Jirkovské
noviny
č. 12

ročník XVI. prosinec 2011 - leden 2012

Měsíčník města Jirkova

V tomto čísle najdete
str. 2 První logopedická třída v kraji

zdarma

Jirkov se chystá na Vánoce
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Poněkud překvapivě bez diskuze
schválili zastupitelé na svém jednání
14. prosince rozpočet města na rok
2012. Jeho celkový objem je 320,21
milionů, tedy o 92 milionů nižší než
schválený rozpočet na letošní rok.
Rozpočet na příští rok je kompromisem mezi požadavky a reálnými možnostmi města. Vychází z rozpočtového výhledu, který byl v některých případech upraven, z předpokládaných
příjmů a zdrojů města, z požadavků
odborů městského úřadu na výdaje
podle jednotlivých oblastí a druhů výdajů.
V položce příjmy je celková částka
261,35 milionu korun, v položce výdaje pak 301,31 milionu. Jde tedy o rozpočet schodkový. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji se vyrovnává přijetím úvěru
ve výši 40 milionů korun na předfinancování investiční akce Rekonstrukce
komunikací a veřejného prostranství
v historickém centru města Jirkova.
Jde o dotační titul, takže tyto peníze
následně město získá zpět.

str. 7 Jirkovští šampioni v canicrossu,
Martina a Pinky
str. 8 Naše město: čas předvánoční

Požár zachvátil
panelák v centru
Týden před Vánocemi zničil požár
několik desítek jirkovských bytů v ulici 5. května. Oheň vzplanul několik
hodin po půlnoci z pátku 16. na sobotu 17. prosince. Přesná příčina požáru
nebyla v době uzávěrky známá, pravděpodobně šlo o závadu na elektroinstalaci. K jeho ničivé síle přispěl silný
vítr, který oheň vzniklý v posledním
patře osmipodlažního domu rozšířil po
střeše i do druhé poloviny paneláku.
Jak hasiči, tak policisté, kteří mají
řešení podobných situací v popisu
práce, odvedli profesionální výkon.
Fungovaly ale i další věci. Radnice nedaleko postiženého domu ještě v noci
poskytla nešťastným lidem, z nichž
někteří opustili své příbytky nalehko,
první útočiště - teplé nápoje, pečivo
a především místo v teple.
Zároveň představitelé města vytvořili provizorní tým, který vzápětí rozběhl kolotoč telefonátů. Díky všeobecné
vstřícnosti se tak několik desítek minut
po požáru otevřela základní škola ve
Studentské, kde evakuovaní našli azyl.
Ráno nabídly své kapacity pro náhradní ubytování hotely Partyzán a Kavalír, zámek Červený hrádek a Domov
pro seniory na Mládežnické. Rovněž
Městská majetková nabídla prázdné
byty jako provizorní útočiště. Nabídku
ubytování v městském bytě nakonec
využily jen čtyři rodiny, naštěstí totiž
fungovala rodinná solidarita. Bezprostředně po požáru byly po příbuzných
rozvezeny děti, později se za nimi rozjeli i dospělí.
Hned v sobotu ráno rada města na
svém mimořádném jednání rozhodla, že každá partaj dostane od města
10 tisíc korun. Město rovněž zajistilo
služby policejní psycholožky, protože
se dalo očekávat, že taková událost
leckomu může pocuchat nervy.
Pokračování na str. 2
Vážení čtenáři,
jménem redakční rady Jirkovských
novin vám přeji pohodové prožití
vánočních
svátků a hodně
radosti z dárků,
ale především
z lidí kolem vás.
Luboš
Mizun,
L
pověřený
šéfredaktor
po

Rozpočet na rok
2012 o pětinu
nižší než letos

Hospodaření po
třech kvartálech

▲ Momentka ze zahájení Jirkovského charitativního adventu v pondělí 12. prosince. Více na poslední straně. Foto LM
► Rozsvícení vánočního stromu o deset dní dřív přineslo oproti minulým letům několik změn, jež i přes nepříznivé
deštivé počasí předsváteční atmosféru vylepšily: z kašny se
stala pekelná brána plná čertů, program, který malé diváky
doslova vtáhl do děje, se odehrával na dostatečně velkém
podiu, spojeném s peklem "čertovskou cestou", příznivé ohlasy sklidilo nasvícení kostelní věže, ohňostroj byl mimořádně efektní.
Foto Viera Avakjanová

Vyhláška skoncuje s hernami, časem zůstane jediná
Zastupitelstvo města schválilo novou
obecně závaznou vyhlášku. Ta stanovuje místo a čas, ve kterém mohou být
provozovány výherní hrací přístroje.
Jako jediné místo, kde budou moci
být mincové automaty a videoloterijní terminály, vyhláška uvádí přízemní
prostor areálu Horník, přímo pod služebnou městské policie. Provozní doba
této herny ve vyhlášce omezena není.
Vyhláška vstoupí v platnost 1. ledna
2013, ale neznamená to, že všechny
herny k tomuto datu zmizí. „Zavedení vyhlášky je popudem k tomu, aby
ministerstvo financí zahájilo s provozovateli heren na území města správní

řízení, jehož výsledkem bude odebrání licence,“ vysvětluje starosta Radek
Štejnar. „Délku správních řízení nelze
zatím odhadnout, dá se předpokládat,
že provozovatelé heren či automatů se
nebudou chtít svých zisků vzdát. Spory
můžou trvat měsíce, i roky, ale jednou
skončí, a s nimi skončí i herny.“
Vyhláška tak tvoří legislativní základ
pro jasně deklarovaný cíl. Tím je Jirkov zbavený blikajících světýlek lákajících na „tutovou“ výhru a hyzdících
historické centrum, Jirkov s jedinou
hernou umístěnou v objektu patřícím
městu, aby radnice měla nad touto
činností kontrolu a v případě nutnosti

páky k sankcím. „Omezení platí jen na
výherní hrací přístroje a videoterminály, nechtěli jsme jít cestou plošného
zákazu všech her, například rulety, žetonových a karetních her,“ připomněl
ještě starosta.
Vypracování nové vyhlášky předcházel důkladný právní rozbor, studium
podobných vyhlášek v jiných městech
a konzultace se sousedy. Jirkovští radní se sešli se svými protějšky z Chomutova. Obě strany se shodly na tom,
že vzhledem k bezprostřednímu sousedství bude vhodné postup v oblasti
výherních hracích přístrojů v obou
městech koordinovat.

Na programu posledního letošního
zastupitelstva bylo kromě rozpočtu na
rok 2012 i hodnocení hospodaření za
tří čtvrtletí roku letošního. Ze zprávy
finačního odboru, která byla zastupitelům předložena, mimo jiné vyplývá,
že v uvedeném období byl schválený
rozpočet ve výši 391,96 milionu korun
upraven šedesáti čtyřmi rozpočtovými
opatřeními. V oblasti příjmů byl rozpočet navýšen o 8,38 milionu korun
a v oblasti výdajů o 10,63 milionu. Na
vyrovnání rozdílu 2,25 milionu byly
použity finanční prostředky z minulých let.
Celkové příjmy města za tři čtvrtletí
dosáhly výše 265,32 milionu korun,
tj. 79,4 % upraveného rozpočtu. Ve
srovnání se stejným obdobím roku
2010 jsou vyšší o 1,98 milionu. Celkové výdaje města dosáhly výše 236,42
milionu, tj. 63,2 % upraveného rozpočtu. Oproti stejnému období roku
2010 jsou o 41,46 milionu nižší.
Hospodaření města za 1.- 3. čtvrtletí letošního roku skončilo přebytkem
ve výši 28,9 milionu korun, to ale není
údaj, který by měl zásadní informativní hodnotu, protože řadu rozpočtových
položek čekají v průběhu posledního
čtvrtletí změny.
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Z deníku
černých šerifů
Dobytek na špacíru – z Hrádku do
Březence. V půl šesté ráno přijali strážníci oznámení, že podél přivaděče jdou
tři býci. A skutečně, trojice doplněná
o jednu krávu prošla k sídlišti Na Borku, a poté pokračovala Žižkovou ulicí
do Starého Březence. To už za doprovodu vozidla strážníků, kteří mezitím
zjišťovali, komu dobytek patří. Napřed
se ke čtyřnohým výletníkům nikdo
nehlásil, nakonec se ukázalo, že patří
muži, který hospodaří na Červeném
Hrádku. Ten si své tuláky následně
odchytil, neobvyklý noční výsadek tak
skončil bez následků.
Na začátku vratné lahve, na konci „klepeta“. Krátce před půlnocí
oznámila strážníkům ostraha marketu Tesco, že někdo vlezl přes plot do
skladu. Kamerový systém obchodu
zachytil pohyb mezi přepravkami
u plotu. Když na neznámého hlídač
zavolal, ten utekl dírou v plotě. Strážníci prohledali okolí a v křoví pod
čerpací stanicí našli čtrnáct přepravek
s prázdnými láhvemi od piva. Ukryli
se poblíž zlodějské kořisti a čekali na
pobertu. Ten se osmělil k návratu pro
lup po necelé hodině. Když zjistil, že
je očekáván, dal se na útěk se strážníky v patách. Běžecký souboj se svými
pronásledovateli však prohrál, stejně
jako následný zápas o svobodu. Strážníci nejprve použili donucovací hmaty
a když ho zpacifikovali, nasadili mu
pouta a předali Policii ČR. Ukradené
přepravky se vrátily tam, kam patří.
Měl nervy za tři tisíce. Fotbalové
hvězdy, které si vydělávají na živobytí
nohama, do Jirkova nezabloudí, u nás
si spíš někdo „vykope“ náhradu škody.
Tak tomu bylo jednoho prosincového
večera, když strážníci zjistili rozbitou
skleněnou výplň dveří v domě v Alešově ulici, ale i to, že sklo se postavilo
do cesty rozzlobenému školákovi. Ten
své chování vysvětlil jednoduše: do
dveří kopl, protože měl nervy. Strážníci upozornili matku nervově labilního
mládence, že vybití vzteku její ratolesti zatíží rozpočet rodiny sumou 3 200
korun - tolik činí způsobená škoda.
Pěkný mládencův dárek bližním pod
stromeček...

Zápisy do
prvních tříd
Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne na základních
školách ve dnech 18. a 19. ledna
2012 vždy od 14 do 17 hodin.
K zápisu jsou povinni dostavit se
rodiče (zákonní zástupci) s dětmi
narozenými od 1. 9. 2005 do 31.
8. 2006. Osoba, která dítě doprovází k zápisu, předloží u zápisu doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Přehled školských obvodů: str. 5

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Prodám multifunkční hrnec. Vaří,
peče, griluje. Rok starý, za 900, pův.
cena 1 500. Tel. 724 512 864.

Šance pro prvňáčky s vadou řeči,
logopedická třída bude první v kraji
V jirkovských mateřských školách
jsou tři třídy, zaměřené na odstraňování vady řeči a výslovnosti dětí, dvě
Na Borku a třetí v Bezručově ulici.
I v tomto případě platí, že čím dříve se
na problému začne pracovat, tím snáze
lze vyřešit. Úsilí odbornic v mateřinkách nese sice ovoce, ale na jejich práci dosud nikdo nenavazoval. To se má
od příštího školního roku změnit.
Jedno z pracovišť Mateřské školy
Jirkov, kde s dětmi pracují vyškolené
logopedky, je Srdíčko v Bezručově ulici. Jeho vedoucí Iveta Liedlová se této
činnosti věnuje už patnáct let. „Vzhledem k našemu zaměření máme menší
kapacitu, pracujeme s dvanácti dětmi,“ říká Liedlová. „Nejlépe je začít
před pátým rokem dítěte. Těžší vady
většinou odborníci posílají i dříve.“ A
jak výuka probíhá? „Nejprve si dáme

Při hře procvičující dech Daniel Odložilík , přihlíží Aleš Haas.

Děti si před zrcátkem kontrolují postavení mluvidel, jestli s nimi pracují tak, jak
jim předvádí paní učitelka Na snímku zleva Hanička Kárová, Davídek Huňady,
Iveta Liedlová, Tomášek Pastyřík, Martínek Jurec a Daniel Odložilík. Foto LM
krátkou artikulační, dechovou a rytmickou rozcvičku, pak s dětmi cvičím
individuálně před zrcadlem, zařazujeme i sluchová cvičení, ale jinak se náplň práce v této třídě se od běžné třídy
mateřské školy neliší.“
Vada řeči je často důvodem odkladu
zahájení školní docházky. „Problémem
je, že na práci s těmito dětmi ve škole
nikdo nenavazoval. Byly integrovány
do běžných tříd,“ vysvětluje ředitel
ZŠ v Nerudově ulici Petr Jiráček. „Ve

škole se pak tyto problémy řeší v rámci běžné výuky, případně v logopedických kroužcích. Chtěli jsme to změnit
a požádali jsme kraj o povolení otevřít
logopedickou první třídu.“
Žádost byla úspěšná, takže v příštím
školním roce se v Jirkově otevře logopedická třída, první v Ústeckém kraji. „Půjde o třídu s polovičním počtem
žáků, do patnácti, takže bude mnohem
víc prostoru k individuálnímu přístupu
k dětem,“ dodal P. Jiráček.

Změny v úhradách městské hromadné dopravy
S platností od 11. prosince 2011 byly
zavedeny některé změny v úhradě
jízdného v městské hromadné dopravě (viz tabulka). V důsledku zvýšení
spodní sazby DPH o 4 % došlo ke zvýšení jízdného o korunu (týká se pouze
elektronických peněženek).
Kompletní ceník najdete na internetových stránkách dopravního podniku:
www.dpchj.cz.

Novinky v MHD:
- nové slevové časové kupóny – od 7denních až po 360denní
- celoroční kupony pro žáky a studenty
- klouzavé časové kupóny s možností zakoupit si kupón kdykoliv a rovněž si
nastavit libovolné datum zahájení jeho platnosti
- sjednocení seniorských kuponů do jedné kategorie
- jízda na elektronickou peněženku je dražší o korunu (výše jízdného za hotovost se nemění)

Jednu školu zateplili, druhou to čeká
Základní škola ve Studentské ulici
„prokoukla“. Má nová plastová okna,
novou střechu a novou fasádu. Tato
investiční akce trvala od léta a byla dokončena teprve minulý měsíc. Během
tohoto období všem zainteresovaným
komplikovala život nemálo problémů,
které ovšem nejsou při tak rozsáhlých
investičních akcích příliš výjimečné.
Zateplení školy stálo 28,8 milionu
korun, z toho téměř dvě třetiny činí
dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
„Musím říct, že jsme se v průběhu
stavby potýkali s řadou problémů,
ale už je všechno za námi a myslím,
že můžeme být spokojeni,“ řekl ředitel školy Jan Duda. „Nová fasáda je
pěkná.“ Jako určitý nedostatek vidí ředitel okolnost, že projekt rozsáhlé rekonstrukce, která výrazně chod školy
ovlivnila, s nimi nikdo nekonzultoval.
„To s sebou neslo několik věcí, které
se nám nelíbily, ale naštěstí jsme si
po jednáních se zástupci dodavatele
vymohli změny. Ty se týkaly hlavně
fasády, která je vidět nejvíc.“
Jak Duda dodal, měli určité představy, chtěli, aby fasáda byla výrazná, ale
ne křiklavá – původní návrh, který počítal se žlutou barvu, se učitelům vůbec
nelíbil. „Chtěli jsme ji nějak ozvláštnit

Požár zachvátil
panelák v centru
Dokončení ze str. 1
Paradoxně se ukázalo, že někteří
lidé, zpočátku skleslí a uplakaní, dokázali už druhý den o své situaci žertovat. „Ukazuje se, že tento černý humor
napětí do jisté míry uvolňuje,“ uvedla
k tomu jedna z obyvatelek domu.V sobotu dopoledne se lidé mohli postupně vracet do svých dosud uzavřených
a hlídaných domovů, aby zjistili rozsah
škod a vzali si nejnutnější věci, peníze,
doklady a podobně.
Po smutném víkendu nastoupili pojišťovací agenti, v práci pokračovali
vyšetřovatelé, zahájeny byly sanační
práce. Někteří lidé se rozhodli ve svých
bytech v prvních dnech přespávat, byť
bez tepla a elektřiny. Většina ostatních
zůstává u příbuzných.
Nelze vyjmenovat všechny, kteří podali pomocnou ruku. Ukázalo se ale, že
v kritických chvílích lidská solidarita
opravdu funguje. Všem, kteří pomohli,
ať už v prvních vypjatých momentech
nebo později, ale případně i těm, kteří
se k tomu teprve chystají, patří dík.

Rozúčtování služeb
podle počtu osob
Rada města schválila Dohodu o způsobu rozúčtování nákladů za služby
spojené s užíváním městských nájemních bytů. Těmito službami jsou osvětlení a úklid společných prostor, užívání
výtahu, případně vybavení bytu společnou televizní anténou. Nyní je rozúčtování těchto nákladů také rozpočítáváno podle počtu osob přihlášených
v bytě, je však třeba tento způsob potvrdit podpisem dohody. Pro rozúčtování tepla a teplé vody je stanoven
právní předpis, pro rozúčtování studené vody již podobná dohoda platí.
Městská majetková Jirkov osloví
nájemníky městských bytů. S dohodou musí souhlasit nadpoloviční většina nájemců v každém domě, pokud
k tomu nedojde, rozúčtují se náklady
podle podlahových ploch bytů. Bude
se to týkat už vyúčtování za rok 2011.
Užívání výtahu bude rozúčtováno
pouze nájemníkům bydlícím v třetím
a vyšším nadzemním podlaží, pokud je
v domě společná televizní anténa, tato
služba bude rozúčtována podle počtu
bytových jednotek.

Další projekt
doporučen k
poskytnutí dotace

Logo školy, geometrické obrazce i nápis na průčelí ozdobily fasádu školy podle
návrhů jejích uživatelů. Stejně byla vybrána i barva fasády. Foto Luboš Mizun
barevnými prvky, logem školy a nápisem na průčelí. Nakonec to všechno
dopadlo podle našich představ. Ale podobnou akci už doufám nezažiji, bylo
to dost náročné,“ dodal závěrem ředitel. Školu tak kromě velkého a nápaditého loga zdobí také nápis 2. ZŠ Jirkov.
Číslování škol už bylo dávno zrušeno,
mezi veřejností je však zažité, tak proč
tento drobný přestupek proti přesnosti
„dvojce“ neodpustit? Tím spíš, že jí
nový kabát skutečně sluší.

Město v rekonstrukci svých škol pokračuje postupně, podle svých finančních možností. ZŠ v Nerudově ulici
už plastová okna má, v Krušnohorské
se vyměňují postupně po jednotlivých
pavilonech, a na školu v ulici Budovatelů čeká celková rekonstrukce pláště,
jakou prošla právě budova ve Studentské. Kdy to bude, bude záležet na tom,
kdy se podaří získat potřebné prostředky, ať už z rozpočtu města nebo z některého dotačního titulu.

Projekt, nazvaný IPRM - Lokalita
č. 1 Na Borku, je jeden z dalších, který byl doporučen ke spolufinancování
z EU. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 28 260 770 korun, z toho je
85 % dotace.
V rámci projektu došlo v ulici Na
Borku k rekonstrukci místní komunikace a k rozšíření parkoviště, byla
vybudována stanoviště na separovaný
odpad, opraveny chodníky a revitalizována okolní zeleň. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj.
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Vánoční vinšování s Ondrášem

V předvánočním čase zavítal do Kulturního domu Jirkov Vojenský umělecký
soubor Ondráš. Orchestr lidových nástrojů a dívčí sbor přednesli dvaadvacet lidových písní s vánoční tématikou. Výborný výkon muzikantů i zpěváků přinesl
skvělý zážitek dvěma stovkám návštěvníků. Zdařilá kulturní akce ale byla přínosem nejen pro ně. Koncert pod záštitou Krajského úřadu Ústeckého kraje a měst
Jirkova a Chomutova byl totiž benefiční a jeho výtěžek, 11 500 korun, poputuje
do dětských domovů v Chomutově a Vysoké Peci.
Foto Andrea Karlovská

V ZUŠ přivítali blížící se svátky
výstavou a koncertem
V úterý 13. prosince proběhly v ZUŠ
Jirkov dvě krásné akce. Nejprve se
v 17 hodin návštěvníkům otevřely
dveře do Galerie dětí, kde se konala
vánoční výstava s názvem Vánoční
rolnička. Rodiče žáků výtvarného oboru si mohli prohlédnout práce svých
dětí s vánoční a zimní tématikou, malí
výtvarníci je s hrdostí provázeli a ukazovali jim svá díla. U vchodu do galerie přivítal přes stovku návštěvníků
Mikuláš a obdaroval každého zlatou
rolničkou.
O hodinu později již tradičně navázal
na výstavu Vánoční koncert žáků hudebního, tanečního a literárně-drama▲ Žáci literárně-dramatického oboru
v písni Buchet je spousta.
◄ Výtvarné práce si pozorně prohlíželi jak jejich tvůrci, tak rodiče. Sváteční náladu umocnil Mikuláš rozdávající malé zvonečky.

Jirkov podpoří výjimečné talenty

tického oboru. V sále školy se tentokrát
sešlo téměř dvě stvoky návštěvníků,
takže vytvořili účinkujícím báječnou
atmosféru a všichni účinkující si tak
své sváteční vystoupení náležitě užili.
Koncert zakončili učitelé písní Tichá
noc, takže všichni odcházeli se sváteční vánoční náladou, účinkující navíc
s čokoládovou drobností.

Už od ledna budou moci získat finanční příspěvek na rozvoj svého talentu děti
a mládež do osmnácti let. Město bude podporovat jak členy kolektivu, tak jednotlivce, kteří dosáhli mimořádných výsledků zejména v oblasti sportu, hudby,
umění či vzdělávání a svůj talent cílevědomě rozvíjejí.
Žádost o finanční příspěvek může podat zákonný zástupce nebo jiná osoba starší osmnácti let (ředitel, trenér apod.) na předepsaném formuláři od 1. ledna do
1. března 2012 na podatelnu městského úřadu. Více informací na tel. 474 616 482
– p. Ktodová, nebo www.jirkov.cz.

Pěvecký sbor Vox Cantabilis se v Polsku líbil, vyzpíval si druhé místo
Před čtrnácti lety se do dlouhé řady
jirkovských pěveckých sborů zařadilo
těleso Vox Cantabilis. Dvanáctičlenné pěvecké sdružení (čtyři muži, osm
žen) za dobu své existence prokázalo
své kvality na podiích doma i v zahraničí. Letos Vox Cantabilis reprezentoval svou zemi i své město na mezinárodních festivalu v polském Krakově,
a to tak úspěšně, že si náš soubor Poláci pozvali ještě jednou. Více o této
dvojité cestě na sever, ale nejen o ní,
prozradila umělecká vedoucí sboru
Sylvie Palkosková.
„V červnu jsme účinkovali na velkém mezinárodním festivalu pěveckých sborů v Krakově, kterého se
účastnilo několik desítek sborů z celého světa,“ vrací se Palkosková k letní akci. „V naší kategorii komorních
sborů byly kromě domácích těles dva
české, dále soubor Maďarska, Švédska
a z největší dálky byl sbor ze Singapuru, který nakonec vyhrál.“ Jirkovští
zůstali hned za exotickým vítězem,
získali druhou příčku.
Prosadit se v této konkurenci neznamená jen precizně odvedený pěvecký

Vystoupení na krakovském festivalu: odleva Libor Vašíček, Ondřej Klečka, Marcela Pauerová, Stáňa Crdlíková, Jiřina
Černocká, Renata Stojanovová, Sylvie Palkosková, Zdeněk Schück, Míla Strnadová, Alena Hovorková, Lenka Zmátlová.

hodně za jinými sbory nezaostávají,
markantní rozdíl je ovšem ve finančním zázemí. „Když přicestuje africký
sbor leteckým speciálem, je zřejmé,
že je považován za reprezentanta své
země. Když dorazíme přes půlku Evropy my dodávkou, je rovněž zjevné,
jaké se tato činnost těší podpoře u
nás,“ konstatuje smutně S. Palkosková. Přesto její závěrečná slova naznačují, že tato neradostná situace nemůže
zarazit umělecké sny. „Máme pozvánku na velký festival do Barcelony, také
bychom chtěli konečně vystoupit na
velkém festivalu v Llangollenu ve Walesu. Obě akce bychom samozřejmě
neutáhli, ale doufáme, že aspoň jedna
z nich vyjde.“
Jestli se zpěv jirkovského sboru rozezní v Katalánii nebo na jihozápadě
britského ostrova, se teprve uvidí.
Pokud ano, určitě se zpráva o takové
kulturní misi v Jirkovských novinách
objeví.

jasno. „Za ty roky našeho účinkování
se o nás ví, takže nám chodí pozvánky
na festivaly z celého světa, například
i z Číny nebo Ameriky. Problém je ve
financích.“ Cesty po Evropě, nebo dokonce ještě dál, jsou totiž dost náročné,
proto Vox Cantabilis cestuje pouze po
zemích v přijatelné dojezdové vzdálenosti - kromě Polska vystupoval
v Itálii, Rakousku a Německu. Jedinou
výjimkou byla cesta na britský ostrov
Jersey v Lamanšském průlivu v roce
2006.
„Když někam jedeme, je to jak cesta
Čechů k moři do Chorvatska - hledáme
co nejlevnější stravování, ubytování
i cestování. Když jsme přijeli do Jersey, nikdo nemohl pochopit, že jsme
cestovali takovou dálku mikrobusem.“
Co se týče kvality, Jirkovští tedy roz-

Jeden z krakovských festivalových
koncertů se odehrál v prostorách gotického kostela.

▼ Kam dojeli nejdál: mezi pevninou
a Británií: Vox Cantabilis na útesu ostrova Jersey v Lamanšském průlivu.

projev, ale také široký stylový záběr.
„Každý musel přednést upravenou lidovou píseň ze své země, dále skladbu
současného autora, skladbu církevní
a skladbu barokní,“ vysvětluje S. Palkosková.
Na tento úspěch navázala podzimní
cesta k severním sousedům, tentokrát
na festival sborového zpěvu v Lodži,
kde vystupovaly jen domácí soubory.
„Na základě našeho vystoupení v Krakově jsme byli pozváni jako jediný
zahraniční účastník, což lze považovat
za výraz uznání naší práci,“ může se
pochlubit vedoucí jirkovského sboru.
„Můžu říct, že i tady jsme se moc líbili.“
V tom, zda se pěvecký sbor z malého města může prosadit v mezinárodní konkurenci, má Sylvie Palkosková
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Fotokronika: co se kde šustlo
Skauti našli zázemí na starém nádraží

Prvního prosince v přízemí staré nádražní budovy proběhla malá slavnost. Skauti představili své nové prostory zástupcům radnice a sponzorům, kteří jirkovskou
organizaci podporují. Role průvodce se ujal oddílový vedoucí Roman Kotýnek,
který před hosty vyzdvihl přednosti nového zázemí. Především na rozdíl od předchozích prostor má každý ze čtyř oddílů vlastní klubovnu. Součástí prezentace nového zázemí byla i diaprojekce zachycující momentky z letních táborů. Na snímku R. Kotýnek ukazuje návštěvníkům vystavené skautské nášivky. Vlevo od něho
Lenka Kotýnková a dva z hostů, ředitelka Městské policie Jirkova Marta Bendová
a starosta města Radek Štejnar.
Foto Luboš Mizun

Mikulášská v režii Paraplíčka

Vizitka zastupitele: Aleš Koubík
Čtyřiatřicetiletý Aleš Koubík
(ČSSD) je zastupitelem druhé volební období. Do
komunální politiky ho přivedla
nespokojenost
s tím, co viděl
Aleš Koubík
kolem sebe.
„Jsem rodilý Jirkovák a mám ke svému městu vztah. Štvalo mě, když jsem
viděl, jak vypadá – šedivé paneláky,
poničená nebo zavřená dětská hřiště.
V celostátní politice jsem fandil sociálním demokratům, líbila se mi jejich
sociální politika.“ Přímým popudem
ke vstupu do ČSSD a na její kandidátku byl kontakt se současným starostou
Radkem Štejnarem. „Tehdy byl ještě
opozičním zastupitelem. Dali jsme řeč

a shodli jsme se, že stojí za pokus směřování radnice změnit,“ říká Koubík.
„To se povedlo, myslím, že starosta
a lidé kolem něj odvedli kus práce. Ne
vše se podařilo, ale je to běh na dlouhou trať. S tím, jakým směrem se naše
město ubírá, jsem spokojen.“
V minulém volebním období pracoval A. Koubík ve finančním výboru
zastupitelstva, ale na tuto práci rezignoval, protože je plně vytížený profesně. Podniká ve finančních službách
v Praze. „Jezdíme po celé republice,
je to hodně časově náročné,“ vysvětlil
vyučený strojař. Svou původní profesi později doplnil maturitou na strojní
průmyslovce, ale nikdy se jí nevěnoval.
Po maturitě krátce pracoval ve státní
správě, poté v oblasti peněžnictví, jako
soukromník na různých obchodních či
poradenských pozicích.

Aleš Koubík je ženatým otcem osmiletého syna a dvouleté slečny. Vzhledem ke své časově náročné profesi
se snaží veškerý volný čas věnovat
rodině. „Občas vyrazíme s klukem na
turistický výlet. Dřív jsem dělal Jiu
Jitsu, ale na to, abych se mu věnoval
pravidelně, mi opět nezbýval čas, takže jsem to vzdal. Zůstalo mi cvičení,
když to vyjde, zajdu si do posilovny,“
dodává Koubík.
S tím, jak se hlásí ke svému městu,
souvisí i jeho představa, čeho by chtěl
v komunální politice docílit.. „Jirkov
nemá příliš lichotivou pověst. Chtěl
bych, aby se to změnilo, aby se dostal
do povědomí jako město, kde se dobře
žije a které má svým obyvatelům i návštěvníkům co nabídnout. Je to dlouhodobý úkol, ale myslím, že se daří
věci posouvat dopředu.“

Retro sloupek - Čím žil Jirkov před půl stoletím Retro sloupek - Jirkovští legionáři Retro sloupek

Listování kronikou města - rok 1961 - X.
Státní spořitelna
Byla prohloubena spolupráce spořitelny s masovými organizacemi a národním výborem. Byla ustavena komise pro podporu spořivosti a hospodárnosti, prováděny nábory do tzv. podnikového spoření (při němž se úspory
strhávají přímo ze mzdy a ukládají na
knížky) přímo na závodech. Hlavní
úkol ve sběru úspor v částce 1 300 000
Kč byl splněn na 106, 94%.
V r. 1961 trval zájem občanů o výhodné doplňkové půjčky na nákup televizorů, nábytkových souprav a různých
bytových doplňků. Doplňkové půjčky
povoleny celkem 150 žadatelům.

I nadále vrostla obliba tzv. výherních
knížek; 214 vkladatelům přinesly výhry 139.017 Kč.
Svaz čsl.-sov. přátelství
V r. 1961 byl ustanoven městský výbor SČSP, který spravuje 7 poboček,
v nichž je celkem 736 členů.
V městském rozhlase vysíláno 16 relací. Výstavku sovětských knih navští-

vilo 472 osob, prodáno přes 4 000 knih.
Výbor SČSP na 2. a 3. ZDŠ uspořádal
ve škole výstavku o VŘSR.
Organizovány 3 lidové kurzy ruštiny (LKR), počet účastníků 18, 18, 12.
V Měsíci Čsl. - sov. přátelství uskutečněn festival sovětských filmů. V místním kině bylo celkem 119 představení
sovětských filmů.

Z činnosti SČSP:
4 výroční členské besedy za účasti 216 členů,
24 besed o Sov. svazu 1 360 občanů
5 besed pro pionýry na 2. a 3. ZDŠ,
1 beseda pro občany německé národnosti na téma Mírová politika SSSR, 62
občanů

Jirkovští "italští" legionáři - poslední část seriálu
Tradiční nadílku uspořádal v předvečer svátku Mikuláše Dům dětí a mládeže
Paraplíčko. Kulturní dům Jirkov zaplnilo na dvě stě čertíků, andílků, Mikulášů
a rodičů. Mikuláš byl opravdu štědrý, čerti navzdory strašidelnému vzezření celkem hodní, děti se vydováděly, zkrátka vše bylo, jak má být. Přispěla k tomu
i nádherná výprava - kostýmy a dekorace - která vznikla za podpory města Jirkov
a chomutovké firma Magna Seating.
Foto archiv DDM

V předchozích pokračováních jsem vás seznámil s osudy občanů Jirkova, kteří za Velké války bojovali v řadách ruské
a francouzské legie. V dnešním – posledním – pokračování si přiblížíme osudy italských legionářů. Čs. legie v Itálii byla
tvořena vojáky, kteří upadli do zajetí nebo zběhli od svých rakouských jednotek. Celkem se jednalo o téměř 20 000 mužů,
z nichž asi 350 padlo. Zde jsou příběhy několika z nich.
V roce 1920 byl jako invalida demobilizován. Působil na různých místech
v republice a svou životní pouť ukončil v Jirkově, kde 16. 10. 1951 zemřel.

Benefice pro děti z azylového domu

Karel Bečvář

Občanské sdružení Cesta naděje uspořádalo dva týdny před vánocemi v jirkovském kině benefiční akci. Jejím programem byla kromě prezentace sdružení především aukce výrobků, které zhotovili klienti Cesty naděje, Azylového domu Iris,
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fontána a rodičovských center Jonatán
a Jonatánek. Výtěžek z této akce, více než tři a půl tisíce korun, je určen na zřízení
dětského koutku v AD Iris a nákup vánočních dárků pro klienty občanského sdružení. Licitace byla obohacena o kulturní vložku ve formě přehlídky šperků vyrobené dětmi z Fontány, jejich tanečního a pěveckého vystoupení pěveckého vystoupení Kristiny Babkové za doprovodu Luboše Hány.
Foto Klára Handlová

Petr Farský
Pocházel ze Semilska, kde se 18.
6. 1890 narodil v Rybníkách. Již jako
ženatý byl odveden v roce 1915 k 75.
pěšímu jindřichohradeckému pluku.
16. 9. 1916 jej na italském bojišti
u Nové Vsi zajali. 18. 10. 1918 byl zařazen do 5. roty 35. střeleckého pluku.

Karel Bečvář
Narodil se 16. 10. 1896 v Čejeticích.
Odveden byl k 28. zeměbraneckému
pluku. S plukem odešel na italské
bojiště, kde byl 19. 8. 1917 zajat. Do
italské legie se přihlásil 24. 2. 1918
v Padule, přijali jej 26. 4. téhož roku.
Zařazen byl do 5. roty 33. střeleckého
pluku, se kterým 3. 6. 1918 odejel na
frontu. Po návratu do vlasti se zúčastnil bojů proti Maďarům na Slovensku.
Dále působil v řadách finanční stráže,
v Ervěnicích pak byl listonošem. Po
jejich likvidaci se přestěhoval do Jirkova, kde 26. 11. 1963 zemřel.
Arnošt Kordík
Narodil se 11. 1. 1897 v Praze. Po
absolvování obchodní akademie jej
odvedli k pražskému 8. zeměbraneckému pluku, ke kterému již 15. 10. 1915
narukoval do Solnohradu. Po dvou

Arnošt Kordík
letech pobytu na italské frontě jej 21.
8. 1917 zajali. Do italské legie vstoupil v létě 1918. Zařadili jej ke 35.
střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil
v prosinci 1918. Pracoval v Kanceláři
čs. legií v Praze, dosáhl hodnosti poručíka. Teprve po 2. světové válce se
přestěhoval do Jirkova, kde i 12. 11.
1971 zemřel.

Z pochopitelných důvodů jsem nemohl o legionářích napsat vše, co se mi podařilo zjistit. I tak považuji za přínosné, že jsme
se mohli seznámit s jejich osudy a jejich odvahou v boji za svobodu. Vzhledem k tomu, že v Jirkově kromě jednoho náhrobku
není nic, co by je připomínalo, berme předchozí řádky jako naše poděkování. Jak jsem napsal v úvodní části seriálu – žili
mezi námi a my jsme to ani nevěděli...
Miroslav Jančar
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

informace na telefonu 474 654 077

Středa 21. 12 18 hodin. Módní show VII. Roční doby. Sedmý ročník módní přehlídky
spojený s vánočním koncertem Red Dwarf Bandu.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

informace na telefonu 474 654 313

Úterý 20. 12. - Středa 21. 12. 9 hodin. Vánoční pohádka.
SKAUTSKÉ STŘEDISKO HRANIČÁŘ

informace na telefonu 606 878 859

Pátek 23. 12. 15 - 18 hodin. Betlémské světýlko.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

informace na telefonu 607 684 560

24. 12. od 11 do 15 hodin. Tradiční Živý betlém. Zajímavé dramaturgické a režijní zpracovní biblického příběhu.

PROGRAM KINA
ROOSEVELTOVA 704, WWW.KINOJIRKOV.NAINTERNETU.CZ, TEL.: 474 680 337
Středa 21.12.17:30 hodin
Captain America: První avenger
Středa 21. 12. 20 hodin
Bastardi 2
Čtvrtek 22. 12. 17:30 hodin
Kung Fu Panda 2
Čtvrtek 22. 12. 20 hodin
Alois Nebel
Pátek 23. 12. 17 hodin
Transformers
Pátek 23. 12. 20 hodin
Perfect Days - I ženy mají své dny
Středa 28. 12. 17 hodin
Šmoulové
Středa 28. 12. 20 hodin
Muži v naději
Čtvrtek 29. 12. 17 hodin
Kocour v botách
Čtvrtek 29. 12. 20 hodin
Pátek 30. 12. 17 hodin
Černá hodina
Pátek 30. 12. 20 hodin
Čtvrtek 5. 1. 17:30 hodin

Twilight Saga: Rozbřesk - Část 1
Čtvrtek 5. 1. a pátek 6. 1. 20 hodin
Rumový deník
Pátek 6. 1., sobota 7. 1.
a neděle 8. 1. 17:30 hodin
Sherlock Holmes: Hra stínů
Sobota 7. 1. a neděle 8. 1. 15 hodin
Středa 11. 1. 17:30 hodin
Alvin a Chipmunkové 3
Sobota 7. 1. a středa 11. 1. 20 hodin
Poupata
Čtvrtek 12. 1. a sobota 14. 1. 17:30 hodin
Přizdis*áči
Čtvrtek 12. 1. a pátek 13. 1. 20 hodin
Labyrint
Pátek 13. 1. a neděle 15. 1. 17:30 hodin
Přepadení
Sobota 14. 1. 15 hodin
Auta 2 - 3D
Sobota 14. 1. 20 hodin
Perfect Days - I ženy mají své dny
Neděle 15. 1. 15 hodin
Auta 2 (pouze 2D)

Školské obvody pro zápisy do prvních tříd pro školní rok 2012/13
1. školský obvod – Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563
ulice 5. května, Alešova, Budovatelů, Červenohrádecká, Červený Hrádek, Ivana Olbrachta, J. B. Foerstera, Jablůčkova,
Jezerská, Jiráskova, Koněvova, Křižíkova, Marie Majerové, Mostecká, Na Skalce, nám. Dr. E. Beneše, Obránců míru,
Ovčácký vrch, Prokopa Diviše, Smetanovy sady, Telšské údolí, Tkalcovská, U Dubu, U Sauny, U Stadionu, V Lukách,
Vilová, Zámecká cesta
2. školský obvod – Základní škola Jirkov, Studentská 1427
Denisovo náměstí, Dukelská, Dvořákova, Hornická, Jana Švermy, Kludského, kpt. Jaroše, Na Stráni, Panorama, Pod
Přivaděčem, Studentská, Vinařická, Zahradní, Zaječická, Zátiší, Žižkova
3. školský obvod – Základní škola Jirkov, Nerudova 1151
Bedřicha Pacholíka, Bezručova, Boženy Němcové, Březenec, Březový vrch, Dr. Vrbenského, Ervěnická, Fr. Schmieda,
Havlíčkovo náměstí, Horova, Hrdinů, Hrnčířská, Husova, Chomutovská, J. K. Tyla, Jindřišská, K. H. Máchy, Karla Čapka, Karla Popelky, Kostelní, Lesní, Mičurinova, Mlýnská, Nábřeží, Nerudova, Nová farma, Nový Březenec, Olejomlýnská, Osvobození, Palackého, Pod Březencem, Pod Hřištěm, Příční, Rooseveltova, Slepá, Šimkova, Tyršova, U Černého
Mostu, Vančurova, Vrskmaňská cesta, Wolkerova, Za Pilou
4. školský obvod – Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675
Generála Svobody, Karla Marxe, Krátká, Krušnohorská, Mládežnická, Na Borku, Na Kopečku, Pionýrů, Pod Vodárnou,
SNP, Školní, Vinařice, Vyhlídka

Napsali jste nám... Napsali jste nám... Napsali jste nám... Napsali jste nám... Napsali jste nám...

Přeshraniční spolupráce v Mateřské škole Jirkov
PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů v Jirkově děkuje
všem sponzorům, kteří v letošním roce
podpořili jejich činnost nebo přispěli
finančním či věcným darem na pořádání
soutěže v požárním sportu a dětského dne.
Petr Pastyřík, starosta SDH Jirkov

Navrhněte osobnost na krajské ocenění
Také občané Jirkova mohou navrhnout osobu nebo skupinu osob, které si podle
nich zaslouží, aby jejich činnost byla oceněna. Hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová udělí Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011 v těchto kategoriích:
regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života,
věda a výzkum, kultura, sport.
Návrhy včetně zdůvodnění, proč si navrhovaný či navrhovaní ocenění zaslouží,
je možné do 28. února 2012 posílat na adresu Odbor kancelář hejtmana, Krajský
úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 22, Ústí nad Labem. Podrobnosti včetně potřebných formulářů jsou na internetových stránkách kraje www.
ustecky-kr.cz.

Školáci – pamětníci, ozvěte se!
Mgr. Otakar Prokop, který působil v 60. letech jako učitel na tehdejší
1. ZDŠ v Chomutovské ulici, se obrací na čtenáře Jirkovských novin se žádostí o pomoc. Pedagog, nyní žijící v zařízení Městského ústavu sociálních
služeb U Dubu, se zabývá sepisováním svých zážitků ze školního prostředí.
A protože od těch, které se váží k jeho působení v Jirkově, uběhla už dlouhá
řada let, některé detaily v jeho vzpomínkách vybledly. Učitel na odpočinku
proto zve své bývalé žáky k návštěvě s nadějí, že některé vzpomínky se společně podaří doplnit, případně jiné, už zaváté časem, znovu oživit.
Pan Prokop uvítá osobní návštěvu, ale i písemný či telefonický kontakt (Otakar Prokop, MěÚSS U Dubu 4, 3. patro, pokoj č. 21; telefon 777 907 946.

V letošním školním roce byla zahájena přeshraniční spolupráce mezi
Mateřskou školou Jirkov a německou

Kita Regenbogen – Duha z městečka
Rübenau. První setkání se uskutečnilo
v mateřské škole Mašinka Na Borku
v září, v říjnu jsme navštívili partnerskou MŠ my.
Připravili jsme projekt s názvem Duhovou cestou přes hranici naší Mašinkou a požádali jsme o příspěvek Koordinační centrum česko-německých
výměn mládeže Tandem. V listopadu
jsme příspěvek obdrželi.
Čertovské rejdění, které se uskuteč-

nilo Na Borku v předvečer Mikuláše,
je jednou z prvních aktivit přeshraniční spolupráce. Finančně ji podpořilo
Město Jirkov. Z Německa dorazilo
dvacet šest dětí a dospěláků.
Celé dopoledne probíhalo v čertovsko – mikulášském duchu. Nadílku přinesl čert s Mikulášem a jako odměnu
za pěkné písničky dostaly děti výborné
koláče. Další společná akce, tentokrát
v Německu, nás čeká v lednu.
Za MŠ Miluše Handlová

Školáci a seniorky na návštěvě v Brand-Erbisdorfu
Stalo se již tradicí, že žáci ze 4. ZŠ jezdí oslavit druhý
advent se svými německými kamarády do Brand-Erbisdorfu. Letos s sebou vzali i pěvecký sbor aktivních jirkovských
seniorek, s nímž nacvičili několik českých a německých koled.
A protože na pravém krušnohorském adventu prý nesmí
chybět Bratwurst, začali svoji návštěvu ochutnávkou této
tradiční německé pochoutky. Posilněni dobrým obědem vyrazili na výstavu chovných králíků, od kterých se jim nechtělo odejít a které by všichni nejraději umazlili a uhladili.
Od sametových kožíšků se vypravili do hornického muzea, kde se seznámili s historií těžby stříbra, zkusili si vyrobit lano nebo vlastnoručně rozbít kámen a prozkoumat, co
v něm najdou za poklady.
Čas rychle utíkal a protože se blížil průvod s dvanáctimetrovou štolou, což je obdoba naší vánočky, doprovázený
horníky v dobovém oblečení, hornickou kapelou, vánočními
skřítky a Mikulášem, rychle se všichni přesunuli na náměstí, aby všechno dobře viděli. Samozřejmě všichni štolu také
ochutnali.

Adventní trhy zahájil průvod cukrářů nesoucích štolu.
Za krásný den v partnerském městě pak žáci společně se
seniorkami poděkovali zazpíváním nacvičených koled, jimiž se s německými sousedy rozloučili.
Text a foto: Mgr. Eva Vokurková
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Hry a klamy aneb Dotkni se vědy
KVIZ Jirkov chystá na počátek příštího roku zajímavou výstavu. Ve dnech 14. ledna až 26. února bude na zámku
Červený hrádek k vidění, ale i k osahaní soubor interaktivních, hravých, zábavných i poučných exponátů z nejrůznějších oblastí lidského života, zapůjčená z prvního zábavně naučného centra u nás – IQ Parku v libereckém Babylonu.
IQ Park čerpá z ověřených konceptů,
které nenucenou formou nabízejí výuku
a poznávání prostřednictvím interaktivních zábavních prvků (škola hrou).
Jirkovská expozice bude zahrnovat
přes šedesát interaktivních exponátů,
doplněných informacemi zaměřenými na příslušný jev, který je exponátem demonstrován. Jsou v převážné
míře vybírány na základě zkušeností
obdobných zahraničních center. Tyto
exponáty jsou v maximálně možné

míře názorné a atraktivní, umožňují
návštěvníkovi zapojit se do jejich fungování a pochopit demonstrovaný jev
včetně jeho příčin a důsledků.
„Jednotlivé exponáty vybízejí člověka k přemýšlení, zpravidla se skládají
ze zadání úkolu, jeho řešení a vysvětlení - zdůvodnění, proč se to či ono stalo nebo mělo stát,“ vysvětluje princip
interaktivní výstavy Bedřich Fryč, ředitel Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov.

Nabídka bytů do nájmu veřejnou
nabídkou v Chomutově
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí neopravené byty v Chomutově do nájmu
veřejnou nabídkou.

Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s dokladem
o uhrazení částky rovnající se konečné ceně, či s hotovostí, uvedené ve
zveřejněné nabídce a splňuje kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro
pronajímání bytů. – www.chomutovska-bytova.cz
Informace : 474721233- p.Elisová
Číslo účtu - 2103480237/0100
variabilní symbol – 32521
specifický symbol – rodné číslo

UPOZORNĚNÍ:
Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí menšího bytu s tím, že
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt o větší rozloze
v majetku společnosti či Statutárního města Chomutov (tzv. byt za byt).
V těchto případech nebude vyžadován níže uvedený stanovený poplatek.

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa
QARK – ul. Na Bělidle tel. : 474 624 124

Adresa

Co nabízí výstava Hra a klamy
● exponáty jsou rámcově členěné do prolínajících se tematických okruhů Člověk, Prostředí, Hry, Zajímavosti
● zábava i poučení pro všechny věkové kategorie nejrůznějších zájmů
● předměty používané v domácnostech našich předků
● leccos o člověku (anatomie, smysly, genetika)
● demonstrace přírodních jevů a zákonů
● testy, rébusy, kvízy, hry, hlavolamy
Výstava Hry a klamy aneb Dotkni se
vědy bude otevřena každý den. Navíc
bude oživena speciálním naučně zábavným programem, který si pro návštěvníky připravili partneři výstavy
(viz tabulka vpravo). Tyto tématické
dny by měly zaujmout především základní a střední školy. V IQ shopu si
zájemci budou moci zakoupit nejrůznější hlavolamy, rébusy a hry.

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – pátek 9,00 – 17,00
sobota – neděle 10,00 – 17,00
VSTUPNÉ
● školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 15 osob
a více 30 Kč (1 doprovod zdarma)
● ostatní skupiny 15 osob a více
40 Kč (1 doprovod zdarma)
● dospělý od 15 let 60 Kč
● dítě do 15 let 40 Kč
● student 40 Kč
● důchodce, ZTP 40 Kč
● rodinné vstupné (max. 2+3)
150 Kč-

Den s …
16. ledna - Den se Střediskem ekologické výchovy Sever
● pojízdná laboratoř s přístroji, kterými mohou návštěvníci dělat praktický
biomonitoring a fyzikální a chemické měření vody
17. ledna - Den s MF Dnes
● práce s archivem
● příprava titulní strany MF Dnes Sever
● příprava rubriky Studenti píší
24. ledna - Den s VŠFS
● Evropská unie – videoprogram a informační materiály pro žáky a studenty
v českém a anglickém jazyce
● soutěž o ceny zaměřená na informace o EU a vědě a výzkumu v EU
● prezentace neurotechnologií zaměřených na trénink mozkové činnosti
● prezentace neurotechnologií zaměřených na odstranění poruch vzdělávání
30. ledna - Den se Severočeskými doly
● zábavně vzdělávací program pro děti
● přednáška na téma těžba uhlí – historie, moderní doba, rekultivace
7. února - Den se Skupinou ČEZ
● ukázka mlžné komory – unikátní fyzikální zařízení, které umožní zviditelnit neviditelné ionizující záření
● beseda Energie – budoucnost lidstva
● seminář pro učitele Svět energie – jak učit fyziku zajímavě a zábavně
● jednoduché fyzikální pokusy
● prezentace elektromobilu
15. února - Den s SČVK
● vodní bar
● vodní laboratoř
20. února - Den s SŠES CV
● termokamera – jakou teplotu mají části těla. Je teplejší nos nebo ruka?
● stavebnice na vodíkový pohon
● robot s naprogramovanými triky
23. února - Den s Českým rozhlasem Sever
● prohlídka přenosového vozu
● práce v rozhlase
● improvizované rozhlasové studio na zámku
přesný program na www.kviz- jirkov.cz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Poděbradova
Poděbradova
Dr. Beneše
Rokycanova
Beethovenova
Kadaňská
Jirkovská
Rokycanova
K. Světlé
Za Zborovskou
Za Zborovskou
Za Zborovskou
Za Zborovskou
Za Zborovskou
Za Zborovskou
Za Zborovskou
Selská
Grégrova
Beethovenova
Beethovenova
Legionářská
Legionářská
Palackého
Palackého
Palackého
Palackého
Palachova
Kadaňská
Kadaňská
Kadaňská
Kadaňská
Sokolská
Borová
Zahradní
Beethovenova
Zborovská
Palackého
Palackého
Palackého
Palackého
Kadaňská
5. května
Sokolská
Žižkovo nám.

Č.p./č.b
1308/2
1308/5
1509/2
1574/1
3888/12
3691/2
5008/7
1574/14
3627/3
3605/5
3605/6
3607/7
3608/3
3614/6
3616/1
3616/3
3765/6
773/3
3885/9
3896/8
3878/9
3879/12
3952/11
3994/14
3997/17
4089/2
3417/1
3676/3
3681/2
3749/2
3688/6
3721/3
5141/23
5169/14
3885/4
3672/5
3640/5
3996/7
3996/12
3996/16
3687/6
3712/4
3708/3
3664/6

Velikost
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+4
1+4

Cena
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
1 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč
27 000 Kč
27 000 Kč
27 000 Kč
27 000 Kč
27 000 Kč
27 000 Kč
27 000 Kč
27 000 Kč
33 000 Kč
33 000 Kč
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Málokdo možná tuší, co je canicross, a ještě méně lidí tuší, že v Jirkově bydlí několikanásobná mistryně Evropy a čerstvá mistryně světa v tomto sportu

Po lesích nad městem běhá dvojice šampionů: Martina Štěpánková a Pinky
Z jízdy s psími spřeženími, která patřila k tradičnímu způsobu dopravy na zasněžených severských pláních, se v posledních desetiletích stal stále oblíbenější sport, který se rozšiřuje i v našich končinách.
Postupně se mushing (saňový sport psích spřežení) modifikoval v další disciplíny, které mají jedno společné – laicky řečeno, jde o společný pohyb člověka se psem. Závody psích spřežení se rozdělují kategoriemi na spřežení dvou a více psů a na individuální disciplíny (1 až 2 psi). U mushingu se začíná závodit na podzim na suchu, což je bráno jako příprava na zimní sezonu. Spřežení závodí na kárách, tříkolkách,
individuálové buď v kategorii bikejöring (kolo + pes), scootering (koloběžka + pes), canicross (člověk + pes). V zimě vymění spřežení káry za saně a individuálové za běžky, což je skijöring (lyžař + pes), pulka
(lyžař + speciální boby se zátěží + pes). V canicrossu a skijöringu dosáhla řady úspěchů, včetně mezinárodních, Jirkovačka Martina Štěpánková. K této řadě přidala letos v říjnu a v listopadu další tři triumfy ze
závodů v canicrossu - dva tituly z mistrovství Evropy a titul z mistrovství světa. V krátkém rozhovoru novopečená šampionka přibližuje tento málo známý, ale nesporně atraktivní sport.
Jak jste se ke canicrossu dostala?
U nás doma byli psi odjakživa. Odmala jsem se věnovala kynologii, ale
také atletice. Asi před deseti lety jsem
se dozvěděla o tomto sportu. Hned
jsem se rozhodla oba své koníčky
skloubit.
Jaké byly začátky?
Když jsem začínala, měla jsem amerického pitbula, ale brzy se ukázalo,
že na křížence ohařů nestačí. Tak jsem
oslovila po závodech chovatele a v roce 2005 jsem získala svého prvního
Evropského saňového psa jménem
MS Norsko 2011 - skijöring - druhé místo.

Pinky se k reprezentaci České republiky hrdě hlásí.

Pinky, s kterým závodím doteď. A nyní si vychovávám a připravuji jeho potomka jménem Clif.
Je poměrně rozšířená představa, že
psí spřežení tvořili převážně severští
psi – aljašští huskyové a sibiřští malamuti. Pinky vypadá spíš jako ohař.
Jak je to tedy?
Na počátku byla skutečně severská
plemena. Ale postupem času Skandinávci toužili po zrychlení spřežení.
Začali experimentovat s křížením různých plemen a hledat ideální „linii“.
Šlo hlavně o to, aby vznikla rasa povahově nekonfliktní, ovladatelná, temperamentní, vytrvalá a především s chutí
pracovat. Jako nejlepší se ukázalo

Fotbalový potěr v listopadu nezahálel

Mladší žáci Ervěnic. Zleva (na zemi) Dominik Navrátil, Aleš Vrabec a Pavel Pěnkava, na lavici Jakub Hamouz, Roman Petržilka, David Pěnkava, Tobiáš Leden,
brankář Radek Wittman a kapitán Roman Macák. Foto archiv VČSA Ervěnice
Na každou ze čtyř listopadových sobot připravil ervěnický fotbalový klub
pod záštitou firmy Sapril s. r. o. ve spořické sportovní hale turnaj, v němž si
jeho naděje změřily síly s vrstevníky
z okolních regionů - Mostecka, Chomutovska, Lounska a Litoměřicka,
Teplicka a Ústecka, ale i ze západních
a středních Čech.
Nejprve to byl turnaj pro hráče narozené v roce 2004 a později, jehož se
zúčastnilo sedm mužstev. Zástupci pořadatelů skončili šestí se třemi body.
V následujícím turnaji mladších žáků, rovněž za účasti sedmi mužstev,
Ervěnice zvítězili před Žatcem a Roudnicí.
O týden později se střetly starší pří-

pravky z deseti klubů. Jirkovští po výborném začátku skončili čtvrtí, když
o třetí příčku přišli v posledním zápase
brankou 5 vteřin před koncem.
Poslední listopadový víkend patřil
hráčům ročník 2003 a mladší. Mezi
pěti jeho účastníky skončili naši druzí,
když ze čtyř utkání dvě vyhráli a jednou remizovali. Podlehli jen celkovému vítězi Mostu.
V každém turnaji byli vyhlášeni nejlepší jednotlivci a mezi oceněnými
nikdy nechyběl zástupce jirkovského
fotbalu. Byli to Pavel Kindl (brankář r. 2004), Marek Ječmen (hráč – ml.
žáci), Radek Witman (brankář - 2001)
a Nela Chalupníčková (hráč – 2003
a ml.).
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zkřížit německého ohaře, pointry a někdy i greyhounda. Toto nové plemeno se nazývá Evropský saňový pes.
Je vhodné téměř pro kohokoliv, kdo
je sportovně založený. Je vhodný do
bytu, ale při zateplené boudě může být
ustájen i venku. Miluje lidskou společnost.
Jak lze skloubit přípravu se zaměstnáním?
Pracuji na dvanáctihodinové směny
u Severočeských dolů, což mi maximálně vyhovuje. Tento cyklus je pro
tréninky ideální.
Kde trénujete?
Bydlíme sice v paneláku, ale velkou
výhodou je, že je to až na okraji měs-

ta, v Krušnohorské ulici. Když vyběhnu z domu, přes silnici je les, kde
máme k dispozici perfektní měkké
cesty, ideální na trénování.
Jak je to s financováním tohoto
sportu? Cestování po závodech musí
být finančně náročné.
Díky tomu, že jsem se dostala do reprezentace, tyto náklady jako je cestovné a startovné mám hrazeny. Nezbytnou je také podpora tohoto sportu ze
strany sponzorů, výrobců psích granulí
a přípravků na péči o jejich klouby.
Co považujete za svůj dosavadní
sportovní vrchol?
Získala jsem několik evropských

titulů a jeden světový v canicrossu.
Mushing má ale podzimní a zimní část
sezony, přičemž za hlavní se považuje
ta zimní. Z tohoto hlediska považuji za
svůj největší sportovní zážitek letošní
březnové mistrovství světa v v norském Holmenkollenu, kde jsem získala druhé místo ve skijöringu.
Máte nějaký sportovní sen?
Mushing mi přinesl spoustu zážitků. Sjezdili jsme celou Evropu, ale
kdyby se mi měl splnit sportovní sen v posledních letech je tu snaha udělat
z mushingu olympijský sport. Kdyby
to vyšlo, moc ráda bych se zúčastnila
zimní olympiády.

Jedna z podzimních disciplín - scootering.

Ženy měly skvělý podzim
Při hodnocení výsledků jirkovských
fotbalových klubů po polovině sezony
v minulém čísle se nedostalo na ženy.
To rádi napravujeme, protože jde o bilanci veskrze radostnou.
Družstvo TJ VČSA Ervěnice hraje
III. Českou ligu žen – skupinu A. Ženský fotbal hraje u nás 120 týmů a ten
jirkovský se po právě skončeném podzimu může výkonnostně směle řadit
přinejmenším do jejich horní poloviny.
Spokojenost je o to větší, že minulou
sezonu se jirkovské fotbalistky trápily.
Zato letos si vedou skvěle, když z osmi
utkání jen dvakrát prohrály a jednou
„plichtily“. Jejich vítěznou sérii přerušila až v pátém kole nešťastná prohra
se Souší a následná remíza v Libušíně.
Dále jirkovské ženy ztratily body už
jen s ústeckým Uragánem, který soutěž
po podzimu vede, s pětibodobodovým
náskokem právě před nimi. Sladkou
tečkou bylo utkání s posledním Mělníkem, který doma rozstřílely 11:0.
Trenér Igor Delinčák při hodnocení svých svěřenkyň vyzdvihl fakt, že
jeho tým inkasoval nejméně gólů, což
připisuje jak dobré práci obrany, tak
zodpovědnému plnění defenzivních
úkolů všech hráček v poli. Jako rezervu naopak vnímá produktivitu a nevyužití řady vyložených brankových příležitostí. Celkově však působení týmu
hodnotí kladně. „Ve většině zápasů
holky předváděly pohledný ofenzivní
a kombinační fotbal,“ shrnul trenér
podzimní výkony svého týmu

Jirkovské fotbalistky: ležící Jindřiška Abbrentová, spodní řada odleva Jitka Worapková, kapitánka Petra Dojáčková, Miroslava Kolomazníková, Barbora Hýsková, Jaroslava Němcová, Andrea Hausdorfová. Stojící trenér Igor Delinčák, Lenka
Novotná, Šárka Cestrová, Jana Haspeklová, Monika Plochá, Veronika Pešoutová,
Lucie Horová, Jana Bláhová. Chybí vedoucí týmu Anna Hausdorfová, zdravotnice Petra Kozárová, asistentka Marcela Plochá a Andrea Mayerová.

Domácí mistrovská utkání Volejbalového klubu Ervěnice
místo: tělocvična Základní škola Krušnohorská
datum
14. 1.
14. 1.
15. 1.
21. 1.
21. 1.
22. 1.
22. 1.

kategorie
KP muži B
KP mladší žáci
KP mladší žákyně
1.liga juniorek
2.liga muži A
1.liga junioři B
KP I.třídy ženy

název družstva hostí
Veros Chomutov A
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
Veros Chomutov
Malá Skála
VK Litvínov
SKTO Duchcov

čas
10.00 + 14.00
9.00
9.00
10.00 + 13.30
11.45 + 15.15
9.00 + 13.00
11.00 + 15.00
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Jirkovská předvánoční fotomozaika: rozsvícení stromu a advent
Jirkovský charitativní advent zaplnil ve dnech 12. a 13. prosince
Kostelní ulici. Stánky s výtvory dětí i seniorů z MěÚSS, občerstvení, vystoupení českých školáků i jejich protějšků z partnerského
Brand – Erbisdorfu, adventní dílny, to vše už patří k novodobé jirkovské tradici. Výtěžek z prodeje ve stáncích získá občanské sdružení ProHandicap, které se věnuje handicapovaným školákům.

Tak, a další příspěvek na charitu je doma.

Oblíbené rozsvícení v pátek 2. prosince vánočního stromu zaplnilo
náměstí velkými i malými Jirkováky. Než k němu došlo a než oblohu
nad městem prozářil ohňostroj, sváteční atmosféru umocňovala vánočními písněmi skupina Zlej sen .

I když Kostelní ulice nebyla stále zaplněná, výtěžek adventu dokazuje, že sem zavítalo lidí dost.

Pohled pro ranní ptáčata: Takhle vypadá vánočně nazdobené náměstí Dr. E. Beneše s nasvícenou radnicí v šest hodin ráno.
► Pro dobrou věc se pekelníci spojili s anděly - žáci ZŠ Budovatelů
přinesli před podium vlastnoručně vyrobený řetěz plný perníčků, jejichž prodej přispěl k celkovému výtěžku Jirkovského adventu.

Malé děti si v adventních dílnách v zasedačce Hasičského domu
mohly za pomoci starších spolužáků a učitelek samy něco vyrobit.

Adventní záchranný přívěs dobrovolných hasičů. Poskytoval grilované německé bratwursty, svařené víno a horký čaj.

Jirkovský charitativní advent 2011 vynesl 70 800 korun.
Organizátoři děkují všem, kteří se na tomto výtěžku podíleli.
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