmout co nejvíce vody. Foto V. Vacula
4
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SLUŽBA OBČANŮM

Parkovat chvíli u úřadu? Už žádný problém
Lidé, kteří si něco potřebují zařídit na radnici, teď mohou svá
auta až na dvě hodiny zdarma
zaparkovat na komunikaci mezi
lékárnou a bývalou Komerční bankou. „Zřídili jsme tam čtyři vyhrazená parkovací místa. Parkování
je tu možné i po dobu rozšířených
úředních hodin (viz tabulka níže).
Je podmíněné platnou parkovací
kartou, kterou si musí klient vyzvednout na podatelně městského úřadu a umístit ji na viditelném
místě v autě,“ vysvětluje místostarostka Dana Jurštaková. (vac)

Tady mají klienti radnice vyhrazená místa k parkování. Foto V. Vacula

MĚSTO SE ROZRŮSTÁ

Hledáme název nové ulice

Možnost parkování

DEN ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

Do synagogy
naposledy
Naposledy před rekonstrukcí
město otevře svou synagogu.
Stane se tak 11. srpna na Den
židovských památek. Dveře někdejší židovské modlitebny, která
se přestaví na kulturní a společenské centrum, budou toho dne
pro veřejnost otevřené od 10 do
16 hodin.
K vidění bude i projekt celkové rekonstrukce tohoto historického objektu a přilehlé zahrady.
„Minulý ročník byl úspěšný a lidé
nápad otevřít synagogu přivítali,“ pochvaluje si referentka propagace Markéta Houdková.
(r)

úřední hodiny: městský úřad
PO + ST : 8.00 - 11.00,
12.00 - 17.00
podatelna a sekretariát
PO + ST: 8.00 - 17.00
ÚT + ČT + PÁ: 8.00 - 13.00
pokladna
PO + ST: 8.00 - 11.00,
12.00 - 17.00
ÚT + ČT + PÁ: 8.00 - 11.00,
12.00 - 13.00
Czech Point
PO + ST: 8.00 - 11.00,
12.00 - 17.00
ÚT + ČT + PÁ: 8.00 - 11.00,

▲ Mezi obchvatem, ulicemi Pod
Vodárnou a Vinné zahrady vyroste
asi 15 rodinných domů. Hledáme
název nové ulice, která tu vznikne.
Máte nějaký nápad? Ale pozor, ulice se nesmí jmenovat po žijící

osobnosti veřejného života. Návrhy zasílejte do konce srpna prostřednictvím formuláře na www.
jirkov.cz/mestsky-urad/cleneni-uradu/odbor-vnitrni-spravy-a-vztahu-k-verejnosti/nova-ulice/.
(r)

12.00 - 13.00
evidence obyvatel a OP
PO + ST: 8.00 - 11.00,
12.00 - 17.00
ÚT: 8.00 - 11.00, 12.00 - 13.00

RADNICE PEJSKAŘŮM

Další louka pro psy. Slouží i jako cvičiště

Nová louka pro psy je pod sportovištěm u 4. ZŠ. Foto Kamila Plzáková

Pejskaři mají ve městě už druhý volný a výcvikový prostor pro
své čtyřnohé miláčky. Nová louka
pro psy je umístěna ve Školní ulici
poblíž ZŠ Krušnohorská. Pozemek je opatřen poplastovaným
pletivem a dvěma brankami. Součástí louky je několik prvků pro
výcvik psů. Nechybí betonové lavičky se stoly a u každé branky
koše na psí exkrementy včetně
sáčků. Pravidla pro vstup na psí
louku upravuje návštěvní řád.
Jedna louka pro psy už je v Olejomlýnském parku, ale protože je
hodně navštěvovaná, rozhodlo se
město vybudovat další.
(kp)

Synagoga v ulici 5. května. Objekt z roku 1847 město koupilo v létě 2016 v žalostném stavu. Za války sloužil jako skladiště, pak v něm
bylo harampádí a sběrna druhotných surovin.
Foto V. Vacula
SPORTOVNÍ VYŽITÍ

O kluzišti v září
Grantová komise městu potvrdila požadovanou dotaci na pořízení umělého kluziště. Jde zhruba
o poloviční příspěvek z celkové
hodnoty akce. Ta by včetně údržby povrchu kluziště vyšla na necelé 2 miliony korun. Zastupitelé
se v květnu shodli na tom, že
o případné koupi kluziště rozhodnou, až město získá tento
finanční dar - budou tedy o tom
znovu jednat v září. Kluziště má
sloužit široké veřejnosti a své
místo by mělo od ledna do března na náměstí. V ostatních měsících může být v Olejomlýnském
parku nebo u ZŠ Nerudova. (vac)
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NETRADIČNÍ OŽIVENÍ SÍDLIŠTĚ

Zahradní centrum, ostrov krásy mezi paneláky

Idylicky působí prostředí, které mezi panelovými domy v Hornické ulici vytvořili majitelé zahradního centra Hortenzie.
Prodejna, dva veliké skleníky
a šest tisíc čtverečních metrů
venkovní plochy. To je zahradní
centrum Hortenzie v Hornické ulici. Zahradnictví před nedávnem
vzniklo poněkud netradičně uprostřed panelového sídliště - v areálu někdejší školky a pozdějšího
sídla firmy Z - Real. Nudný betonový prostor se tím oživil. Vévodí
mu hluboké zahradní jezírko,
v němž se prohánějí ryby. Umělou vodní nádrž obklopují přírodní

kameny a rostliny, na dřevěném mole je stolek s židlemi
pro návštěvníky. A všude kolem
okrasné keře, stromky, květiny
hrající všemi barvami... Pastva
nejen pro oči zákazníků, ale i pro
obyvatele sídliště a kolemjdoucí.
Centrum Hortenzie je uskutečněným snem trojice společníků jirkovských podnikatelů a manažerů, kteří měli zahradničení dvě
desetiletí jen jako koníčka. „K této
činnosti jsme měli vždycky velmi

blízko, ačkoli profesně jsme byli
a vlastně stále částečně jsme z jiných oborů podnikání,“ říká jeden
z vlastníků, Jiří Stecker. „Jsme
přesvědčeni, že doprostřed sídliště se zahradnictví hodí, po dokončení výstavby bude příjemně začleněné,“ dodává s tím, že
v současné době je hotová pouze menší část konečné podoby zahradního centra. „Vznikne
tady toho ještě dost, ale zatím to nebudeme prozrazovat,“

Foto 5x Vladimír Vacula

poznamenává Stecker. Hortenzie
se chce lišit od jiných prodejen
se zahradnickým zbožím. „Chceme prodávat i věci, které lidé jen
tak někde nekoupí,“ slibují majitelé. V nynější nabídce mají pokojové i zahradní okrasné a užitkové rostliny, semena, jarní sadbu,
doplňky, techniku, nářadí a přípravky pro pěstitele. A též bytové
a dárkové dekorace, bio čaje či
koření. Centrum nabízí i pomoc
při tvorbě zahrad a jezírek. (vac)

Přestože toto zahradnictví nabízí širokou škálu všeho, co je k zahradničení potřeba, provozovna své prostory ještě dále rozšiřuje a upravuje.
6
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VÍTĚZNÝ PROJEKT PROGRAMU JIRKOVANÉ SOBĚ

„Cvičicí stroje nadchly mou tetu v lázních“
Nápad čtyřiapadesátileté fakturantky z Jirkova Anny Filípkové
vybudovat venkovní rehabilitační
koutek pro seniory zvítězil v prvním ročníku projektu Jirkované
sobě na celé čáře. Počtem získaných hlasů mnohonásobně předstihl ostatních pět návrhů, které
se taktéž dostaly do finále.
Proč jste se rozhodla podat
právě tento návrh?
Nápad se zrodil díky mé tetě,
která mi o cvičicích strojích pro
seniory vyprávěla. Setkala se s nimi při lázeňském pobytu a velice
je chválila. Když jsem potom
četla o prvním ročníku městského projektu, napadlo mě, že by
tato venkovní posilovna vhodně
doplnila aktivity klientů. V jirkovském domově pro seniory žije
také moje maminka. Díky ní vím,
že tam je spousta aktivních lidí,
s nimiž se vídáme při různých
setkáních, při návštěvách i na
krásné zahradě, která je součástí
areálu. A venkovní rehabilitační
koutek by nemuseli využívat jen
obyvatelé zařízení pro seniory.
Bylo pro vás obtížné zjistit
a připravit veškeré podklady
k podání návrhu cvičebních
a rehabilitačních strojů pro seniory?
Nejprve jsem se obrátila na vedení městského ústavu sociálních
služeb, protože jsem nevěděla,

Anna Filípková (vpravo) se svou maminkou, která tráví podzim života na Mládežnické. Foto 2x Vladimír Vacula
jestli by o takový koutek mělo zájem a zda by ho využilo. Po kladné odpovědi jsem začala hledat
na internetu informace o cvičicích a rehabilitačních strojích pro
seniory, o jejich umístění, přístupu k nim a podobně. Je pravda,
že internet je studnice informací,
takže jsem na něm našla většinu
užitečných údajů. Nejsem zdravotník, proto mi hodně pomohlo,
že pracovnice domova pro seniory posoudily vhodnost jednotli-

vých strojů. Mně se například
zdálo, že hrazda je pro daný účel
nevhodná, a ony ji vyhodnotily
jako velmi dobrého pomocníka
pro posilování a rehabilitaci vozíčkářů. S určením nákladů na
úpravy zahrady a chodníků mi
zase pomohli na Městském úřadě
v Jirkově. Zjištění a zpracování
všech údajů projektu bylo trochu
časově náročnější, ale výsledek
rozhodně stojí za to.

sebe lidi, kteří nám s péčí o naše blízké pomáhají. Chtěla bych
velice poděkovat všem pracovníkům zařízení pro seniory na
Mládežnické za jejich péči i profesionalitu. A zejména za lidský
přístup ke všem klientům.
Co dalšího vedle zdraví je pro
vás v životě nejdůležitější?
Je to především rodina. A dále
to jsou naši velmi dobří kamarádi.
(vac)

Zúčastníte se i dalšího ročníku projektu Jirkované sobě?
Pokud ano, už víte, co dalšího
navrhnete k realizaci?
Nic konkrétního mě zatím nenapadá, ale pokud se něco dalšího
vyskytne, moc ráda se znovu zúčastním.

Venkovní posilovna pro seniory bude umístěna na nevyužívané zelené
ploše mezi MěÚSS na Mládežnické a nově vybudovaným parkovištěm.
Vzrostlá zeleň bude zajišťovat dostatek soukromí a zároveň poskytne
zábranu proti přímým slunečním paprskům.
Foto Kamila Plzáková

Na vás je vidět, že si zdraví ceníte nade vše. Máte snad
sama v tomto směru nějakou
negativní zkušenost?
Nedá se říct, že by se jednalo
o negativní zkušenost. Můj děda,
který už nežije, byl na vozíčku,
a také mojí mamince nemoc
změnila život. Museli se naučit žít
jinak a my s nimi, protože vždycky měli podporu rodiny. Proto tak
vnímám, jak je důležité mít kolem

Podobné cvičicí stroje jsou na
zahradě Klubu aktivních seniorů.
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Probíhá výměna letitého potrubí

Nejpozději do 21. listopadu má
být hotová rekonstrukce 99 let
starého vodovodu a 59leté děravé kanalizace v ulicích Wolkerova
a Vančurova pro zhruba stovku
napojených obyvatel. Stavební
práce, jež začaly v půli července,
koordinuje Severočeská vodárenská společnost s městem,
které plánuje obnovu povrchů.
Jde o vodovod v délce 254,7
metrů a o kanalizaci dlouhou
178,6 metru.
Vodovodní potrubí ve Vančurově ulici pochází z roku 1920 a je
z litiny. Kanalizaci v této ulici tvoří
potrubí z betonu z roku 1960. „Vodovod je už dožilý, inkrustovaný.
U kanalizace prokázala kame-

rová prohlídka díry ve dně, vysokou korozi materiálu a tvořící se
kaverny,“ vysvětluje mluvčí vodárenské společnosti Jiří Hladík.
Ve Wolkerově ulici tvoří vodovod
ocelové potrubí uvedené do provozu taktéž v roce 1920. „Technický stav odpovídá stáří, vodovod je
zkorodovaný a dožilý,“ pokračuje
Hladík. Kanalizaci tvoří úsek z PVC
z roku 1960 a další z roku 2001.
Tyto úseky jsou v dobrém technickém stavu. Další část stoky tvoří
potrubí z betonu z roku 1960, kde
kamera prokázala vysokou korozi,
netěsnosti, praskliny a kaverny.
Ve Vančurově ulici probíhá rekonstrukce v rozmezí od křižovatky s ulicí Nerudova až po Palac-

kého. Pro novou kanalizaci se použije potrubí z kameniny, pro nový
vodovod potrubí z tvárné litiny.

Také ve Wolkerově ulici bude novou kanalizaci tvořit kamenina
a vodovod tvárná litina.
(vac)

ČESKO-NĚMECKÝ PROJEKT

Školáci vybudovali v Blatně přírodní park

Poslední týden školního roku se vyznačoval tropickými teplotami, při nichž bylo náročné i samotné sezení v lavici. A teď si představte, že v takových
podmínkách nosíte balvany na stavbu zdi, vozíte do kopce jedno kolečko štěrku za druhým a na přímém slunci sázíte stromy a květiny. Právě takovou
dřinu podstoupilo devět statečných žáků sedmých a osmých tříd, kteří se zúčastnili česko-německého projektu, jehož cílem bylo vybudovat přírodní
park v Blatně u Chomutova. Odměnou jim byly zajímavé zážitky a aktivity, jako například soutěž v poznávání léčivek (a jejda!), krmení komárů nad
dobře utajeným rašeliništěm (bzzzzz!) nebo společné vaření českých a německých tradičních pokrmů (mňam!). Jelikož hlavním komunikačním jazykem byla angličtina, a tu naši žáci skvěle ovládají, mezi českými a německým vrstevníky se za ty čtyři dny rozvinuly vztahy přinejmenším přátelské. Jo,
a až pojedete kolem Blatna, mrkněte, co jsme tam vybudovali. Stojí to za to!
Jan Duda, ředitel 2. základní školy
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ČERVENÝ HRÁDEK

Zámecké pátky vrací Hrádku život

Střevíc Popelky
a Středověký den
Červený Hrádek se v sobotu
10. srpna na jeden den ´ponoří´
do středověku. Přijďte se podívat na příběh o Popelce, který
se bude od 14 hodin odehrávat
v prostorách celého zámku v rámci pravidelných prohlídek. Tuto
pohádku hudebně pojalo a opatřilo autorskými písněmi chomutovské divadlo NaOko.
Celé odpoledne bude na nádvoří hrát středověká hudba,
návštěníky pobaví šermíři, provazochodkyně, kejklíři a mnoho
dalších. Děti budou mít k dispozici fotokoutek, kde se malé princezny obléknou do krásných šatů

Stovky lidí na zámecké louce a v blízkém okolí, pohoda, smích... Ve stáncích a v oranžérii dobré jídlo a pití
a muzika z pódia. Takový byl hip-hopový večer na Červeném Hrádku pořádaný v rámci Zámeckých pátků, které
střídají různé hudební žánry. Nasadit do prostředí zámku hip-hop byla tak trochu sázka do loterie, ale jak ukazují
fotografie, červencová akce se zdařila. Byla stejně úspěšná jako první Zámecký pátek, který se konal v červnu
v rockovém stylu. Srpen je ve znamení dvou Zámeckých pátků - 2. 8. s kapelami Lucie 2016 revival a Potěr
(pozn. red.: proběhl po uzávěrce Jirkovských novin) a 23. 8. s rockovými Marry B a Madras. Zářijový koncert
bude jazzový - 20. 9. na něm vystoupí Jazz Combo CV a Red Dwarf Band. Začátky Zámeckých pátků jsou vždy
v 18 hodin a vstup je zdarma.

▲► Na své hip-hopové idoly se přišly v červenci na zámek podívat i celé party teenagerů. Zámecké pátky
s oblibou navštěvuje také místostarostka Dana Jurštaková (u stánku na snímku vpravo). Foto 3x Vladimír Vacula
CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ

Začínáme hledat
vánoční strom
Máte na zahradě či jinde na
svém pozemku vzrostlý jehličnan
- solitér, který by mohl posloužit městu Jirkovu jako vánoční
strom, a uvažujete o jeho pokácení? V tom případě kontaktujte
Markétu Houdkovou z městského úřadu na telefonním čísle 608
894 969 nebo e-mailové adrese:
m.houdkova@jirkov.cz.
Strom by měl být na přístupném
místě. „Po domluvě, že vyhovuje,
dohodneme datum jeho kácení,
které provedeme na vlastní náklady,“ upřesňuje Houdková. (r)

a rytíři s mečem a přilbicí je mohou ochránit. Zároveň je pro zájemce připravena bohatá středověká hostina.
Vstupné je rozdělené podle toho, o co budou mít návštěvníci
zájem. Za pohádkové prohlídky
zámku a program na nádvoří zaplatí dospělí 170 korun (děti 100
korun). Samotná hostina stojí 250
korun. A kdo má zajem o vše dohromady, zaplatí na místě 420 korun či v předprodeji 350 korun. (r)

MĚSTSKÁ GALERIE

Posezení v atriu galerie. Na lavičce od řezbáře

Provozovatelé Galerie Jirkov, manželé Zvalovi, otevřeli zdejší atrium. Dominuje mu lavička řezbáře Luboše
Sládka ´Art´, která stojí pod podloubím na zvláštním, prý uklidňujícím místě. V atriu je připraven i přebalovací
pult pro matky s dětmi a tabule na malování. Zvalovi tu uvažují i o venkovní knihovničce. Foto 2x Hana Zvalová
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Tanečnice a trubači, dvě chlouby ZUŠky

Samozřejmou součástí dnešního tance jsou gymnastika a akrobacie. V jirkovské ZUŠ tyto prvky ovládají nejenom velké, ale už i malé tanečnice.

Pestrý a náročný tanec
Taneční obor Základní umělecké školy Jirkov (ZUŠ) je po všech
stránkách pestrý. Vyučuje se zde
současný tanec se všemi jeho
možnostmi a odlišnostmi, s náčiním i bez něj. Zapojuje se i tanec
klasický, který je vždy nutný jako
základ a bez nějž by tanec nikdy
nebyl dostatečně přesný a ladný.
Každý učitel si sám určuje podle
schopností svých žáků, kolik kterých prvků do choreografií zapojí
a jak náročnou choreografii vytvoří. A když si uvědomíme, že v současném tanci se používají i prvky gymnastické a akrobatické, je
jasné, že je taneční obor velmi náročný. Ale je také krásný, to předvedla téměř stovka zdejších žáků
v červnu na Taneční akademii
v chomutovské sportovní hale na
Březenecké. Pořádaly ji učitelky
tanečního oboru Hana Šimková,
Michala Pořická a Edita Bakrlík.

Diváci mohli vidět 24 tanečních
čísel různých žánrů v podání žáků od 5 do 19 let. K vidění
byly společné sestavy tříd i sólová vystoupení, jež si žáci sami připravili. A plno krásných kostýmů.
V průběhu školního roku se žáci
tanečního oboru rozjeli na různé
soutěže po celé zemi - Elitery
Louny, Děti v akci Praha, Dance
Děčín či třeba na postupovou
soutěž ČFMS v mažoretkovém
sportu ve Zruči nad Sázavou nebo
i Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu v Náchodě. A právě z poslední soutěže si dva týmy ze třídy
Hany Šimkové přivezly ocenění,
díky nimž se opět kvalifikovaly na
World Championship. Koncem
srpna tak bude v Praze jirkovskou ZUŠ reprezentovat tým Marionky 1 s choreografií Mermaids
v sedmičlenné miniformaci v juniorské věkové kategorii a dále
třída Roxis v sedmičlenné mini-

formaci v seniorské kategorii
s choreografií The Guardians of
The Universe.
U soutěží tanečního oboru se
laťka stále zvedá. Už jen to, že
se týmy kvalifikují do této vysoké
soutěže, je velká čest. Účastníci mohou sledovat výkony jiných
týmů, inspirovat se a získávat tak
cenné zkušenosti, které pak mohou uplatnit ve své práci. A to je
jistě i cílem všech žáků - společně pracovat, radovat se z pohybu
a posouvat se stále dál.

Halali má sestru - AVE
Trubačský soubor jirkovské ZUŠ
Halali asi není třeba příliš představovat, protože vystupuje velmi
často nejen v regionu, ale i po
celé republice. Už osm let ho vede
učitelka Iva Šimková, sama nadšená hornistka. Za tu dobu Halali vystupoval na různých mysliveckých slavnostech, plesech,

absolvoval mnohokrát Hubertovu
jízdu a získal řadu ocenění na
soutěžích různých typů. Dostal se
do povědomí lidí, kteří mají něco
společného s myslivostí, a je považován za velmi kvalitní těleso.
V květnu Iva Šimková založila
ještě další těleso, neméně úspěšné. Tentokrát je to dívčí soubor
s názvem AVE, který je spojením
počátečních písmen jmen Adéla,
Veronika a Eliška. Jeho vstup mezi podobné soubory byl raketový
- hned na své první trubačské
soutěži v Lučinách nazvané Parforsní kňour 2019 získala děvčata 2. místo. Jako sólová hráčka
se Veronika Zachová umístila na
1. příčce. A následně si děvčata
na trubačské soutěži Natura Viva
2019 v Lysé nad Labem mezi zkušenými hráči opět vybojovala stříbro. To je pro začínající hráčky na
lesní roh velký úspěch.
Milena Sailerová, ředitelka ZUŠ

Iva Šimková (na prvním snímku ve spodní řadě vlevo) vede už dva jirkovské trubačské sbory - Halali a nově také AVE.
10

Foto 4x archiv ZUŠ

Jirkovské noviny

Ze sociální sféry

8/2019

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Odlehčovací služba pomáhá nemocným i rodinám
Jirkovský ústav sociálních služeb provozuje odlehčovací službu, která dokáže pomoci těm,
kdo se dlouhodobě starají o jiné.
Třeba o nemocné či seniory v domácnosti, nebo o lidi, kteří jsou sami. Odlehčovací služba se zaměřuje i na rehabilitaci po operaci či
nemoci. Stává se, že člověk například po cévní příhodě, ortopedickém nebo chirurgickém zákroku ztratí úplně nebo částečně
schopnost se o sebe v určité oblasti postarat. V odlehčovací službě může strávit až tři měsíce,
během nichž s ním kvalifikovaní
pracovníci nacvičují potřebné dovednosti. Cílem rekondičního pobytu je zvládnout péči o sebe, třeba oblékání, hygienu, odemykání
dveří a fyzické cvičení. Poté už by
měl být klient připravený vrátit se
do domácího prostředí.
„Setkáváme se s rodinami, jež
se dlouhodobě starají například
o prarodiče, kteří jsou ve vysokém
věku nebo trpí nějakou chronickou nemocí. Taková péče může
být obtížná a rodina si čas od času potřebuje odpočinout. Seniora
rádi uvítáme u nás, kupříkladu na
dva týdny, kdy je rodina na dovolené. Klient si v tomto případě
může vybrat, zda chce během pobytu rehabilitovat či jen odpočí-

Kvalifikovaní pracovníci dokážou klientům odlehčovací služby pomáhat jakýmkoli způsobem . Foto 2x MěÚSS
vat,” vysvětluje ředitelka Městského ústavu sociálních služeb
Eva Šulcová.
Služba je určená osobám starším 18 let, délka pobytu je od
sedmi do 90 dnů. Je zajištěna 24
hodin denně, po celý rok. Více informací poskytnou pracovníci na
telefonu 474 684 432, na e-mailu info@meussj.cz nebo na webových stránkách meussj.cz. Odlehčovací službu mohou využít
i obyvatelé jiných měst a přilehlých obcí.
Blanka Koblicová

Odlehčovací služba poskytuje i rehabilitaci po operaci nebo nemoci.

Návštěva pečovatelek je možnost, jak zůstat ve své domácnosti
Aktuální trendy sociálních sféry
razí systémy, jak umožnit seniorům, osobám se zdravotním postižením i těm se specifickými potřebami co nejdéle setrvat doma,
v přirozeném prostředí. Někdy ale
přijde chvíle, kdy nás vlastní životy, kariéra, zájmy dětí a každodenní shon dovedou do situace, kdy
si uvědomíme, že už potřebujeme
pomoc, kdy péči o naše blízké nezvládneme jen v kruhu rodiny. První volbou by měly být terénní služby sociální péče. Taková péče má
řadu podob, patří sem například
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba i podpora bydlení, třeba forma chráněného bydlení či pobyt v domech
s pečovatelskou službou.
Sedm dnů v týdnu, 12 hodin denně, od 7 do 19 hodin mohou s pé-

Pečovatelka docházející do domácnosti.
Foto 3x MěÚSS

čí o vaše blízké pomoci pečovatelky z jirkovského ústavu sociálních služeb. Pečovatelské služby
poskytují na celém území města
a přilehlých obcích. Právě návštěvy pečovatelek jsou pro řadu
lidí jedinou možností, jak zůstat i přes nepříznivý aktuální či
dlouhodobý zdravotní stav nebo
úctyhodný věk ve vlastní domácnosti. U pečovatelské služby lze
sjednat celou řadu úkonů. Mezi
ty základní patří například pomoc
s péčí o vlastní osobu, s osobní
hygienou, s přípravou či podáváním jídla i jeho obstaráním či pomoc se zajištěním chodu domácnosti. Zájem o tyto služby je vysoký, i když jsou placené. Pečovatelská služba je totiž sociální
a tedy dotovaná. Je poskytována
těm, kdo jsou už v běžných den-

ních úkonech závislí na pomoci
druhé osoby. Nemá nahrazovat
běžně dostupné služby. Pokud
víte, že pravidelně, alespoň jednou týdně potřebujete pro blízké
někoho, kdo vás zastoupí v pomoci v jejich běžných denních činnostech, pečovatelská služba je
ta, kterou byste měli kontaktovat.
S placením za pečovatelskou
službu může pomoci příspěvek na
péči. Na něj mají nárok právě ti
klienti, kteří se při zvládání každodenních úkonů neobejdou bez
pomoci druhých, ať už vlastní
rodiny nebo profesionálních pečovatelů. Jeho výše je od 880 do
19 200 korun v případě, že je klient
v domácím prostředí.
Karolína
Suchopárková, pečovatelská služba, e-mail.: info@meussj.cz, telefony 725 785 835, 777 757 106
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Přijďte hned, když se ozve věřitel

Sociální pracovnice poskytující poradenské služby.
Sociální poradna jirkovského
ústavu sociálních služeb pomáhá
v různých úrovních řešit potíže
dlužníků. Vzhledem k nedostatečné kapacitě v posledních letech,
kvůli níž byly na poradenství dlouhé čekací doby a klienti museli být
i odmítáni, otevřela v červenci dvě
nová poradenská místa zaměřená na dluhovou problematiku.
Nové poradny jsou na adresách
Krušnohorská čp. 1675 a Ervěnická čp. 1147. Poradna v Krušnohorské sídlí v zadní části 4. ZŠ,
dostanete se k ní vchodem do
sportovní haly. Poradna v Nových
Ervěnicích je ve 2. patře nad lezeckou arénou. Obě jsou zřízené
v rámci projektu podpořeného dotací Evropského sociálního fondu.

Foto MěÚSS

Dostat se z dluhů je mnohem
těžší, než dostat se do dluhů. To
ví skoro každý čtvrtý jirkovský občan starší 18 let. Novelizace insolvenčního zákona sice usnadnila
přístup k oddlužení, odborníci ale
upozorňují, že o moc těžší bude
insolvenci zvládnout až do konce.
Začne to nenápadně, nezaplacenou upomínkou, dluhem na
poplatcích, drobnou půjčkou, kterou je najednou nemožné splatit.
Nabíhají úroky z prodlení, ozve
se věřitel. Ten totiž vždy svého
dlužníka usilovně informuje o závazku, který mu nesplácí. Často
i několikrát denně, nejčastěji telefonáty. Dlužník se začíná bát.
Strach se stále zvyšuje, někteří
přestávají s věřiteli úplně komuni-

kovat. Dluhům však neutečou, nelze se přestěhovat tam, kde ho nenajdou, i když si to mnozí myslí.
Jen v minulém roce podala poradna návrh na oddlužení 46 klientům. Pouze podaným návrhem to
ale nekončí. Každý rok podporuje
poradna průměrně 180 klientů,
kteří aktuálně prochází insolvencí. Každý rok zhruba 40 nových
klientů přibude. Přibližně stejný
počet, tedy 35 až 40 jich úspěšně projde celou insolvencí a po
mnoha letech se může opět volně
nadechnout. Exekuci nelze utéct,
je neměnná, lze ji jen splatit.
Kromě pomoci se zajištěním
insolvence poradna působí aktivně i v dluhové prevenci a vzdělávání. Ve finanční gramotnosti,
uvědomění si samotného ponětí
dluhového cyklu. Vždy je nutná
dlužníkova spolupráce. Každý by
měl znát nejen své povinnosti, svá
práva, ale i své možnosti. Kvalifikovaní poradci poskytují efektivní
informace, jež zmapují závazky.
Dostupné je též bezplatné právní
poradenství a služby mediátora.
Odborníci pak s dlužníky hledají
nejlepší možné řešení, které jim
pomůže se zbavit především strachu z bezvýchodné situace. I proto
byl projekt symbolicky nazván:
Cesta z dluhů v Jirkově.
Valentýna Štěrbová, sociální poradna, e-mail: poradna@meussj.
cz, tel. 474 684 432, 774 422 012

ZŠ BUDOVATELŮ

Britská svačina

Společná ochutnávka. Foto ZŠ
Konec školního roku si čtvrťáci
na ZŠ Budovatelů zpestřili ochutnávkou typických anglických potravin. Ochutnali lívance s lemon
curd polité javorovým sirupem
nebo burákovým máslem, toasty
se sýrem Cheddar, s pomerančovo - zázvorovou marmeládou, jablečným a fíkovým chutney nebo
se zeleninovým pickles. Zašklebili se nad octovými brambůrkami
a zlepšili si chuť lahodnými jelly beans a sladkou tečkou - mátovou čokoládou.
Některá jídla dětem moc chutnala, jiná si prý už radši nedají.
A + H. Armstark a I. Buráňová

MĚSTSKÁ POLICIE

Děti se seznámily se služebnou a vybavením strážníků

Na služebnu Městské policie Jirkov se přišly podívat děti z chomutovské mateřské školy, která sídlí na nedalekém sídlišti Zahradní. Prohlédly si prostory kamerového systému a také zbrojního skladu, kde měly možnost vidět manipulaci se zbraní při kontrolním výstřelu, zda
není uvnitř uvízlý náboj. Preventista Martin Vršan je seznámil s vybavením strážníka, předškoláci viděli pouta, teleskopický obušek i stavěcí terče. Okrajově se seznámili i s dopravními značkami. Následně se děti přesunuly ke služebnímu autu městské policie, kde si prohlédly technické prostředky zvané
botičky, vyzkoušely si vysílačku ve voze a spouštění majáků. Za svou pozornost a znalosti si následně všechny vysloužily sladkou odměnu. Foto MP
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MICHAL BEČVÁŘ: O LIDECH S JIRKOVEM V SRDCI

Klub Dolní sněmovna - IV.

Členky DS v plné přípravě na Ples pověrčivých.

Pestré spektrum aktivit
Od druhé poloviny 90. let byl
také veřejnosti otevřen nový sál
ZUŠ, který byl přebudován z bývalé tělocvičny, a pro hudební
a pěvecké koncerty tak vzniklo nové zázemí, v němž nebylo
pomocné ruky Dolní sněmovny
třeba. Ta však měla stále ještě
dosti sil. Na podzim 1998 se podílela na pořádání jubilejního stého country večera, ke konci roku

vykazovala velký počet pořadů
pro děti a mládež, pro které
zajišťovala zejména divadelní
představení, a kromě patronátu
nad Jirkovským dětským sborem zaštitovala aktivity Dětskému domovu ve Vysoké Peci
a občanskému sdružení pro
handicapované děti. K tomu Dolní sněmovna každoročně zajišťovala chod městských základen pro letní dětské tábory

Znovu dámská část Dolní sněmovny - z rodinné rekreace ve Strýčicích.
i rodinné rekreace v Radíkově na
Jindřichohradecku a ve Strýčicích poblíž Českých Budějovic.

Odchod Z. Glückseliga
Podmínkou kreativity a úspěchu dění Dolní sněmovny v kulturáku a ve městě bylo členství
v kulturní komisi města, v které
vždy zasedal Zdeněk Glückselig.
Jenže ten náhle počátkem listopadu 2000 zemřel. Jeho zásluhy

vedení města ocenilo hned dvakrát. Nejprve mu udělilo čestné
občanství in memoriam (12. 12.
2000) a kulturní stánek, který se
stal jeho druhým domovem, přejmenovalo 16. 6. 2001 na Kulturní dům Zdeňka Glückseliga
(KDZG).
Snímky k tomuto textu poskytl
jeho autor (není-li uvedeno jinak).

Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1969

Tehdejší obměny ve vedení, nové prodejny a restaurace, evidence věřících
Zprávy rady MěNV

Po odchodu s. Heleny Doležalové na mateřskou dovolenou
zvolen do funkce tajemníka komise výstavby s. J. Loužecký. Po
rozvázání pracovního poměru se
s. J. Plchem byla jmenována tajemnicí komise bytové s. M. Matějovská. Z důvodů odstěhování
a zdravotních důvodů byly z funkce poslance MěNV odvoláni s. Vl.
Bečvář a Jiří Hyjánek, neposlanec V. Dobiáš z komise výstavby
a O. Novotný a V. Horák z komise
zemědělské, s. V. Jiřík z komise
obchodní a s. Z. Bartošová z komise školské.
Poslance s. V. Pořického a neposlance s. L. Šedivého, M. Krásovou a E. Mayerovou zvolilo plenární zasedání do komise školské
a kulturní. Za člena rady MěNV

byl zvolen předseda KOVP a poslanec MěNV s. Pavel Svoboda.
Zlepšení maloobchodní sítě
Do r. 1970 má se rozšířit prodejní plocha potravinářských prodejen na 1 337 m2 – současný stav
je 1 109 m2.
Prodejna lahůdek v ul. Rudé
armády bude rozšířena a vybavena novým zařízením. Provádí se
úprava výkladních skříní, podlahy
a osvětlení prodejny Domácích
potřeb v ul. Rudé armády.
Lidové spotřební družstvo Kadaň zřídí automat - prodejnu
rychlého občerstvení v objektu
Bytového podniku. Dokončení
výstavby nového objektu pohostinství v Novém Březenci.
Provozovna Na Růžku bude
upravena celkovým nákladem

Pohyb obyvatelstva zemřelo 99 občanů
Trvalý pobyt
odhlásilo se 686 osob

narodilo se 174 dětí
přihlášeno 548 osob

Církevní akce v Jirkově
Křty
Požehnání sňatků
Pohřby do země
Kremace
Účast na bohoslužbách
V neděli dospělí/děti
Všední den dospělí/děti

1967
31
7
22
1

1968
46
7
14
3

1969
45
14
22
5

120/20
20/-

120/20
24/4

150/20
15/-

150 000 Kč, a to budova i vnitřní
zařízení.

Sociální otázky
Na území města je evidováno
28 dohledů nařízených okresním
soudem, což představuje dohled
nad 52 dětmi. Bylo provedeno 75
šetření pro okresní soudy a jiné
organizace a 80 šetření pro ONV.
ONV - odbor sociálního zabezpečení poskytuje příspěvek na výživu dětem rodiny Č. z Telčského
údolí ve výši 400 Kčs měsíčně.
Dětem jsou placeny obědy a ze
zbylých peněz bylo nakoupeno

ošacení. Sociální komise MěNV
poskytla sociální výpomoc pro děti rodiny K. ve výši 970 Kčs. Tyto
peníze budou refundovány z prostředků komise pro řešení cikánské otázky. Z prostředků této
komise bylo nakoupeno ošacení pro děti cikánské národnosti.
Zčásti jim bylo předáno a zčásti
bylo přenecháno zvláštní škole
k převlékání dětí, když přijdou do
školy špinavé. Dále bylo zakoupeno vybavení kuchyně ve zvláštní škole a komise uvolnila finanční prostředky na pobyt cikánských
dětí ve škole v přírodě na Lesné.
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MĚSTSKÁ POLICIE

Co je úkolem asistentek prevence kriminality
Od července pracuje u Městské policie Jirkov šest asistentů prevence kriminality. Jde
o ženy různého věku, jež uspěly v nedávném výběrovém řízením. Všechny trvale žijí v Jirkově, takže město dobře znají.
Hned na začátku se nové asistentky prevence kriminality seznámily s obecně závaznými
vyhláškami, které v Jirkově platí,
a s vybranými zákony. Po zaškolení byly vystrojeny podle předpisů a vybaveny prostředky pro
svou činnost. Oděvní součástky
jsou podobné uniformám strážníků. Nápadným znakem, který je
odlišuje od městských policistů, je
jasně žlutá reflexní taktická vesta. Ta slouží nejen jako ochranný pracovní prostředek, protože
asistentky se pohybují i na pozemních komunikacích, ale i jako
praktická oděvní součástka, která
jim umožňuje mít při ruce potřebné technické vybavení.
Každá asistentka je vybavena
vysílačkou, osobní minikamerou,
nádobou na nebezpečný odpad
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Jedna z šesti nových asistentek prevence kriminality ve městě.
a poznámkovým blokem. Při své
činnosti asistentky vykonávají
pěší obchůzkovou službu po celém území města se zaměřením
na určité lokality. Jejich úkolem
je dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a dalších

předpisů. V případě, že zjistí jejich
porušení, mají za úkol konkrétního přestupce upozornit na protiprávní jednání. Asistentky nemají oprávnění ukládat pokuty či
uplatňovat jiná oprávnění, která
přísluší strážníkům. Spíše by měly
fungovat jako mediátoři a snažit
se přestupce přesvědčit, že je
lepší předpisy dodržovat než se
vystavovat riziku postihu.
Činnosti, které jsou hlavní náplní práce asistentek, lze rozdělit
do několika oblastí. V první řadě
se jedná o dohled před základními školami - ráno před zahájením
školního vyučování a pak v poledne, když vyučování končí. Pomáhají na přechodech pro chodce,
aby předešly případným dopravním nehodám. Další oblastí je
dohled na majitele psů, zda mají
jejich čtyřnozí miláčci náhubek
nebo vodítko a jestli po nich uklízí exkrementy. Z tohoto důvodu
je možné asistentky potkat třeba
v Olejomlýnském parku, ve Smetanových či Svojsíkových sadech
nebo na cestě podél Podkrušnohorského přivaděče.
Asistentky je možné vídat i na
parkovištích a dalších pozemních
komunikacích, protože další oblastí jejich zájmu jsou dlouhodobě
odstavená vozidla. Nemají oprávnění pokutovat jejich majitele, nasazovat tzv. botičky nebo nechat
auto odtáhnout. V případě, že zjistí

Foto Městská policie Jirkov
dlouhodobě odstavená vozidla,
s nimiž nikdo nejezdí a která zabírají parkovací místa, informují
strážníky, kteří již postupují v rámci zákonných zmocnění.
Další oblastí jejich zájmu je
dohled na veřejný pořádek. Asistentky monitorují černé skládky,
nepořádek, poškozené věci (třeba hrací prvky na hřištích, veřejné
osvětlení, poškozené chodníky
nebo cesty apod.) a tyto informace opět předávají dál tak, aby
došlo k nápravě. Pro případ, že
naleznou injekční stříkačku, jsou
vybaveny sběrným boxem pro její
bezpečnou likvidaci. Při obchůzkové službě si v době školního
vyučování všímají i dětí školou
povinných a zjišťují, zda se nejedná o záškoláky.
Asistentky nemají žádný speciální výcvik, nejsou úředními osobami a nemají větší oprávnění
než řadový občan. Přesto svou
činností přispívají k tomu, aby
město bylo bezpečnější, čistější
a svou přítomností na problémových místech pomáhají předcházet případným protiprávním
jednáním.
Martin Řehůřek,
ředitel Městské policie Jirkov
Na tříletý unijní projekt asistentů
se čerpá dotace do 95 procent.
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Inzerce, křížovka
ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM jakoukoliv tahací harmoniku - akordeon, chromatiku, heligonku
i v nálezovém stavu. Jsem muzikant a sběratel. Telefon: 728 230 625

8/2019

Odešla Jaroslava Hanousková...
Dne 11. července 2019 zemřela ve věku 82 let Jaroslava Hanousková. Všemi respektovaná
učitelka klavíru, komorní hry
a klavírní improvizace, dlouholetá ředitelka ZUŠ Jirkov (19711984, 1995-1997) a ZUŠ Chomutov (1984-1993).
Sotva kdo by spočítal, kolik
chvály bylo napsáno na její
mentorské, manažerské a lidské schopnosti a kolik ocenění
až do zimy svého života dostávala. Paní Hanousková se po
celý svůj život řídila mottem:

„Není nic krásnějšího než činit
jiné lidi šťastnými“… a to také
činila.
Čest její památce!

STÁLE VZPOMÍNÁME...
Dne 17. srpna 2019 vzpomeneme sedmého výročí úmrtí
naší milé kamarádky MUDr. Evy Junkové z Jirkova.
Čas je neúprosný a nelze jej zastavit, ale vzpomínky na milá
setkání mohou v nás dále žít.
S úctou a láskou přátelé z vtc

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
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Z okolních obcí
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STRUPČICE

Oprava kostelních věží bude dražší, než čekali

Strupčice - Kostel svatého
Václava stojící v centru obce je
jejím majetkem a ta jako správný hospodář se musí o budovu
starat. Stav střechy i obou kostelních věží volal po rekonstrukci,
Strupčice tedy vypsaly výběrové
řízení. Ze dvou účastníků vyšla
vítězně místní firma s nižší nabídkou (3,4 milionu Kč). Práce
byly zahájeny začátkem května,
hotovy podle smlouvy měly být
koncem října.
Malá věž a vrchní část velké
věže byly sejmuty koncem června. Malá věž je v tak špatném stavu, že bude muset být v podstatě
zhotovena nová. Také vyvstal
problém s jejím následným osazením. I spodní část krovu a trámy nesoucí střechu i strop kostela
jsou totiž ve velmi špatném stavu.
„Původní projekt zahrnoval
opravu celé střechy včetně věží,

Sejmutí kostelních věží bylo mimo jiné zajímavou podívanou - není
často k vidění, jak se taková věž snáší k zemi.
Foto Miroslav Rokoš
to však bylo příliš finančně náročné, proto jsme ho rozdělili na dvě
části a střechu jsme zatím chtěli
nechat na později,“ řekl starosta

Strupčic Luděk Pěnkava. Teď se
ale ukazuje, že při opravě věží
bude nutné rekonstruovat také
možná až třetinu krovu a vyměnit

v něm větší množství trámů. Tyto
práce však nejsou zahrnuty ve
smlouvě o dílo a v rozpočtu obce
na ně nejsou vyčleněny finanční
prostředky.
Nyní se čeká na stanovisko
odborníků. Krov prohlédne mykolog a situaci posoudí statik,
který určí rozsah nutných prací.
Otvor po demontáži malé věže je
přikryt plachtou a řeší se, co dál
s krovem. Oprava velké věže by
se podle starosty měla vejít do
plánovaného rozsahu prací, třebaže i ta je v horším stavu, než
se čekalo.
„Budeme se snažit získat na
tyto další práce dotaci, ale pro
tento rok jsou dotační prostředky už většinou vyčerpány,“ dodal Pěnkava. „Každopádně je
jasné, že oprava bude trvat déle
a bude dražší, než jsme předpokládali.“
(mr/lm)

BOLEBOŘ

STRUPČICE

Uspořádali turnaj v badmintonu

Vodní hrátky: super
počasí, méně soutěžících

Badminton je ideální letní relaxace.
Boleboř - Na úvod léta připravil Sportovně-kulturní výbor při
OÚ Boleboř pro zdatné sportovce i amatéry, ženy i muže, turnaj
smíšených dvojic v badmintonu.
Soutěžní klání proběhlo na místním hřišti za slunečného počasí.
Účastnilo se ho šestnáct hráčů
různých věkových kategorií.
Všichni zúčastnění podávali
výborné výkony a celý turnaj byl
završen napínavými souboji o prvenství. Na hřišti i mimo něj panovala skvělá atmosféra, zápasy
proběhly ve svižném a bojovném
tempu. První místo obsadil Tomáš
16

Foto Jakub Kopecký
Talacko, druhé Tomáš Rožič, třetí se umístil Vladimír Bihari. Za
velkého potlesku si přišla převzít
cenu Lucie Kemrová, která skončila čtvrtá.
Odehráním turnaje ovšem den
neskončil. Venku u Staré hospody bylo nachystané výtečné občerstvení, které připravila Renata
Mihalíková, a o hudební podkres
se postaral Josef Kemr. „Za finanční podporu této zdařilé sportovní akce patří poděkování obci
Boleboř,“ dodala Petra Talacková,
vedoucí sportovně-kulturního výboru.
(pt)

Strupčice - Tradiční Vodní hrátky v areálu strupčického koupaliště proběhly v sobotu 20. července. Podle jejich organizátora Jana
Kameníka počasí vyšlo výborně,
nebylo ani příliš horko, ani chladno. „Bohužel se sešlo jen pět
soutěžících týmů, což je za řadu
let nejnižší počet. Je to tím, že
v okolí probíhala ve stejném termínu řada jiných akcí.“
Pro soutěžící bylo připraveno
osm disciplín, zčásti na suchu,
zčásti ´mokrých´, například slalom, při němž jeden závodník vezl

Společný snímek všech soutěžících.

druhého na kolečku, štafetový
závod na lehátkách, přenášení
vody metrovým brčkem a podobně. Výkony soutěžících pochopitelně vzbuzovaly pozornost
a především úsměvy na tvářích
asi stovky přihlížejících - návštěvníků koupaliště.
Po vyhodnocení výsledků - jak
připomíná Kameník, v konkurenci několika přespolních či smíšených týmů byl nejúspěšnější jeden
z domácích - následoval večerní
program: exhibice bikera na BMX,
ohnivá šou a retrodiskotéka. (lm)

Foto archiv OÚ Strupčice
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VRSKMAŇ

CV Fest - ročník šest: prostě best!

Vrcholem festivalu byl závěrečný koncert slovenského Korn revivalu.
Vrksmaň - Už pošesté se v sobotu 20. července ve sportovním
areálu ve Vrskmani shromáždili
příznivci rockové hudby, aby si
užili její pořádný příděl. Akci, kterou pořádá Jan Klučerovský vždy
po půlce července, i letos stejně

jako v minulých letech přálo počasí. Možná až moc. „Bylo horko,
ale naštěstí nás spasili jirkovští
hasiči, kteří lidi kropili,“ zmínil
příjemné občerstvení pořadatel.
„Lidé nadšeně vbíhali na místo
kropení, někteří dokonce v euforii

zapomněli na mobily v kapsách.“
Sprcha přispěla k pohodové atmosféře, jejíž hlavní příčinou byla
pochopitelně muzika. „Letos nebyl pomalejší rozjezd, ale vlastně
se jelo naplno od začátku, protože
o úvod se postarala Morčata na
útěku,“ zmiňuje dramaturgickou
změnu Klučerovský. „Všechny
kapely byly skvělé, ale závěrečný
revival Kornu ze Slovenska - ten
to vystřelil do vesmíru.“
„V horku teklo pivo proudem,
hasiči stříkali, lidé se bavili, muzikanti hráli jako o život - jedním

slovem všechno bylo parádní,“
pochvaluje si šestý ročník CV
Festu jeho duchovní otec. „Podle mě, ale i podle ohlasů od lidí,
kterých mimochodem přišlo rekordních šest stovek, byl letošní
ročník dosud nejlepší. Ale pořád
je kam posouvat laťku, tak snad
za rok to opět klapne.“
(lm)

Chomutovská legenda X-Left
To Die už nehraje, ale jen pro CV
Fest si připravila speciální koncertní set. Nahoře Roman Knop,
za bicími Valenťák, vlevo Víťa Růžička.
Foto 3x archiv CV Fest

Farmářské trhy ve Vrskmani
signalizují začátek léta

Mezi stánky, které vzbuzovaly největší zájem, patřil jako obvykle ten,
který nabízel čerstvou zeleninu a bylinky.
Foto Luboš Mizun
Vrskmaň - Farmářské trhy ve
Vrskmani, probíhající pravidelně
počátkem léta, se opět - letos podruhé - konaly v obecním parku.
V tomto rozsáhlém prostoru mezi
stromy působily stánky s tradičními produkty, jež jsou k mání na
těchto akcích, možná poněkud
roztroušeně. To ale na průběhu
a zdaru trhů nic neměnilo. Jen
se lidé museli více projít, než se
nakonec většina z nich sešla u
stánku s občerstvením. Byla to
zkrátka jako obvykle pohodová

venkovská událost, navíc s příjemným počasím, na kterou podle
odhadu vrskmaňského starosty
Václava Hory průběžně zavítalo
kolem tří stovek návštěvníků.
Součástí venkovských farmářských trhů, které ve svých ´členských´ obcích pořádá Místní akční skupina Západní Krušnohoří, je
i podpora Konta Matýsek. Z něho
jsou poskytovány prostředky dětem postiženým svalovou dystrofií. Ve Vrskmani na konto přibylo
…. korun.
(lm)
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Náročný, ale i dobrý rok pro SK Ervěnice-Jirkov

Z jarního zápasu SK Ervěnice-Jirkov B proti Viktorii Lom. Foto L. Mizun
Velmi náročný byl letošek pro
fotbalový tým SK Ervěnice-Jirkov,
který hraje 1. A třídu. Soutěž totiž čekala reorganizace. Mužstvo
skončilo na 5. místě a zachovalo
si svou soutěž i pro další rok.
Nastanou však změny - místo

dvou skupin bude jen jedna,
a o to bude soutěž náročnější.
Reorganizace se dotkla i týmu
dospělých, jenž hraje 1. B třídu.
„Bohužel pro náš tým neúspěšně.
B tým skončil 11. místě a příští rok bude hrát okresní přebor do-

FLORBAL

spělých,“ vysvětluje sekretář klubu Václav Náhlovský.
Starší a mladší dorost hrál
jako nováček soutěže divizi, do
níž postoupil z krajského přeboru.
Starší dorost skončil na 14. místě
a mladší dorost se taktéž umístil
na 14. příčce. „Příští rok budou
dorosty hrát opět divizi skupiny B.
Můžeme se těšit na soupeře jako Liberec, Jablonec nad Nisou,
Dukla Praha a další. Nebude
chybět derby s Chomutovem,“ podotýká Náhlovský.
U starších žáků byly na začátku sezóny obavy ohledně kvality
týmu. Trenéři ale odvedli velký
kus práce a tým se zvedal zápas od zápasu. Nakonec obsa-

dil pěkné 5. místo. „U mladších
žáků se kluci chytli až na konci
sezóny. Škoda, že výsledky přišly později, mohlo to nakonec být
i lepší než 7. místo,“ lituje sekretář.
Co se týče starších přípravek,
letos tuto soutěž hrály ročníky
2008 a 2009. Ročník 2008 vyhrál
s přehledem okresní přebor a na
finále krajského přeboru obsadil
3. místo. Ročník 2009 hrál okresní přebor, v soutěži s o rok staršími hochy se neztratil a obsadil
4. místo. I na finále krajského přeboru se umístil na 4. příčce.
Mladší přípravka měla letos veleúspěšnou sezónu - podrobněji
o tom píšeme na straně 19. (vac)

Obliba florbalu roste, ve městě je už třetím rokem
Florbal získává na oblibě. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu
agentury Ipsos, kterého se účastnili Češi, Slováci, Poláci a Bulhaři.
Tento sport se dá hrát v Jirkově již
třetím rokem.
Florbal je velmi populární v České republice. Podle výsledků průzkumu, jehož se v prvním čtvrtletí
letošního roku zúčastnilo 2 411
lidí v uvedených státech, jej v tuzemsku provozuje dvacet procent
dětí, zatímco na Slovensku je to
o tři procenta méně.
Jeho oblibu potvrzuje i předseda výkonného výboru jirkovských
florbalistů Martin Košťálek. „Do
Jirkova jsme s klubem Florbal Miners přišli v roce 2016. Po třech
letech jsme na zhruba 200 členech,“ pochvaluje si zájem zejména dětí.
A proto místopředseda a šéftrenér mládeže David Dudek oznámil, že klub poprvé přihlásil kategorii přípravky (2011 - 2012) do
soutěže pořádané českým florbalem.
„Tím plníme cíle klubu zaměřovat se především na mládež.
Máme za to, že čím dřív děti budou konfrontovány v zápasech
s jinými týmy, tím víc budou do
budoucna konkurenceschopné,“
je přesvědčen Dudek.
Skutečnost, že obliba florbalu
roste, vidí také zakladatelka spo18

lečnosti Kroužky pro Brno a Zlínský kraj Veronika Kaloudová.
„Za posledních deset let se
poptávka dětí po florbalu více než
ztrojnásobila. V uplynulém školním roce byl sportem s největším
přílivem mladých sportovců,“ potvrzuje Kaloudová.
Jirkovští Florbal Miners (jeho
hráči na snímcích vpravo) minulou sezónu podle Košťálka
splnili hlavní úkol. Tím byla personální a ekonomická stabilizace. „Na tom má velkou zásluhu
svou podporou město Jirkov a vedení 3. základní školy. V nadcházející sezóně bychom rádi více
využívali sportovní halu na 4. základní škole pro domácí utkání, ale především i na tréninky se
všemi kategoriemi. S nejmenšími
bychom rádi trénovali na každé
základce,“ přeje si Košťálek.
Rodiče pětiletých dětí (ročníky
2014), kteří by svého potomka
chtěli dát na čím dál oblíbenější sport do klubu Florbal Miners
Jirkov, mají dvě možnosti. Buď
navštíví webové stránky www.
florbalminers.cz, kde si najdou,
kdy trénuje kategorie podle roku
narození a dostaví se čtvrt hodiny před tréninkem a tam jim budou předány veškeré potřebné
informace, nebo mohou poslat
e-mail na adresu: nabor@florbalminers.cz.
(adis)
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MALÁ KOPANÁ

Turnaji v malé kopané v Březenci opět vládla kvalita

Nejlepším střelcem turnaje se stal Zdeněk Kopta, nejlepším brankářem
Václav Šlégr a nejlepším hráčem David Haviar. Ceny pro nejúspěšnější
týmy a jednotlivce předávali (na snímku zprava) místostarostka Jirkova
Dana Jurštaková a předseda CHLMF Jiří Kupec. Foto Ladislav Chlíbek
INLINE LYŽOVÁNÍ

potrápil Jablíčka Chomutov, když
rozhodovaly až penalty. V dalším
čtvrtfinále vyhrály Roko mlátičky
nad AS Grêmiem a FC Booo Teplice po velkém boji nad Generali.
Ve čtvrtém čtvrtfinále si poradil
FC Baník Chomutov s SWH Stavbami. V semifinále o svém postupu do finále rozhodly FC Baník
Chomutov a Jablíčka Chomutov
až ve druhém poločase, když ten
první byl vyrovnaný. O třetí místo
se zahrávaly jen penalty. Po nich
třetí místo získal tým FC Booo
Teplice. Roko mlátičky Chomutov
skončily čtvrté. Ve finále turnaje
padly dvě branky v závěru zápasu a obě do sítě Jablíček, takže
vítězem turnaje se poprvé stal FC
Baník Chomutov. Druhé místo obsadila Jablíčka Chomutov.
(jk)

FOTBAL

Horko na poháru
Po úvodním závodu Světového
poháru inline alpine slalom zavítali členové Lyžařského klubu
Jirkov do německého Degmarnu. Tam se konal světový pohár
s pořadovým číslem dvě. Zatímco
předtím v Meziboří bojovali závodníci s prudkým kopcem, zde
museli lyžaři čelit extrémní teplotě 38° C ve stínu. Organizátoři
připravili krásnou a dlouhou trať.
Do druhého kola světového poháru postoupili a vybojovali následující umístění: 22. Tomáš Procházka a 36. Jaromír Soukup,
19. Barbora Procházková, 22.
Pavlína Procházková a 29. Nikola
Pospíšilová. Těsně pod čarou zaostala Martina Žáková. Za muže
se do druhého kola nedostal Jan
Matoušek.
(tp)

Na německé trati.

V areálu Maracana klubu 1. SK
Jirkov v Březenci se konal 24. ročník tradičního turnaje CHLMF Cup,
který pořádal spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Na víkendová klání přijelo 32 týmů. Nejen
z Chomutova, Jirkova a okolí, ale
i z Mostu, Klášterce nad Ohří, Kadaně, Teplic, Plzně a Prahy.
Letošní ročník měl znovu velmi
kvalitní obsazení a projevilo se to
už v sobotních skupinách. Ze čtyřčlenných sobotních skupin postupovaly vždy tři týmy do nedělních
tříčlenných skupin. V neděli maratón zápasů pokračoval ráno tříčlennými skupinami. V osmifinále
se s turnajem loučil silný tým
Kubánci Plzeň a překvapivě loni
čtvrtý Technoline. V prvním čtvrtfinále Fan club SK Torro Kadaň

Foto klub

Veleúspěšná sezóna malých fotbalistů
Mladší přípravka klubu SK Ervěnice-Jirkov prožila senzační sezónu. Malí fotbalisté dokázali vyhrát
celoroční okresní soutěž své kategorie. Výbornou výkonnost dokázali potvrdit i při turnajích pořádaných na konci sezóny.
V průběhu června fotbalové naděje vyhrály turnaj O pohár Karla
IV. na Karlštejně. Fanoušky potěšily i výhrou 5. ročníku Memoriálu
Josefa Oubrechta pořádaného
doma. Vyvrcholením sezóny byla
účast na mezinárodním turnaji
v Povrlech, kde mladší přípravka
vybojovala skvělé 5. místo v konkurenci 44 týmů ze tří zemí. (mr)

Mladší fotbalová přípravka na jednom z letošních pohárů.

Foto klub

VOLEJBAL

Mladší žáci bodovali v modrém minivolejbale
Čtyři družstva mladších žáků
Volejbalového klubu Jirkov se zúčastnila v Liberci finále v modrém
minivolejbale.
„Naši kluci se ve velké konkurenci neztratili a vybojovali vynikající výsledky,“ hodnotí jejich
liberecké výkony předseda klubu
Zdeněk Hlinovský.
Ve finálové skupině B se VK Jirkov 1 umístil jako první, VK Jirkov
2 byl třetí a VK Jirkov 3 obsadil
šestou pozici. Ve skupině C byl
VK Jirkov 4 pátý.
(zh)

Chlapci hráli v sestavách: VK Jirkov 1: Karel Bauer, Tomáš Sedláček,
Lukáš Jelínek, VK Jirkov 2: Josef Petr, Martin Truhlář, Matěj Drozda, Jakub Volf, VK Jirkov 3: Dalibor Lukašík, Ondřej Hampl, Jakub Matoušek,
VK Jirkov 4: Vladimír Dufek, Tadeáš Dufek, Matěj Volf.
Foto klub
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

čtvrtek 8. 8.
17:00 Lví král animovaný, dobrodružný
20:00 Podfukářky komedie
pátek 9. 8.
17:30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw akční, krimi, thriller, komedie
20:00 Spider-Man: Daleko od domova dobrodružný, akční
sobota 10. 8.
17:00 Toy Story 4: Příběh hraček animovaný, dobrodružný
20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw akční, krimi, thriller, komedie
neděle 11. 8.
17:00 Toy Story 4: Příběh hraček animovaný, dobrodružnýý
20:00 Ibiza komedie

8/2019

sobota 24. 8.
17:00 Toy Story 4: Příběh hraček animovaný, dobrodružný
20:00 Tenkrát v Hollywoodu komedie,
drama
neděle 25. 8.
17:00 Lví král animovaný, dobrodružný
20:00 Podfukářky komedie
čtvrtek 29. 8.
17:00 Toy Story 4: Příběh hraček animovaný, dobrodružný
20:00 Přes prsty komedie
pátek 30. 8.
9:00 Na střeše komedie, drama
17:30 Přes prsty komedie
20:00 Tenkrát v Hollywoodu komedie,
drama
sobota 31. 8.
17:00 Willy a kouzelná planeta animovaný
20:00 Přes prsty komedie

čtvrtek 22. 8.
17:00 Tlapková patrola animovaný, akční
20:00 Tenkrát v Hollywoodu komedie, drama

neděle 1. 9.
17:00 Angry Birds ve filmu 2 animovaný,
dobrodružný
20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw akční, krimi, thriller, komedie

pátek 23. 8.
17:00 Tajný život mazlíčků 2 animovaný
20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw akční, krimi, thriller, komedie

středa 4. 9.
17:00 Angry Birds ve filmu 2 animovaný,
dobrodružný
20:00 Přes prsty komedie

OD 12. 8. DO 18. 8. SE NEPROMÍTÁ

čtvrtek 5. 9.
17:00 Toy Story 4: Příběh hraček animovaný, dobrodružnýý
20:00 Spider-Man: Daleko od domova
dobrodružný, akční
pátek 6. 9.
17:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
akční, krimi, thriller, komedie
20:00 Přes prsty komedie
sobota 7. 9.
15:00 Angry Birds ve filmu 2 animovaný,
dobrodružný
17:30 Přes prsty komedie
20:00 Tenkrát v Hollywoodu komedie,
drama
neděle 8. 9.
15:00 Angry Birds ve filmu 2 animovaný,
dobrodružný
17:30 Hodinářův učeň pohádka

Galerie Jirkov

telefon: 724 685 288

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560
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.

Pátek 23. 8.
Zámecké pátky
Marry B a Madras
Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.

Městské sklepy
Městské sklepy
Z větší části zachované městské historické

sklepy
v pískovém
pahorku
Z větší byly
částihloubeny
zachované
městské historické
uprostřed
města
v letechv1555
-1595 na
příkaz
sklepy byly
hloubeny
pískovém
pahorku
majitele
panství
Karlovic.
uprostřed
městaKryštofa
v letechz 1555
-1595 na příVznikly
jako panství
ochranaKryštofa
majetku,
listin a zboží
kaz majitele
z Karlovic.
proti
živelním
pohromám.
Velmi brzy
Vznikly
jako ochrana
majetku,
listinse
a začazboží
lo
sklepení
využívat
ke skladování
kvašení
proti
živelním
pohromám.
Velmi brzya se
začapiva,
které sevyužívat
v Jirkově
od rokua1443.
Za
lo sklepení
kevařilo
skladování
kvašení
druhé
světové
využívala
německá
piva, které
se války
v Jirkově
vařilosklepy
od roku
1443.
armáda.
Za druhé světové války využívala sklepy něVstupné
dospělí 70 Kč, děti od 4 let, studenti,
mecká armáda.
senioři
oddospělí
65 let, držitelé
průkazu
40 Kč.
Vstupné
70 Kč, děti
od 4 ZTP
let, studenti,

senioři od 65 let, držitelé průkazu ZTP 40 Kč.

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

