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Město ch c e př ebudov a t
b ý val o u has ič ár nu
V H asičském domě chce Jirkov
vybudovat nové informační centrum
a stálou expozici hasičů

" N a p říš tí ro k p l á n u j e me
v J i rk o v ě p ů l ma ra to n "
Manželé Marcela a Jaromír
Raisrovi jsou dlouholetými
pořadateli Jirkovského
crossmarathonu a čerstvými
držiteli Ceny Jirky. Jaké
byly začátky a co plánují do
budoucna?

ř íj en 2 017

Č a s té d o m l uvy,
a l e i v y š š í p okuty
Městská policie v Jirkově
řeší stále spoustu přestupků
domluvou, u recidivistů ale
neváhají strážníci sáhnout po
vyšší pokutě

Jirkovské noviny

Aktuálně

10/2017
ÚVODNÍ SLOVO

Obsah
4
5
6
7
8
9
10,11
13
14
18,19

Oprava školního bazénu
se prodraží
Městská policie zpřísnila.
Hlavně proti recidivistům
Jak byste zpestřili volnočasový život ve městě?
Rozhovor s manželi
Raisrovými
Výstava ZUŠ v synagoze
Na zakončení sezony
opět vyloví rybník
Co se děje ve školách
Karel Kludský - II. díl
Blokové čištění jinak
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Nejbližší veřejné zasedání
městského zastupitelstva se
koná 15. listopadu. Začíná ve
14 hodin v zasedací místnosti
radnice.

Partnerství, které obohacuje
Nedávno se mě z časopisu
PRO města a obce ptali, co nám
přináší partnerství se zahraničními městy. Faktem je, že s každým
městem je to něco trochu jiného.
Německý Brand-Erbisdorf je nám
nejblíž a potkáváme se nejčastěji. S maďarským Bátonyterenye
máme společnou minulost hornického města a se slovinským
Šentjurem nás zase spojuje část
národní historie a slovanská vřelost.
Společné je jedno - každé
z těchto partnerství nás obohacuje. Ať už jsou to zajímavé zkušenosti, důležité informace, společné zážitky nebo nevšední tradice,
vždy je to obohacující. Tak zněla
moje základní odpověď.
Letos slavíme patnáct let partnerství s naším historicky prvním

PSALI JSME...

partnerským městem, Brand-Erbisdorfem. První společnou akcí
byla zářijová Cesta za pokladem,
kterou velice povedeně připravily pracovnice našeho úřadu pro
české a německé školáky. Byl
jsem se podívat na stanovištích,
kde smíšené skupiny plnily různé
úkoly. A viděl mnou zmíněné obo-

hacování na vlastní oči a slyšel na
vlastní uši.
Třeba jak byly německé děti
nadšené z efektních chemických
pokusů předváděných ve sklepení. Nebo jak se čeští školáci divili,
proč mají jejich němečtí parťáci
zakázáno střílet ze vzduchovky
i luku. A jak potom všichni lovili
z hlav německá či anglická slovíčka a oprašovali naučené fráze,
aby si všechno vysvětlili.
Když se mluví o partnerství mezi
městy, často se zmiňují peníze.
Možnost dosáhnout na evropské
peníze, využít příhraničních fondů... Daleko důležitější ale je, za
co se ty peníze utratí. A není nic
lepšího, než když se využijí na
vzájemné obohacení. Ne měst,
ale lidí, kteří v nich žijí.
U dětí to platí dvojnásob.
Radek Štejnar, starosta
Jirkova

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

... před dvaceti lety

... před deseti lety

Výstavba čerpací
stanice v Jirkově

O Šárce Vaňkové

Úmysl postavit čerpací stanici
ve městě byl schválen příslušnými orgány již na podzim minulého
roku. Ze všech nabídek na výstavbu a provozování čerpací stanice
vyšla nejlépe firma ÖMV.
Podle původního plánu měla být
stavba zahájena během letošního
roku s tím, že bude zprovozněna
před vánocemi. Firma ÖMV bude
současně s výstavbou čerpací
stanice financovat a realizovat
výjezdovou silnici pro hasiče do
Dvořákovy ulice. Projekt výstavby
silnice však zasahoval nejen na
pozemky v majetku města, nýbrž i
na pozemky jiných vlastníků. Právě tato skutečnost stavbu zdržela.
Jirkovské noviny, listopad 1997

Dívka, která proslavila Jirkov.
V roce 2004 se vyzpívala na
druhé místo v prvním ročníku
soutěže SuperStar a od té doby
vydala dvě cédéčka, natočila zábavný pořad Šárka! A v současné
době pracuje na dalších písničkách. Sympatickou Jirkovačku
jsme mohli vidět i ve filmu pro
teenagery Panic je nanic, který osobně přivezla na premiéru
do jirkovského kina. Svůj talent
téměř dvacetiletá Šárka využila
i v muzikálu Kleopatra a Angelika,
ve které můžeme Šárku od září
po divadelních prázdninách opět
vidět v pražském divadle Broadway, chystá se i na muzikál Tři
mušketýři...
Jirkovské noviny, září 2007

Jirkovské noviny

Dotaz: Dobrý den, bydlím na Krušnohorské 1660. Problém je, že
se před barákem schází okolo 12 lidi a dělají rámus. Pomalu každý
den, je to jako když jste v hospodě, nemůžeme ani otevřít okna,
jinak křik doléhá do bytu. Přikládám foto a je to jenom jedna půlka
lavičky. Na kterou jsem upozorňovala, že si postavili na vašem pozemku. Děkuji.
Václav Dráb, pověřený řízením MěP: Pokud se lidé baví byť
i třeba nahlas a není ještě noční klid (22.00-06.00), může městská
policie tyto občany pouze požádat, zda by nebylo možno bavit se
tišeji. O přestupek by se jednalo v případě, pokud by se tyto osoby chovaly hrubě nebo dělaly naschvály. Určitě však může být ze
strany pisatele stížnosti učiněno oznámení přímo na služebnu MěP
Jirkov a hlídka bude na místo vyslána, aby těmto osobám vysvětlila
stav věci.
Pochvala: Chtěl bych poděkovat za údržbu pořádku v ulicích
U Sauny + 5. května + Tkalcovská + Alšova. Od té doby, co každý
den sbírá paní (s yorkšírem) pohozené odpadky, se tu hned žije
o něco lépe. Navíc, v porovnání s úklidovou četou procházející náměstí je mnohem pečlivější. Děkuji.
(Pochvala přeposlána firmě ONZA, a. s. pod kterou pracovnice
veřejně prospěšných prací patří.)

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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ZÁMĚR MĚSTA

V hasičském domě vznikne moderní
infocentrum a stálá výstava hasičů
Město plánuje již příští
rok přebudovat bývalou hasičárnu na rohu
Tyršovy ulice
Původně to byl zájezdní hostinec, po druhé světové válce ho
získali hasiči a ještě donedávna to
byla jejich výjezdní základna. Teď
čeká dům čp. 23 na břehu říčky
Bíliny další velká změna. Město
chce investovat do jeho přestavby, přesunout sem informační
centrum a také vybudovat stálou
hasičskou expozici.
A že bude co vystavovat! „Máme
spoustu historických exponátů,
od přileb či uniforem až po staré
hasičské vozy,“ potvrzuje velitel
jirkovských dobrovolných hasičů
Pavel Kolář. Mezi nejzajímavější kusy patří dvě koněspřežné
stříkačky ze začátku dvacátého
století nebo cisternová stříkačka
Praga RN.
Vystavené byly jen jednou na
Červeném Hrádku a občas je hasiči vyvezou z garáže při slavnostních příležitostech. Jinak je ale
veřejnost nemá možnost vidět.
Což je podle Koláře škoda. A nejen podle něj. „Jsou to nádherné
historické kusy, neměly by zůstat
POPLATKY ZA PSA

Chcete za psa
platit přes SIPO?
Městský úřad zjišťuje, zda by
majitelé psů měli zájem platit za
své miláčky přes službu SIPO.
Pokud byste o tuto možnost stáli, dostavte se do konce roku na
Městský úřad Jirkov na evidenci
psů (do pokladny v přízemí), kde
nahlásíte spojovací číslo SIPA.
Pokud bude o službu větší zájem,
zavede ji úřad pro všechny.
(r)
VÝZVA

Pojmenujte ulici

Jak by se měla jmenovat čtvrť
v lokalitě Na Skalce, kterou město
připravuje pro výstavbu rodinných
domů? Máte-li nápad na vhodný název, napište nám na email
jirkovske.noviny@jirkov.cz.
(r)

Hasičský dům na rohu Tyršovy ulice chce město přebudovat na nové informační centrum a malé hasičské
muzeum s historickými exponáty místních hasičů. Vystavena by tu byla třeba přes sto let stará koněspřežná
stříkačka (foto vpravo).
Foto J. Dušek, P. Kolář
schované,“ myslí si i starosta Radek Štejnar. Myšlenku malého hasičského muzea plně podporuje.
„Když se expozice pojme trochu
naučně a zároveň zábavně, může
vzniknout zajímavá expozice pro
místní obyvatele a lákavá i pro turisty,“ přemýšlí.

Druhou důležitou částí zrekonstruovaného domu bude nové
a moderní informační centrum.
To současné je malé a nevyhovující pro turisty i personál. „Je
tam minimální zázemí, omezený
prostor pro propagaci našeho
města a málo místa pro pohodlí

turistů. Když třeba čekají na prohlídku sklepů, nemají si ani kam
sednout,“ popisuje Bedřich Fryč,
ředitel KVIZu.
Město by se do přestavby domu
rádo pustilo již příští rok, investiční akci musí ještě před tím posvětit zastupitelé.
(jd)

15 LET PARTNERSTVÍ

Česko - německé týmy hledaly poklad

Střelba z luku, magické pokusy,
chůze po visutém laně nebo skládání puzzle. Takové byly úkoly pro
dvacet dětských týmů složených
z dětí ze škol v Jirkově a partnerského Brand-Erbisdorfu. Stanoviště byla rozesetá na různých
místech centra Jirkova, vrchol
(poklad) byl pak přímo u kašny
na náměstí. Rozjařené děti si odtud odnášely čokoládové mince
a bezpečnostní reflexní vesty.
Akce Jirkovský poklad byla realizována za finanční podpory
Euroregionu Krušnohoří v rámci
projektu 15 let partnerství města
Jirkova a Brand-Erbisdorfu.
(r)

▲ Skládání puzzle byl jeden z devíti úkolů na cestě za jirkovským
pokladem.
Foto Miloš Štáfek
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Oprava školního bazénu se prodraží.
Byl zchátralejší, než se zdálo
Při výměně dlažby se projevil špatný stav podlahy, pod níž je zázemí bazénu. Je nutné ji vyztužit a podepřít

Třicet let starý bazén v ZŠ Studentská prochází velkou opravou.
Původně tak ´velká´ být neměla,
ale u podobných staveb z dob socialismu se i při drobném zásahu
odhalí věci, které v plánu nebyly...
Původně se měly jen vyměnit keramické obklady na dně a stěnách
za bazénovou fólii. K tomu se
pak město rozhodlo vyměnit také
dlaždice okolo bazénu, instalovat
nové žebříky pro vstup do vody
a vyměnit startovací bloky. Když
se ale začaly vybourávat staré
dlaždice, přišlo se na další nutnou
opravu.
Betonovou podlahu, pod níž je
technické zázemí bazénu, totiž
dělníci před lety nijak nevyztužili.
A trapézové plechy, které plnily
nosnou funkci, už jsou na několika místech řádně zrezavělé. „Navíc některé nosníky jsou uložené
v betonu, který se v daných místech už nebezpečně drolí,“ dodává Jitka Žemličková z odboru
majetku města a útvaru investic.
Ve dvou rozích bazénu se proto
podlaha úplně vymění a vyztuží
VOLNÁ MÍSTA

Hledáme technika
a strážníka
Výběrové řízení na dvě volná
pracovní místa můžete najít na
úřední desce jirkovské radnice.
Městský úřad prodloužil termín
přihlášek na pozici technického
pracovníka v oboru dopravy. Pracoval by na odboru majetku města
a útvaru investic. Nově je možné
se hlásit až do 16. října.
Od konce srpna pak městská
policie hledá do svých řad strážníka. Základní podmínky jsou věk
alespoň 21 let, maturita, řidičský průkaz a bezúhonnost. Muži
i ženy mohou podávat přihlášky
do 12. října.
Popis pracovní náplně, požadavky na uchazeče a další podrobnosti najdete na webu města
pod záložkou Městský úřad v sekci Volná pracovní místa.
(r)
4

▲ Nedostatečné uložený nosník
ve zdi pod dlažbou u startovacích
bloků.
▼ Zrezivělé trapézové plechy, které
plní nosnou funkci podlahy namísto
řádného vyztužení betonové podlahy.
Foto archiv MěÚ

Opravovaný školní bazén, jak vypadal na konci září. Foto J. Žemličková
se ocelovými pruty a pletivovou
KARI sítí. Profily pod podlahou
u startovacích bloků se pak dostatečně podepřou úhelníkem.
Nutné opravy plánovanou investiční akci prodraží o několik

stovek tisíc korun. Navíc se musel posunout termín otevření bazénu pro školáky i plaveckou školu. Práce by měly být dokončeny
v říjnu, škola předpokládá zprovoznění v půlce listopadu. „Bude-

me si provádět ještě drobné opravy, pak musíme bazén napustit
a zkontrolovat. A především počkat na výsledky chemického rozboru vody,“ dodává ředitel školy
Jan Duda.
(jd)

CESTA PROTI BOLESTI

Postižená dívka dostala speciální rotoped
Zdeněk. Matouš. Terezka. Tomáš. Standa. A teď Míša. Už šesti
postiženým dětem pomohla jirkovská Cesta proti bolesti.
Sedmiletá Míša Bernardová
je zatím poslední, které peníze
z jirkovského nadačního fondu
pomohly. Její rodiče si na Hornické pouti převzali speciální léčebný přístroj MOTOmed, na němž
bude moci postižená dívka cvičit
a posilovat ruce i nohy. Stál bezmála sedmdesát tisíc korun a pojišťovny ho neproplácejí.
Vděčná maminka Blanka Metálová poděkovala z pódia všem,
kteří fondu přispěli a vyzdvihla
také iniciátora Cesty proti bolesti
Milana Dzuriaka. „Jsme rádi, že
je takový, jaký je. Mohlo by být
takových víc,“ dojala mladého Jirkovana, který za svou charitativní

Rodina Míši Bernardové při přebírání MOTOmedu, kterého se
účastnila i zpěvačka Monika Absolonová.
Foto J.Dušek
činnost získal už několik ocenění.
Nadační fond plánuje pomáhat
dál, a to ještě letos. Určitě koupí
plánovaný zvedák do automobilu sdružení PROhandicap, které
rozváží postižené děti do škol.
A v seznamu má další dva vozíč-

káře, kterým chce pomoci.
Lidé z Cesty proti bolesti se
nespoléhají jen na číslo účtu.
V prodeji je nástěnný kalendář
s hokejisty Pirátů, na kterém se
podílel i sousední Chomutov.
Sportovce fotil světoznámý Robert Vano a výtěžek z prodeje se
rozdělí mezi jirkovský nadační
fond a projekt Chomutov pomáhá. Je k dostání ve fan shopu
Pirátů či v jirkovském informačním centru, a to za 390 korun.
Společnost ČEZ zase plánuje na
podzim začlenit jirkovskou charitu
do své aplikace EEP - Pomáhej
pohybem. A v prosinci čekají Jirkov charitativní adventní trhy, jejichž organizátoři se rovněž spojili
s Cestou proti bolesti a výtěžek
tak půjde rovněž tomuto nadačnímu fondu.
(jd)
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STRÁŽNÍCI PO PŮL ROCE

Městská policie zpřísnila.
Hlavně proti recidivistům
Skoro polovinu přestupků řeší strážníci
domluvou. Když se ale
rozhodnou dát pokutu,
jsou přísnější

Půlrok plný změn má za sebou
městská policie. Strážníci změnili
systém služeb, dostali nové vybavení a chystají se na příchod nového ředitele. Také trochu zpřísnili
při ukládaní pokut. Všechno lze
vyčíst z pololetní zprávy, kterou
na posledním jednání projednávali zastupitelé.
Vyplývá z ní mimo jiné, že strážníci řešili méně přestupků než za
první půlrok loňského roku. A to
zhruba o tři stovky, což není zanedbatelné. „Odpovídá to i statistikám státní policie, podle kterých
kriminalita v Jirkově opravdu klesá,“ komentuje pozitivní zprávu
Václav Dráb, který je pověřený
vedením městské policie.
Nezřídka jsou strážníci mírní,
zhruba polovinu přestupků řešili za uplynulý půlrok domluvou.
Ovšem když už se rozhodli dát
pokutu, byli většinou přísnější než
loni. A to především na recidivisty.
„Když někomu dáme čtyřikrát pokutu tři stovky a on si z toho nic
nedělá, tak popáté prostě dostane tisícovku,“ shrnuje jednoduše
Dráb. Trochu strážníkům pomohl

ZE STATISTIK

► Za první pololetí letošního
roku řešili strážníci 1 924 přestupků (loni jich bylo za stejné
období 2 238)
► Celkem 1 092 jich řešili
domluvou (loni 1 240).
► Udělili celkem 587 pokut
v hodnotě 231 900 Kč (loni
876 pokut za 280 tisíc).
► Průměrný věk jirkovských
strážníků je 41 let.
LETOŠNÍ NOVINKY

Jeden z jirkovských strážníků kontroluje auto zaparkované na začátku
Ervěnické ulice, kde je zákaz stání. 		
Foto Josef Dušek
také nový zákon, který zvýšil hranice u některých pokut. I přes zpřísnění však udělují pokuty spíše
v dolní polovině zákonné sazby.
Většina přestupků je dopravních, šlo především o řidiče, kteří
nechali svá auta zaparkovaná na
místech, kde je zákaz stání či za-

stavení (například při blokovém
čištění) nebo někomu obsadili
placené parkovací místo.
Počet pokut však není jediným
statistickým výsledkem strážníků.
Také například zadrželi pět hledaných osob a pět pachatelů trestného činu.
(jd)

► V květnu odstoupila dlouholetá ředitelka Marta Bendová. V současné době je
vedením strážníků pověřený
Václav Dráb, ještě na podzim
do ředitelského křesla usedne
Martin Řehůřek, bývalý vedoucí obvodního oddělení Policie
ČR v Jirkově.
► Po dlouhých diskuzích se
na jaře změnil systém služeb.
Byly zrušeny denní směny, kdy
strážníci sloužili od 12 do 24
hodin, a přešlo se na systém
„ranní, noční, volno, volno“.
► Ze svého rozpočtu městská policie nakoupila pro
všechny strážníky nové vybavení, konkrétně taktické vesty
a teleskopické obušky.

Kamerový systém roste. Bude se muset přemístit
Kamerový systém je neocenitelný pomocník při hlídání pořádku
ve městě. Spoléhat na něj chce
i nastupující ředitel městské policie Martin Řehůřek.
Jen za uplynulý půlrok kamery
zachytily při přestupcích více než
šedesát lidí. Většinou šlo o černé
skládky či popíjení na veřejnosti,
kamerový systém má ale na kontě i větší úlovky. Třeba v březnu
zabránili strážníci krádeži auta na
obchvatu, které si tam připravovali tři mladíci. O měsíc dřív zase
hlídka díky kamerám zastavila
silně opilého řidiče, který nasedl

do auta a vyrazil do města. Kdo
ví, jak by to jinak dopadlo, kdyby
ho hlídka krátce nato nezastavila.
Podle strážníků byl muž tak opilý, že při kontrole málem vypadl
z auta.
V současné době dohlíží na pořádek v ulicích jednačtyřicet kamer. Patnáct jich je v oblasti Nových Ervěnic, zhruba stejný počet
pak na horních sídlištích. Další
jsou umístěné ve středu města či
na okraji Březence. Statické jsou
jen tři, ty dohlížejí na pokladnu na
městském úřadě a sídlo městské
policie. Všechny ostatní jsou otá-

Instalace jedné z posledních kamer v ulici Palackého. Foto MěPo

čivé, takže jejich dohled je daleko
větší.
Na podzim je naplánovaná
instalace dalších dvou kamer
v Nových Ervěnicích a systém
už nabobtnal tak, že bude nutné místnost s monitory přemístit
do větších prostor. S tím počítá i
nastupující ředitel Martin Řehůřek. „Kamerový sytém si rozšíření
a modernizaci zaslouží, stejně
jako pult centrální ochrany. Technologie v této oblasti jde kupředu
a veřejnému pořádku ve městě to
hodně pomůže,“ nechal se slyšet
již dříve.		
(jd)
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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Mačkej, vyhraješ! MěÚSS pro klienty otevřel
novou terapeutickou místnost s hrami
Když Petr zmáčkne gumový míček, auto na obrazovce se vyhne
překážce. Když stisk povolí, zase
se vrátí do původní dráhy a sbírá
mince. Jednoduchou hrou si procvičuje základní poznávací funkce
a mobilitu. Potřebuje to. Po několikaměsíčním stavu v bezvědomí
totiž nemůže hýbat třemi končetinami a v ústavu se mu snaží pomoci vrátit se zpět do života.
Nový program nazvaný Sunball,
který pořídil Městský ústav sociálních služeb v Jirkově, pomáhá
především klientům s neurologickým onemocněním. Obsahuje

několik jednoduchých her, které
se ovládají právě stiskem míčku.
A to nejen v ruce, ale třeba i mezi
koleny, pod krkem nebo bedry.
Počítač s tímto programem je
umístěný v jedné ze dvou místností, které MěÚSS nově otevřel
v polovině září. Kromě toho jsou
tu také lehátka pro relaxaci, masáže či léčivé zábaly. Druhá
místnost je terapeutická a slouží
hlavně jako příjemné prostředí
k individuálním schůzkám s klienty. Obě nové místnosti vznikly
s podporou Nadačního fondu Veolia.
(r)

Devětatřicetiletý klient Petr hraje jednu z her. Pomocí stisku míčku se
musí autíčkem vyhýbat překážkám. 		
Foto Josef Dušek

ANKETA

"Jak byste zpestřili volnočasový život ve městě?"
Nebudeme se ptát, jak se máte. Chceme se zeptat, co můžeme udělat, abyste se měli lépe...

Na minulé téma ´doprava´ jste
nám opět poslali desítky názorů
a návrhů. Věnovali jste se logicky
hlavně MHD, ale došlo i na parkování, linkové autobusy, železnici
nebo dopravní značky.
Reakce byly opravdu různorodé,
některé odpovědi však přeci jen
byly častější než jiné. Za špatně
dostupnou část města jste označovali především horní sídliště,
kam nyní jezdí autobusy s čísly

313 a 316. Ruku v ruce s tím přicházely názory, že právě tyto dvě
linky byste posílili.
Často zmiňované bylo také nedostatečné spojení k chomutovské poliklinice, především od lidí,
kteří byli zvyklí jezdit ze stanice
Horník.
Jinak jste se ale věnovali i dalším tématům, která s dopravou
souvisí. Padl třeba i návrh vybudovat železniční stanici u bauMa-

xu a současné jirkovské nádraží
posunout blíž k městu. Nebo zrušit placení na parkovišti u nábřeží
v ulici Alešova či dohlédnout více
na rychlost aut na Červenohrádecké ulici.
Všechny náměty jako každý
měsíc předáme komisi pro rozvoj
města, která coby poradní orgán
rady podněty vyhodnocuje, a rovněž vedení města.
Za veškeré reakce děkujeme!

Anketa: Jak byste zpestřili volnočasový život v Jirkově?
Každý chceme svůj volný
čas využít naplno. Tím, co nás
nejvíc baví. Je něco, co vám v
Jirkově chybí? Nedokážeme
zařídit všechno, ale leccos ano.
Tužku do ruky a pusťte se do
toho!

1. ...........................................................................................................

1. Jaký druh kulturních akcí
vám v Jirkově chybí?
2. Je nějaká volnočasová aktivita, kterou byste v Jirkově
chtěli mít?
3. Máte ještě nějaký návrh
směrem ke kulturnímu životu a volnočasovému vyžití ve
městě?

...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................
3 ...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Vyplněný kupon můžete odevzdat do 25. října v městském informačním
centru, na podatelně městského úřadu nebo na informacích hypermarketu Tesco. Odpovědět můžete také prostřednictvím městského webu či
facebooku.
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Divadlo, kino, galerie, zámek, knihovna, lezecká aréna, pumptracková dráha,
venkovní posilovna, U-rampy,
tenisové a volejbalové kurty,
koupaliště, parky, hřiště...
Na dvacetitisícové město
máme jako Jirkované poměrně bohaté možnosti, jak využít volný čas. Když k tomu
navíc připočteme pravidelné
velké akce v centru města a
na Červeném Hrádku, nezdá
se, že bychom si měli na co
stěžovat.
Ale třeba to vidíte jinak. Třeba vám do té mozaiky ještě
něco chybí. Dětská herna
s kavárnou? Bowling? Nějaká
adrenalinová atrakce? Nebo
byste si uměli představit, že
některé zařízení bude fungovat jinak a lépe. Častější promítání v kině? Více akcí pod
širým nebem? Nová kulturní
akce?
Sestavili jsme opět tři otázky, na které bychom rádi, kdybyste odpověděli co možná
nejkonkrétněji. Jedna míří na
kulturu, druhá na volný čas
(počítaje v to i sport). Třetí
je jako obvykle volnější, abychom vás příliš nelimitovali.
Vy pište, my děkujeme!
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CENA JIRKY

"Chceme přidat půlmaraton.
A to bude silné sousto"
Rozhovor s manželi Raisrovými, které město Jirkov ocenilo za dlouholetou práci v rozvoji turistiky

Mluvili jsme spolu krátce a přesto je to rozhovor, který by vydal na
dvě stránky. Jaromíra a Marcelu
Raisrovi jsme vyzpovídali jako čerstvé držitele Ceny Jirky. Dočtete
se o překvapení, potěšení, začátcích Jirkovského crossmarathonu
i plánech na příští rok. Spousta
zajímavých věcí se však nevešla.
Třeba začátky ve Svazarmu, sbírka cukrů, záliba ve smírčích kamenech nebo nevšední podmínky
k získání turistických titulů...
Ale vraťme se na začátek.
K Ceně Jirky, kterou na Hornické
pouti převzala pouze paní Raisrová, protože její manžel byl zrovna
na dalším pochodu v Itálii.
Na Vaší ženě bylo překvapení
patrné na pódiu. Co vy, věděl
jste o tom, co se chystá?
Jaromír Raisr: Vůbec nic jsem
netušil. Dcery měly nějaké nenápadné otázky, ale nic konkrétního...
Marcela Raisrová: Hrozně se
zajímaly, jestli budeme ten den
doma. Říkaly ´nikam nejezdi, buď
doma!´ Potom nám prozradily, že
se bály, aby nemusely na pódium
přebírat cenu za nás (smích).
Jak vás vlastně na náměstí
dostaly, když vám nesměly nic
prozradit?
M. R.: Předtím jsme měli sraz
s jednou dcerou v zooparku
a málem jsem to na náměstí nestihla. Tam na mě totiž čekala
druhá dcera. Pořád říkala, abych
se na nic neptala, že čekáme na
jednoho pána. Tím myslela pana
Fryče. Když pak šel na pódium,
pořád mě ponoukala ´koukej na
něj; poslouchej, už mluví!´... A já
pořád nevěděla, co s tím vším
mám společného. Když řekli moje
jméno, tak mě dokonce musela
postrčit, abych na to pódium šla
(smích). Tam na mě zářil rozesmátý starosta a Monika Absolonová mi najednou strká do rukou
sošku... Bylo to absolutní překva-

organizaci. Takže v roce 2001 se
uskutečnil první ročník.
Kolik bylo tehdy účastníků?
J. R.: Přijelo jich čtrnáct. Samozřejmě, že já jsem měl jiné vize,
byl jsem tehdy docela zklamaný
(smích). Navíc mi tehdy hned
říkali, že čtyřicítka je divná trať,
že se nezapočítává do žádných
soutěžních statistik. Takže jsem
rychle operativně pozměnil trasu.
Další roky už jsem trať plánoval
na maratonských 42 kilometrů.

Marcela a Jaromír Raisrovi s Cenou Jirky, kterou je město ocenilo za
jejich aktivitu v turistice. 			
Foto Josef Dušek
Marcela a Jaromír Raisrovi byli ocenění především jako pořadatelé
Jirkovského crossmarathonu a pochodu Krušnohorské poselství. Zúčastnili se turistických pochodů v nejrůznějších koutech planety, od
evropských zemí až třeba po Japonsko či Nový Zéland. Paní Marcela
má titul Mezinárodní chodkyně, pan Jaromír má zase spočítáno, že
za čtyřicet let svého turistického života už teoreticky obešel zeměkouli po rovníku (cca čtyřicet tisíc kilometrů). A pokračuje dál...

pení. Manželovi jsem pak do Itálie
psala SMS.
Určitě to bylo potěšující překvapení, že?
J. R.: Je to pocta. Obrovská.
Člověk něco dělá x let, ale tak
nějak samozřejmě, na nějaké
ocenění ani nepomyslí. A pak
když zjistí, že je jeho práce takhle
vidět... Je to rozhodně další motivace, nový impuls.
Čímž se dostáváme k Jirkovskému crossmarathonu jako
největší akci, kterou spolu po-

řádáte. Jak to začalo?
J. R.: Dřív se tu pořádal Kastelánův pochod a já ho v roce 2000
absolvoval, protože mě vyhecoval
jeho spolupořadatel Míra Kašpar.
Ale důležité bylo, že se mi hodně
líbila vybraná trasa. A začal jsem
přemýšlet, jak jí zpropagovat. Vymyslel jsem si běžecký závod na
čtyřicet kilometrů. S penězi mi pomohl tehdejší starosta Filip Škapa. Pak jsem se dal dohromady
s místním maratoncem Františkem Večeřou, který mi společně
s tehdejšími turisty z VTŽ pomohl dát dohromady trasu a zajistit

Jirkovský crossmarathon ale
není jen běžecký závod. Jezdí
ho i cyklisté, chodí turisti...
J. R.: Už po prvním ročníku
jsem věděl, že musím udělat nějakou změnu. Nemělo smysl, aby
bylo víc pořadatelů než účastníků.
Tak jsem pak ´přicvaknul´ cyklisty,
později turisty a teď ještě koloběžkáře. A teď...
M. R.: ...teď si mnozí z nás
(ukazuje s úsměvem na manžela)
usmysleli, že uděláme půlmaraton. A to bude silné sousto.
J. R.: Bude to... ...uvidíme. Prostě od roku 2018 bude součástí
Jirkovského crossmarathonu také
půlmaraton (úsměv).
M. R.: Je pravda, že půlmaraton
je dostupnější a schůdnější pro
lidi, kteří se běhu věnuji jen kondičně a netroufají si na maratónskou trať.
Byl někdy okamžik, kdy jste si
řekli, že to je poslední ročník, že
už to nemáte zapotřebí?
M. R.: Když se finišuje s přípravami, bývá to hodně hektické. To
na člověka takové myšlenky přijdou. Ale pak lidi po závodě přijdou, usmívají se, poděkují...
J. R.: ..sem tam někdo vynadá
(smích)...
M. R.: ...a nebo někdo zabloudí
(smích). Ale odezvu od lidí máme.
A díky tomu vidíme, že to smysl
má. To je ten největší impuls proč
pokračovat dál. 		
(jd)
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HORNICKÁ POUŤ

"Jirkov? Nejlepší štace!" pochvalují
si Hornickou pouť kolotočáři
Provozovatelé pouťových atrakcí si nechválí jen vysoké tržby, ale především slušnost místních lidí

Mezi pochvalami na zářijovou
Hornickou pouť vyčnívá jedna
tak, že se o ní musíme podělit
také na stránkách Jirkovských
novin. Není totiž od návštěvníků,
ale od kolotočářů. „Jirkov je pro
nás jedna z nejlepších štací,“ říká
Antonín Aichynger, provozovatel
pouťových atrakcí.
Čím je pro ně jirkovská akce
tak výjimečná? „Jsou tady velice
slušní lidé,“ říká Aichynger. „Jinde si musíme najímat k atrakcím
i ochranku, ale v Jirkově na takové věci myslet nemusíme. Všechno tady vždycky probíhá bez problémů, a za to jsme rádi.“

Hlavní program Hornické pouti
byl letos naplánován na sobotu
9. září. Na třech pódiích se vystřídalo celkem osmnáct kapel a interpretů. Pouť včetně hudebních
vystoupení byla zdarma, a to především díky partnerům akce. Byli
jimi Severní
energetická,
a. s., Ústecký
kraj,
město
Jirkov a firma
R P - I N T O P,
s. r. o.
(r)

Pouťové atrakce si užily hlavně děti. 		

Foto Josef Dušek

VÝSTAVA V SYNAGOZE

Výtvarníci ze ZUŠ provedli návštěvníky
synagogy částí židovské historie
Duchovní i reálnou ´Cestu do
chrámu´ si mohli projít návštěvníci bývalé jirkovské synagogy,
kteří se k ní vypravili 28. září
v odpoledních hodinách. V tento
jediný ten tu totiž proběhla stejnojmenná výstava výtvarného oboru
Základní umělecké školy Jirkov.
Byla zahajovací výstavou většího
celku – projektu ´Cesta do Země
zaslíbené´, který plánuje výtvarný
obor na celý školní rok.
Nápad využít prostor synagogy
pro tvoření s dětmi se zrodil na
konci dubna a tak jsme měli na
výstavu málo času a prostor, který jsme měli obsáhnout, byl příliš
veliký. Přesto jsme chtěli výstavu
uskutečnit v září jako prvotinu
naší další práce. Zvolili jsme tedy
jinou formu, než jsme obvykle
zvyklí. Rozhodli jsme se zapojit
dospělé umělce a také samotné
návštěvníky. Vznikla tak pro návštěvníky (ale i pro nás organizátory) ojedinělá výstava.
Výstavu jsme zahájili troubením
na šófar a krátkým slovem našeho hosta, Radka Hejreta, lektora
a koordinátora vzdělávacích pro8

Do zdi nářků mohli návštěvníci synagogy vložit na papírku napsaná svá
přání (vlevo). Na snímku vpravo horní část synagogy s expozicí věnované Arše úmluvy. 			
Foto Ivana Švejkarová
jektů Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, z. s.,
který mimo jiné zmínil, že naše
synagoga slaví 170 let od založení, že nedávno začal nový židovský rok 5778 a také že v pátek
po naší výstavě je nejdůležitější
ze všech židovských svátků Jom
Kippur.
Ze všech možných témat, týkajících se židovského národa, jsme
zvolili jeho počátek, jak je vyobrazen v biblických příbězích. Kro-

mě toho, že příběhy jsou poučné
a motivující, jsou i často obsaženy ve výtvarném umění minulých
staletí. Jejich poznáváním se dětem dostávají do kontextu postavy z obrazů nebo soch. Po této
výstavě už určitě budou vědět,
kdo je Michelangelův David.
Na pozadí dějin židovského
národa jsme vytvořili symbolickou cestu sama k sobě a nazvali
ji - Cesta do chrámu. Tuto cestu
tvořilo devět zastavení, než člo-

věk do chrámu (synagogy) vešel.
Každý návštěvník dostal při vstupu svitek – tóru, kde byl plán cesty. Když v důvěře vyšel, splnil tak
první bod.
Další zastavení byla třeba
u skládání origami, které představovalo desatero od Boha, u zdi
nářků, kam jsme vkládali svá přání a touhy nebo u známého biblického souboje, kdy se návštěvníci
zkoušeli coby David trefit do čela
Goliáše.
Výstava trvala dvě hodiny a navštívilo ji přes 150 návštěvníků.
Možná někteří prožívali rozpaky,
nevíme, k nám dolehly jen dobré
ohlasy. Ale všechny emoce jsou
v pořádku. Chtěli jsme přece nalézt cestu k sobě. K tomu pomáhá
výtvarné umění, k tomu pomáháme jeden druhému.
Děkujeme všem, kteří přišli
a výstavu s námi tvořili a žili.
A také našim žákům, kteří stáli na
jednotlivých zastávkách a trpělivě
vysvětlovali. Věříme, že i jim se
výstava líbila.
Šárka Hromádková, autorka projektu
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ČERVENÝ HRÁDEK

Zakončení sezóny: Ze zámeckého
rybníka vyloví tunu kaprů a línů

Pohodovou sobotní atmosféru
doplní živá hudba. Dopoledne
zahraje přímo na spodním parkovišti Brass Band z Rakovníka,
odpoledne mohou návštěvníci posedět u bluegrassových skladeb
v podání plzeňské kapely COP.
Součástí dne bude také otevření nové výstavy Stroj času, která
bude určená především pro školní kolektivy. Na zámku bude až do
února příštího roku.
(jd)

SOBOTA 21. 10., od 8 hodin

Píše se rok 2017, číslo letopočtu
je liché. Víte, co to znamená v kulturním životě Jirkova? Že letošní
zakončení sezóny bude spojené
s výlovem rybníka!
Letos to sice bude teprve druhý
veřejný výlov zámeckého rybníka, jde však o začínající tradici.
„V sudé roky budeme uzavírat
kulturní sezonu s rytířským programem, v liché roky s rybáři,“
potvrzuje Bedřich Fryč, ředitel pořádajícího KVIZu.
S výlovem se začne v osm ráno,
živé ryby se budou prodávat od
desíti do dvou hodin. „Přímo ze
zámeckého rybníka budou kapři,
líni a amurové,“ upřesňuje Pavel
Škuta, který má rybník v nájmu.
Odhaduje, že jich bude 800 až
1200 kilogramů. Kromě těchto ryb
budou k zakoupení také pstruzi,
jeseteři či siveni.
KNIHOVNA

Záhady a mystéria
v podkroví knihovny
STŘEDA 25.10., 18.00 hodin

Jirkovská knihovna pořádá
besedu s Arnoštem Vašíčkem,
známým českým záhadologem.
Při svých cestách za světovými
záhadami hledá třeba důkazy
o mimozemských civilizacích na
Zemi, ale studuje také dosud nezaniklé primitivní kmeny. Beseda
se uskuteční v podkroví knihovny
a vstupné je zdarma.
(r)
GALERIE JIRKOV

Lidové obrázky vystřídá
moderní umění
SOBOTA 14.10., 17.00 hodin

Až do 12. října jsou v jirkovské galerii k vidění obrazy lidové
umělkyně Ireny Mansfeldové. Výstava je prodejní a výtěžek půjde
na opravu kostela v Květnově.
Výstavní síň poté obsadí moderní
umělecká díla Pavla Němce. Vernisáž se koná v sobotu 14. října
od 17 hodin a výstava potrvá do
25. listopadu.
(r)

V roce 2015 byl výlov zámeckého rybníka poprvé součástí zakončení kulturní
sezony v Jirkově. A bude to tak už každý lichý rok. Foto Deník/Miroslav Rada

Program Zakončení sezony
8.00: zahájení výlovu zámeckého rybníka
10.00 - 14.00: prodej živých ryb
9.30 – 11.30: koncert Brass
Band Rakovník
13.00: zahájení interaktivní
výstavy Stroj času (na zámku)
14.00: COP Bluegrass Plzeň
Po celý den občerstvení,
prodej rybích specialit.

TIPY NA LISTOPAD

Smích Betty McDonaldové
v divadelním dialogu
Středa 8. 11., od 19.00 hod.
Svěží dialog bezstarostného
mládí a moudré zralosti přinese
divadelní představení Hodně smíchu a pár slz. Tereza Kostková
a Carmen Mayerová představí
životní optimismus slavné spisovatelky Betty McDonaldové, a to
prostřednictvím vzpomínek její
dlouholeté přítelkyně. Představení se koná v Jirkovském divadle,
vstupné je 150 korun v předprodeji či 180 korun na místě.
(r)

Výroční koncert Ventilek
Sobota 11. 11., od 17.00 hod.
Komorní smíšený sbor z jirkovské Základní umělecké školy se
chystá na svůj devatenáctý výroční koncert. Do koncertního sálu
ZUŠ přijedou Ventilky ze svého
třídenního soustředění, které mají
v tomto datu naplánované jako
obvykle v Kalku. Po Jirkovském
písňovaru (říjen) je výroční koncert největším podzimním vystoupením zmíněného sboru. Nenechte si ho ujít!
(r)
9
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MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Přes léto opravili
šatny, vybavili třídy
a přebudovali kotelnu
Žáky ve třídách a na chodbách
nahradili o hlavních prázdninách
řemeslníci, protože se Městské
gymnázium Jirkov pustilo do rekonstrukce kotelny a školních
šaten.
Staré zařízení nahradily nové
skříňky, je vymalováno, vyměnila
se podlaha a přibylo osvětlení.
Prostředí šaten je nyní kulturnější, celý prostor je dobře přehledný
a prosvětlený.
V průběhu prázdnin se podařila
zrealizovat i rekonstrukce stávající plynové kotelny, která má nyní
vlastní vytápění a není závislá na
bývalé Preciose.
Další novinkou je koupě nového
nábytku do jednotlivých tříd, instalace dvou interaktivních tabulí
a nového nápojového automatu
se širší nabídkou.
S našimi žáky se těšíme z nových prostor a příjemného prostředí a věříme, že ve vybavování
školy a její modernizaci budeme
dále pokračovat.
(em)

Ani malý gympl se ve světě neztratí
Městské gymnázium Jirkov se
může pochlubit další mezinárodní spoluprací. Škola již několik let
spolupracuje s krajanskou organizací v Kanadě a italskou střední
školou z města Falconara. Nyní
přibyla spolupráce se školami
v Polsku, Gruzii a Ukrajině.
Vyučující anglického jazyka
Lenka Říhová se koncem září zúčastnila mezinárodního kontaktního semináře učitelů evropských
škol eTwinning, který tentokrát
proběhl v kulturní perle Ukrajiny,
ve Lvově. Na studenty tak čeká
při hodinách konverzace náročná,
ale nesmírně zajímavá práce na
novém projektu „Crossing cultural
borders“, jehož cílem je za pomoci nejrůznějších aktivit a nástrojů
porovnávat rozličnosti jednotlivých kultur či nacházet jejich podobnosti.
Komunita škol eTwinning je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu
s partnery z dalších evropských
zemí. Taková zkušenost je velmi

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Šesťáci přespali ve škole,
aby se lépe poznali

Lenka Říhová z jirkovského gymnázia (druhá zleva) s kolegyněmi z Polska,
Ukrajiny a Gruzie. 				

významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro
povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní
společnosti a jejich dovednosti
vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv
v Evropě.

Foto archiv školy

I přesto, že je jirkovské městské
gymnázium škola mladá a neveliká, jeho jméno je již známé jak
v mnoha evropských, tak i zámořských zemích.
Lenka Říhová, Městské gymnázium Jirkov

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Paraplíčko se na celý
den otevřelo školákům

Školáci si v Paraplíčku mohli všechno nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Třeba lukostřelbu nebo florbal. 		

Ze čtvrtka 14. na pátek 15. září přespali kluci a holky ze 6.A ZŠ Krušnohorská ve škole. Cílem této akce bylo poznat novou třídní učitelku Barboru Šantorovou a i nové spolužáky. Žáci si dokázali, že spolu dokážou
spolupracovat nejen ve třídě, ale i mimo ni. Noční pobyt ve škole si velmi
pochvalovali a litovali, že je to pouze na jednu noc. Těší se na další společnou akci. 			
Text a foto Lenka Havlíková
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První akcí Domu dětí a mládeže Jirkov v letošním školním roce
bylo Otevřené Paraplíčko. Cílovou skupinou byli žáci čtvrtých,
pátých a šestých tříd. Osloveny
byly základní školy v Nerudově
ulici a ulici Budovatelů.
Každá skupina dětí měla hodinu
na prohlídku učeben DDM s praktickými ukázkami, výstavkami výrobků zájmových útvarů s doprovodem pedagoga volného času.
Venku pak na žáky čekaly zajímavé ukázky outdoorových spor-

Foto Zdeňka Bolomská

tů: lezení po stěně, přechod po
visutém laně, střelba ze zbraní,
ukázka hasičské techniky a jízda
na vozíkách Segway.
Dne se zúčastnilo devět tříd,
téměř dvě stovky dětí doprovázely jejich třídní učitelky. Všem
zúčastněným se v Paraplíčku velice líbilo, akce je příkladem dobré
spolupráce mezi školami a volnočasově zaměřeným domem dětí
a mládeže.
Zdeňka Bolomská, ředitelka DDM Jirkov
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ZŠ STUDENTSKÁ

Tornádo v ČR aneb 7.A v Techmania Plzeň
V pátek 22. září se 7. A vydala spolu s jednou třídou ze ZŠ
Budovatelů za podpory MAP
Chomutovsko do Techmania Plzeň. Jak napovídá titulek, žáci
zde zhlédli exponát demonstrující
vznik tornáda, který byl součástí
expozice o planetách a vesmíru.
Samozřejmě zde nesměla chybět
první českonautka Elen H. ze skupiny dobrovolníků 7.A.
Další expozice byly v duchu klasických oborů, jako je matematika, technika a přírodní vědy (např.

fyzika a chemie). Zde probíhaly
oblíbené hrátky s vodou, nácvik
budoucích mistrů bagristů (po
našem tréninku proběhl okamžitý
servis exponátu) a nemohl chybět
sni kurz věštění z koule. Po celou dobu pobytu na nás dohlížela
osobní ochranka, která zde měla i
nácvik střelby na cíl.
Speciální částí byla expozice
zdravé výživy, kde jsme se dozvěděli, co potraviny obsahují,
základy stolování a jak se zdravě stravovat. Zaujal nás exponát

Žákyně 7. A ze ZŠ Studentská sledují vznik tornáda.

Foto L. Čermák

ZUŠ JIRKOV

JAZYKOVÉ CENTRUM MEDOU

Školáci si na zámku převzali
certifikáty Cambridge English

Hrdí držitelé certifikátu Cambridge English, které si převzali v září v krásných
prostorách Rytířského sálu na Červeném Hrádku.

Ve středu 6. září se uskutečnilo
již třetí slavnostní předávání certifikátů úspěšným absolventům
jazykových zkoušek z angličtiny
Cambridge English.
Slavnostní akce proběhla na
zámku Červený Hrádek za přítomnosti místostarostky města
Jirkova paní Dany Jurštakové,
ředitelek a ředitelů partnerských
škol, lektorek a lektorů, kteří studenty připravovali, a také rodičů
a dalších blízkých mladých studentů angličtiny.

na porovnání přijaté a vydané
energie zastoupené různě těžkými plechovkami (překvapila
hmotnost plechovky zastupující
brambůrky a colu, z druhé strany lehkost plechovky zastupující
spánek). Závěrem lze říci, že návštěva by se měla zopakovat, jelikož tento krátký čas nám nestačil
na upevnění znalostí, protože po
náporu hladových kobylek došly
v občerstvení hranolky a zeleninový salát zbyl na třídního učitele.
Lukáš Čermák, učitel fyziky

Foto archiv školy

Krásnou atmosféru podtrhlo velkolepé prostředí nově zrestaurovaného Rytířského sálu. Nechybělo ani společné fotografování
všech čerstvých držitelů mezinárodních certifikátů.
Jazykové zkoušky Cambridge
English jsou nejprestižnější mezinárodně uznávané jazykové
zkoušky z angličtiny. Realizátorem přípravných kurzů na partnerských základních a středních
školách v regionu je jirkovské Jazykové centrum MEDOU.
(md)

Trubači z Halali zahajovali
soutěž, ukončovali výstavu
a bodovali na festivalu
Od 8. do 10. září se konal pátý
ročník soutěže plemen loveckých
psů nazvaný Nord Bohemia pohár. Zahájení se konalo v barokním areálu kostela v Mariánských
Radčicích. To byla také první
zářijová ´štace´ souboru Halali
z jirkovské ZUŠ, který zde vystoupil při uvítání.
Potom se členové rozdělili tak,
že Anežka Brziaková odjela do
Vysočan zahájit celostátní výstavu klubu chovatelů švýcarských
honičů a nejmladší členka soubotu Veronika Zachová s maminkou
a paní učitelkou odjela na Festival lovecké hudby na Křivoklát,
který se letos podruhé uskutečnil
při Mysliveckých slavnostech sv.
Eustacha.
Veronika je naší žákyní teprve
půl roku a na soutěži podala úžasný výkon s bodovým ohodnocením stejným jako její dospělá soupeřka. Při ´rozstřelu´ sice získala
druhé místo, ale největší radost
měla, když dostala ohodnocení
Talent festivalu. Kromě pěkných
cen si přivezla ona i její maminka
nezapomenutelné zážitky.
V pátek 22. září pak soubor
Halali vyjel znovu, a to zakončit
výstavu Myslivost a příroda na
Ústecku, kterou společně s ústeckým žesťovým triem v červnu zahajoval. Tentokrát s našimi trubači
vystoupil soubor lesnické školy ze
Šluknova. Návštěvníci si vyslechli

▲ Veronika Zachová, nejmladší
členka souboru Halali.
▼ Soubor při zakončení výstavy

Myslivost a příroda na Ústecku.
Foto archiv školy

společné koncertování obou souborů i každého zvlášť. Na řadu
přišlo i sólo, a to v podání zmíněné Veroniky Zachové.
Iva Šimková, učitelka
ZUŠ Jirkov
11
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KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Aktivní senioři strávili týden na Vysočině

Činnost našeho Klubu aktivních
seniorů vyvrcholila odjezdem na
opravdu zaslouženou dovolenou.
Každý rok poznáváme nová místa
naší země a tentokrát se osmačtyřicet členů klubu vydalo na Českomoravskou vrchovinu.
Orientačním bodem bylo Velké
Meziříčí. Dva kilometry odtud byl
cíl naší cesty, hotel Amerika, který je ukrytý v krásné přírodě mezi
rybníky (chovnými) a řadou turistických cestiček. Hned po uvítání
s personálem a ubytování nám
bylo jasné, že se nám tu bude líbit
a že si i přes liknavost počasí prožijeme pěkný odpočinkový týden
se vším všudy.
A jak se nám dařilo? Každé ráno
začalo rozcvičkou a po výborné
snídani si každý člen mohl vybrat
nějakou činnost. Podle svých sil
a možností ujít nějaký ten kilometr,
velmi zdatní turisté dokonce ´trhali´
pěší rekordy.
I letos se konalo klání na sportovních hrách. Čtyři skupiny se snažily získat co nejvíc bodů v plnění
úkolů, pozvbuzování a fandění
nebralo konce. Týž večer probíhalo hodnocení, nejlepší jednotlivci
i družstva byli odměněni a největší
radost byla z jirkovských medailí,

Kolektiv jirkovských seniorek a seniorů na týdenním pobytu ve Velkém Meziříčí.

které nám poskytl městský úřad.
Děkujeme!
Jako další využití volného času
se nabízela jízda na koních. Několik odvážných členek podniklo
hodinovou projížďku a někteří se
alespoň přišli podívat a třeba se
nechat vyfotografovat na koni,
aby doma oslnili rodinu nebo známé.
Stejně jako loni nezahálely ani
naše naše mozkové buňky a dovedly se vypořádat s řešením
kvízů, křížovek a trochou legrace.
Osm členek pěveckého sboru Jirkovské seniorky k tomu předvedlo pár písní ze svého repertoáru
a rozezpívalo všechny ostatní.

MĚSTSKÁ POLICIE

Preventisté mezi dětmi:
Slož kolo, dostaneš odměnu!

Preventisté Městské policie Jirkov se v rámci programu Prevence kriminality zúčastnili v září dvou různých akcí pro veřejnost. Na začátku měsíce to byl Den otevřených dveří v Dopravním podniku měst Chomutova
a Jirkova, v polovině září pak akce nazvaná ´Buďme spolu´, kterou na
zahradě Kludského vily pořádal místní spolek Archa 777. Program byl
na obou akcích obdobný. Děti si mohly prohlédnout vybavení služebního
vozidla a nechat se v něm i vyfotit, dále si mohly na magnetické tabuli sestavit kolo a jeho povinnou výbavu a také prokázat své znalosti z oblasti
třídění odpadu. Děti se do sestavování aktivně zapojovaly a za aktivitu
dostávaly drobné odměny.
Text a foto Jaroslava Sekáčová
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I letos se nám vydařila dovolenková tombola a všichni se mohli
potěšit různými dárky, které si připravili ještě před odjezdem z domova. Zlatým hřebem naší zábavy byl recesistický večer ve stylu
roztleskávaček. Ve volných chvílích jsme vyráběli papírové doplňky, například krepové sukýnky
a třásně, které byly nutné k našemu vystoupení. A tak se na
rozlučkovém hudebním večírku
objevily skvěle oblečené, téměř
nemohoucí babičky s hůlkami,
aby se po chvíli proměnily v děvčata plná života a tance. Sklidily
jsme velký aplaus a strhly k tanci
i ostatní přihlížející.

Foto archiv Klubu aktivních seniorů

Velmi pěkný byl také výlet do
Telče. Víme, že městská památková rezervace je zapsaná do
seznamu Světového dědictví
UNESCO, ale byli jsme znovu
uneseni krásou telčského náměstí.
A náš týden pomalu končí. Byli
jsme velmi dobrým kolektivem,
klubový výbor v čele s naší předsedkyní Milenou Karbusovou byl
sehraný, vážíme si také pomoci
z řad našich dalších členů. Dovolenou nám bude připomínat také
hezký dárek v podobě sympatického batůžku s naším emblémem.
Jiřina Frantová, členka výboru

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Klienti si užili hudbu, koně i soutěže

Jedna ze seniorek při krmení koně. 		

Uplynulý měsíc byl akcemi
v MěÚSS Jirkov doslova nabitý.
Sotva odezněly poslední letní
dny, kdy si klienti užili posezení
u opékání vuřtů a divadelní hru
Hotel, přilákala seniory přednáška o koních s živým exemplářem.
Došlo také na hudební vystoupení, kdy se v zábavách představi-

Foto Ladja Dlouhý

la kromě skupiny Úlet Chomutov
také nestárnoucí Boney-M a zpěvák Israel z Hawaie.
Také v soutěžích měli místní
obyvatelé napilno. Z Hipodromu
Most si ve výtvarné soutěži odvezli první místo, stejně tak ze
sportovního klání z DPS Janov
v pořadí týmů.
(ld)
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SERIÁL O KARLU KLUDSKÉM

Karel Kludský: muž, který miloval slony - II.

Král drezúry
Karel Kludský mladší (3. 7. 1891
- 29. 11. 1967) je považován za
legendu českého cirkusu. Narodil se na jedné ze štací svého
otce v Temešváru, v rumunském
městě tehdejšího Banátu Rakousko-Uherska. Spolu s bratry Jindřichem (5. 6. 1892 - 21. 10. 1914)
a Rudolfem (12. 8. 1893 - 4. 12.
1960) vyrůstal v rodině ředitele cirkusu a majitele realit Karla
Kludského staršího (17. 12. 1864
- 8. 8. 1927) a jeho ženy Theresy
(2. 11. 1869 - 22. 2. 1930).
Na dochovaných fotografiích
budí Karel Kludský ml. dojem
vysokého muže. Ovšem pamětníci hovoří jinak. Vžité představy
o jeho vyšší postavě navíc boří
oděv, který se po něm zachoval
v divadelním oddělení Historického muzea při Národním muzeu v Praze. Karlův ředitelský
frak hovoří spíše o muži nižšího
vzrůstu. Mohl být nanejvýše 173
centimetrů vysoký, ale spíše nižší.
Ani statný nebyl, koneckonců právě jeho hubená postava ho před
komisí na počátku první světové
války uchránila před odvodem
k vojsku.

Karel Kludský pózuje při nácviku čísla slonů se lvy. Foto archiv M. Bečvář
O to více si však zasluhuje úcty
a obdivu. V tradicích světských
čili mužů a žen cirkusového svě-

ta, ale i v paměti řady svědků jsou
uchovány jeho charisma, vůle, trpělivost a odhodlání. Nesmlouva-

vý, rázný, ale zároveň povzbudivý
pohled, kterým přinutil pracovat
slony, pichlavé, a současně laskavé oči, jimiž ovládal vzpurnost
šelem, pevný hlas, kterým dával
povely všem jím cvičeným zvířatům. Král drezúry, jakého lze nalézt jen stěží.
Krotitelem, cvičitelem zvířat se
Karel učil být již od malička. Jako
třináctiletý odešel na přání otce
do Vídně. Tam sídlil holandský
cirkus Oscara Carré, v němž působil majitel španělské jezdecké
školy a učitel drezúry koní Gustav
Hüttemann. S ním později Karel
odešel i do Prahy a Plzně, do jízdáren, v nichž musel podstoupit
tvrdý akrobatický a krotitelský trénink. Ale nakonec zvládl ´vysokou
jízdní´ na jedničku a vrátil se k otci
do menažerie. Tam začal nejen
s drezúrou koní, ale i medvědů.
A hlavně slonů, s nimiž se mu
podařilo nakonec vytvořit největší číslo své kariéry: 24 cvičících
slonů, kteří na závěr vytvořili pyramidu.
Autorem textu je Michal Bečvář,
který poskytl i část fotodokumentace.

Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1967

Zvelebování města - akce Z: závazek splněn na 157 %, i když chyběl cement
Plnění a hodnocení celoměstského závazku v r. 1967
11. prosince projednala rada
plnění celoměstského závazku
z roku 1967. Závazek byl splněn
vcelku takto: Na závazek 155 167
brigádnických hodin odpracováno
243 364 hodin tj. 157 %, hodnota
díla 3 668 648 Kčs, tj. 127 %.
1) V zemědělství: Byla ošetřena
cukrovka na 5 ha, sklizeno 851 q
sena. Dopravní prostředky poskytnuty 620 hodin. Z domácích
porážek získáno 166 q vepřového masa. Za nejlepší pomoc
při ošetření cukrovky a ostatních
zemědělských pracích uděleny
3 zlaté odznaky města Jirkov
a 3 odměny ve výši 200, 300
a 500 Kčs.
2) Na úseku zvelebení města.
Stranu připravil Luboš Mizun

Bylo plánováno 6 akcí Z (proluky,
chodníky, sportoviště, demolice,
výstavba soc. zařízení, vyčištění
rybníka). Nebyla splněna výdlažba chodníků pro nedostatek dlaždic a výstavba soc. zařízení pro
nedostatek cementu.
3) Bylo opraveno 134 rodin. domků, modernizováno 7 bytů, postaveno 80 garáží, rozestavěno 40
garáží. Další práce se týkaly zvelebení objektů závodů a zvelebení vnitřních prostor, jarního úklidu,
úpravy parků, trávníků, květinových záhonů atp. Uděleno 6 zlatých odznaků, 2 odměny à 500
Kčs, 2 à 300 Kčs, 2 à 200 Kčs.
4) Zvelebení stát. bytového fondu pomocí nájemníků. Odpracováno 8 144 brig. hod., materiál
dodal BPmJ v hodnotě cca 200
000 Kčs. Uděleny tři zlaté odznaky a tři odměny ve výši 200, 300
a 500 Kčs.

V celoměstském závazku na rok 1967 tato akce Z není, v kronice pod
tímto letopočtem ale zachycena je.
5) Sběr odpadových surovin. papír 74 558 kg, textil 18 333 kg, želez. šrot 223 580 kg, barevné kovy
19 045 kg, celkem 335 676 kg

(plnění 136 %). Zlatý odznak a
odměnu 500 Kčs obdržela pionýrská organizace 2. ZDŠ v Mostecké ulici .
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Podzimní blokové čištění bude kratší

Velká část ulic se letos vyčistí bez nutnosti uvolňovat veškerá parkovací místa, případně auta odtahovat. Foto J. Dušek

Letošní druhá část blokového
čištění města neomezí tolik řidiče.
Klasické velkoplošné čištění spojené se zákazem stání a případnými odtahy totiž proběhne jen
v některých lokalitách. V ostatních
částech města se budou ulice
a parkoviště čistit ručně, případně
menšími čisticími stroji.
Město ke změně přistoupilo po
zkušenostech z minulých let, kdy
po blokovém čištění byly ulice zanedlouho znovu zanesené spadaným listím. Proto se bude na podzim uklízet a čistit více operativně,
bez nutnosti uvolňovat celé ulice.
Klasické blokové čištění proběhne jen v některých lokalitách (viz
vpravo). Ty byly vybrány především kvůli špatně dostupným dešťovým vpustím a vyššímu výskytu
listnatých stromů. 		
(r)
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Podzimní blokové čištění
► pondělí 16. října - obchvatová komunikace - pravá strana
od ulice Jiráskova (včetně chodníků v ulici Jiráskova) + všechny
podchody, parkoviště Hornická
(včetně chodníků okolo domů),
propojka k obchodu Penny
market + plocha za panelovými
domy čp. 1464 - 1471
► středa 18. října - Ervěnická
- pravá strana od lezecké arény,
parkoviště před lezeckou arénou; Generála Svobody parkoviště (hlavní + parkoviště směr
výměník + parkoviště po levé
straně při vjezdu)
► pátek 20. října - obchvatová komunikace - levá strana od

ulice Jiráskova včetně parkovišť
v ulicích Pionýrů a Krátká
► pondělí 23. října - Ervěnická - levá strana od ulice Dvořákova; parkoviště Na Borku
► středa 25. října - parkoviště v ulicích Mládežnická
a SNP, Studentská - parkoviště
u čp.1253 - 1272 včetně chodníků
► pátek 27. října - Krušnohorská - parkoviště před domy
čp. 1649 - 57 + nové parkoviště
u MěÚSS
► pondělí 30. října - K. Marxe + Krušnohorská - od Koliby
ke škole včetně chodníků kolem
panel.domů + podchody

DERATIZACE

Probíhá deratizace,
dávejte větší pozor
na děti a psy
Na měsíc říjen je v Jirkově naplánovaná preventivní ochranná
deratizace. Nástrahy na potkany
budou rozmístěné po celém městě, doporučujeme proto dávat větší pozor na malé děti a chovaná
zvířata, zejména psy. Ty je vhodné vodit na vodítku. V případě náhodného požití návnady je nutné
vyhledat lékařskou pomoc.
Pokud nějakého potkana uvidíte, nepokoušejte se ho chytit nebo sami zneškodnit. Je
vhodnější informovat o takovém nálezu městský úřad, konkrétně odbor majetku města
a útvar investic (Markéta Buchtová – 474 616 443) nebo přímo deratizační firmu (Voma servis – 602
477 669).
Město zároveň vyzývá majitele
soukromých pozemků a objektů,
aby se k plánované deratizaci připojili a v souvislosti s touto akcí
provedli deratizaci svých objektů,
pozemků a zařízení včetně případného úklidu a vyklízení sklepních prostor. „Dále vyzýváme
občany, aby dodržovali pořádek
a čistotu v okolí kontejnerů na
domovní odpad a pokud možno
zajistili své objekty proti vniknutí
holubů (například půdy) a potkanů
(sklepy),“ dodává k tomu Markéta
Buchtová z odboru majetku města
a útvaru investic.
(r)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám kompletní ložnici - nutno vidět. Barva bílo- ořechová. Velmi dobrý stav. č.tel. 724 057 894. Cena 6.000,-Kč.

Jirkovské noviny v roce 2017
Jirkovské noviny vycházejí první čtvrtek v měsíci (výjimkou je červenec).
Česká pošta je do schránek distribuuje v následujících třech dnech po vydá-

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY:

ní. Příští číslo vyjde 2. listopadu

27. - 29. 10.: Hornická, Jindřišská, K. Popelky, P. Diviše

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

stálá služba - 776 33 22 18
www.vysocanskezahrady.cz
NONSTOP zdarma 800 26 11 28
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SUŠANY

Svátek traktorů byl také oslavou dobré sklizně
Sušany - Září a začátek podzimu je doba, kdy vrcholí sklizeň
úrody obilí, ovoce a zeleniny. Je
to období vhodné pro malou oslavu dobré sklizně. V Sušanech pro
tuto oslavu zvolil už podruhé Sraz
historických traktorů a termín sobotu 16. září.
Akce byla zahájena spanilou
jízdou, která za hlasitého troubení projela trasu ze Sušan přes
Hošnice do Strupčic a zpět. Mezitím se prodávalo občerstvení,
hrála muzika (o hudební doprovod celým dnem se staraly skupiny Sundial a Chameleon) a začínaly soutěže.
V poledne začaly soutěže. Hod
válečkem byl určen dětem - zde
se nejlépe dařilo Jiřině Filipové
- a ženám, mezi nimiž byla nejlepší Viktorie Pavlišová. Muži vrhali mlékárenskou konví, kterou
dohodil nejdál Petr König.
Na děti čekalo představení divadla Hnedle vedle, mohly si
vyzkoušet ´hašení požáru´ a prohlédnout hasičský vůz, nevšedním zážitkem pak pro ně bylo
svezení na valníku za traktorem.
Velmi zajímavá a zábavná pro
diváky i soutěžící byla jízda zručnosti. Každý traktor musel projet
s co nejmenším počtem chyb

Spanilá jízda traktorů, do níž se zapojilo sedmnáct strojů. Ty tak prokázaly, že přes různé stáří mají jedno společné - dobrou ´formu´.
v co nejkratším čase vytyčenou
trasu. Ne každému se to povedlo. Nejlépe to zvládl Michal Záhorský s traktorem Zetor 7011
v čase 42,37 vteřiny, ale souboj to
byl těsný - mezi prvním a druhým
místem činil pouhou setinu vteřiny. Další soutěží byl sprint na sto
metrů. Nejrychlejší byl Petr König
s traktorem Škoda Liaz 180 (čas
15,32).
Každý návštěvník dostal vstupenku, která zároveň sloužila
jako hlasovací lístek. Stejně jako
loni se hlasovalo o nejhezčí vystavený zemědělský stroj. Z více
než čtyř stovek vstupenek jich

bylo jako hlasovací lístek použito
257, nejvíc hlasů (35) získal traktor Zetor 4011 Martina Germeka.
Každý zúčastněný stroj dostal pamětní list a pro děti byly připraveny drobné dárečky a nafukovací
balonky s obrázky traktorů.
Sraz historických traktorů pořádal Spolek sv. Marka za pomoci
Obecního úřadu Strupčice, rodiny Khunových, rodiny Srpových
a strupčických dobrovolných hasičů. Finanční podporu poskytla
firma Lintia, s. r. o. Organizátoři děkují všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu
akce.
(ds)

Radek Kolčava se svým strojem při jedné z dovednostních soutěží,
jízdě zručnosti.
Foto 1x Luboš Mizun, 1x Miroslav Rokoš

STRUPČICE

Svatováclavská pouť měla mnoho podob, všechny byly příjemné
Strupčice - Tradiční Svatováclavská pouť měla řadu podob.
V neděli si v jejím rámci změřili
síly sportovci v tenisovém turnaji
a ve zdejším kostele, který je zasvěcen právě svatému Václavovi,
proběhla mše.
Pro většinu místních i přespolních byla ale hlavním pouťovým
dnem sobota 30. září. Ta měla
zcela světský ráz. Pro malé byly
přichystány radovánky v podobě
pouťových atrakcí, pro dospělé
odpolední program, jehož žánVýraz pouť v našich končinách už dávno ztratil původní náboženský
význam. Dnes si tento pojem spojujeme hlavně s pouťovými atrakcemi,
které umí rozzářit dětské oči.
Foto 2x Jan Hubač
rově rozličné hudební body byly
prokládány dalšími kratochvílemi,
jako vystoupením kejklíře, ukázkami historických zbraní či pohád-
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kou odehranou na návsi. Večer
vyvrcholil hospodskou veselicí.
Sváteční den měl i slavnostní
okamžik - starosta Luděk Pěn-

kava předal Miroslavu Rokošovi
Cenu Strupčic za dlouholetý přínos obci.
Strupčická pouť měla zkrátka
celou řadu podob a vzhledem
k tomu, že v sobotu zalévalo
zdejší náves slunce, lze říct, že
všechny byly svým způsobem příjemné. Spokojeností se netajil ani
starosta Pěnkava. "Letos nás při
venkovních akcích několikrát ´vypeklo´počasí, ale tentokrát nám to
plně vynahradilo. Program, který
jsme připravili, byl podle mě pestrý, ale na tom, že se tu během
dne vystřídalo podle našich odhadů kolem sedmi set lidí, mělo jistě
značný podíl také sluníčko, které
nám příjemně hřálo celý den," kvitoval starosta průběh svátečního
víkendu zasvěceného našemu
národnímu patronovi.
(lm)
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BOLEBOŘ

S podzimem do hor přichází i hodnocení zahrádek

Boleboř – Mezi pravidelné pohodové akce v bolebořském kalendáři patří vyhodnocování úpravy
zahrádek v Boleboři a přilehlých
osadách - Orasíně a Svahové. To
letos připadlo na sobotu 23. září
a konalo se v bývalé restauraci,
přeměněné na kulturní centrum.
Hodnocení i vyhlášení se ujal jako
obvykle spolek Bolebořské baby,

Na žádné z akcí, ve které mají
prsty Bolebořské baby, nemůže
chybět něco lákavého pro mlsouny.
Foto 2x Luboš Mizun

a proto nemohlo chybět ještě
v ´předsálí´ občerstvení domácí
výroby ve sladké, slané, ale i tekuté podobě z jejich produkce.
Vlastního vyhlášení se ujala
jedna z vůdčích osobností spolku
Květoslava Kudláčková. Ta předávala vyhodnoceným zahrádkářům zajímavé věcné ceny. V Boleboři byla vybrána jako nejhezčí
zahrádka manželů Vaňkových,
v Orasíně Venduly Peteříkové
a nejlepšími zahrádkaři ve Svahové jsou pro tento rok manželé
Fučíkovi.
Po oficialitách následovala zábavná část odpoledne. Byla tažena čísla obecní soutěže, v níž
mohli ti šťastnější vyhrát některou
ze tří set cen. Losování, jehož se
s vtipem a šmrncem ujaly nové
tváře mezi Bolebořskými babami

Za Bolebořské baby předávala ceny Květoslava Kudláčková (v čepci).
Na snímku gratuluje vítězce z Orasína Vendulce Peteříkové.
Lucie Kemrová a Margita Lansdorfová, bylo prokládáno hudebními vstupy. O ty se postaralo Duo
Kemros. Pak už se rozproudila
volná zábava.

Vyhodnocení a ocenění nejhezčích zahrádek bylo další povedenou sousedskou akcí, při níž se
lidé v Boleboři sešli, aby se společně pobavili.
(lm)

VRSKMAŇ

Přitečou do Vrskmaně plynovodem desítky milionů?

Vrskmaň - Nadnárodní společnost NET4GAS bude stavět
v Ústeckém kraji kompresní stanici, volba na její umístění padla
na vrskmaňský katastr. Pokud
vše dopadne podle probíhajících
jednání, znamenalo by to pro
Vrskmaň velmi příjemné vylepšení obecního rozpočtu.
„Nechci předbíhat, čeká nás
ještě řada kroků, ale věci se rozvíjejí slibně,“ říká starosta Vrskmaně Václav Hora a vysvětluje,
co bylo na počátku probíhajících
jednání. „Naším krajem vede
plynovod Gazela, spojující plynovody ze severní Evropy s těmi
v Bavorsku, a bylo rozhodnuto,
že by se u něj měla postavit kompresní stanice. Příslušná firma,
která to má realizovat, vyhodnotila jako nejoptimálnější lokalitu
místo, ležící na okraji katastru
naší obce. Aby mohla výstavba
proběhnout, musí se pozemek
prodat. Ale to není jen tak jednoduché.“
Aby se záměr plynařů mohl
uskutečnit, je nejprve třeba přijmout patřičné změny v územním
plánu, kde je příslušný pozemek
veden jako zemědělská půda.
A takové nevratné rozhodnutí
je závažné, proto se Vrskman-

Z návštěvy Vrskmaňských v rakouském Oberkappelu: kompresní stanice je od ostatní krajiny oddělena zeleným valem. Foto Václav Hora
ští chtěli nejprve přesvědčit, ´do
čeho jdou´. „Požádali jsme, než
rozhodneme o prodeji pozemků,
o návštěvu podobného zařízení,
abychom se přesvědčili, že jeho
výstavba a zejména provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí,“ vysvětluje starosta
Hora. „V České republice jsou
kompresní stanice čtyři, ale už
staršího typu - taková, která má
vyrůst u nás, je v Rakousku. A tak
jsme se tam vydali na exkurzi.“
Oberkappel je městys s ani ne
osmy sty obyvateli ve spolkové
zemi Horní Rakousy na hranicích
s německým Bavorskem. Leží pět

set metrů nad mořem, jižně od
Bavorského lesa, sousedícího se
Šumavou. Je to hornatá krajina
s velmi živým turistickým ruchem.
„Rakousko je známo svou ochranou životního prostředí a péčí
o přírodní památky, proto jsme byli
překvapeni, že právě zde je umístěna kompresní stanice,“ líčí své
dojmy V. Hora. „Na druhou stranu
to pro nás bylo důkazem, že naše
obavy byly zbytečné. A opravdu,
přímo v zeleni utopený průmyslový objekt nevydával hlukové
ani žádné jiné imise. Nejhlučnější
bylo hučení transformátorů.“
Cesta vrskmaňských zastupi-

telů na jih, konaná na náklady potenciálního partnera, tedy rozhodně nebyla zbytečná. „Rakušané
nás přesvědčili, že jde o provoz,
který životní prostředí nijak nepoškozuje, navíc jsme se inspirovali
tím, co jsme viděli, a budeme požadovat, aby součástí realizace
tohoto projektu byla i odpovídající
výsadba zeleně.“
Kompresní plynová stanice,
která po potřebných administrativních krocích (změna územního
plánu, prodej pozemku) má vyrůst na sedmi hektarech pozemků
v severozápadním okraji vrskmaňského katastru, bude kromě
administrativní budovy obsahovat
tři kompresory, potřebnou technologii trafostanice a chladiče. Nedojde-li ke komplikacím, stavba
by měla být započata v druhém
pololetí 2018.
A co z toho bude mít Vrskmaň?
„Měli jsme štěstí, že volba firmy
NET4GAS padla na nás. Náš
partner nechce celou věc předčasně medializovat, ale pokud
vše vyjde podle předběžných
jednání, obec by za prodej strategických pozemků mohla utržit
pořádný balík peněz,“ nastínil závěrem slibnou perspektivu Vrskmaně její starosta.
(lm)
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Áčko Ervěnic drží střed tabulky, béčko i 1. SK jsou trochu níž

Krajské fotbalové soutěže mají
za sebou srpen a září, prvních
šest kol. Jak si po nich stojí jirkovské týmy mužů?
A-tým SK Ervěnice - Jirkov je
typickým mužstvem středu. V tabulce utkání hraných doma je se
stoprocentním bodovým ziskem
první, v tabulce utkání hraných
venku je bez jediného bodu poslední. Výsledkem tří domácích
vcelku
jednoznačných
vítězství (s Kryry 6:1, s Březnem 4:0
a s Kopisty 4:1) a neméně jednoznačných proher na hřištích
soupeřů (0:4 s LoKo a v Údlicích,
1:3 v Ledvicích) je solidní střed
čtrnáctimístné tabulky - sedmá
pozice a skóre 15:13.
B-tým SK Ervěnice Jirkov dosahuje střídavých výsledků. Po
úvodním vítězství v Černovicích
(na penalty) přišla domácí prohra
s Viktorií Lom 1:2. Pak přišly dvě
přestřelky - nejprve si Jirkovští
odvezli ze Strupčic potupnou ´desítku´, aby si následně vylepšili
bilanci doma, kde nastříleli sedm
gólů Blažimi. V Tuchořicích opět
prohráli (1:6) a první říjnovou

ny 3:4. Se skóre 14:22 a šesti body jim patří desátá pozice.
1. SK Jirkov, nováček v krajské
soutěži, si vede stejně jako ervěnické áčko - doma vítězí, venku
prohrává. Protože v Březenci se
ze šesti utkání hrála jen dvě, má
pouze 5 bodů (jedna výhra na
penalty), skóre 10:27 a drží dvanáctou příčku. Tým, jehož cílem je
se v krajské soutěži udržet, se zatím pohybuje blízko sestupového
pásma, ale dosavadní domácí neporazitelnost naznačuje, že další
body by mohly brzy přijít.
(lm)

Dva snímky ze zápasů ervěnického béčka. ▲ První domácí
utkání sezóny s Viktorií Lom (1:2).
V souboji o míč Alexandr Mostovoj, v pozadí Ladislav Niš (vpravo) a Ladislav Kocour. ► Zatím
poslední domácí zápas - proti
FK Mlékárna Braňany (3:4). Fotbal je sice krásná hra, ale někdy
bolí, naznačuje výraz domácího
Petra Trojana po střetu se soupeřem.
Foto 2x Vladimír Kapuš
neděli doma podlehli v penaltovém rozstřelu Mlékárně Braňa-

TENIS

Tenisté nafoukli halu, začala jim zimní sezóna
V pondělí 17. září se sešlo na
jirkovských tenisových kurtech 30
lidí, aby postavili nafukovací halu
přes tři antukové kurty. Ty používá Tenisový klub Jirkov v zimních
měsících na trénování a pořádání
celostátních turnajů mládeže.
TK Jirkov se z 90 % zabývá výukou a závodní činností mládeže,
a tak bylo příznačné, že jako první využili halu na svůj turnaj ti nejmenší ´babytenisté´. O vítězství
se tu hned další víkend utkalo 20
dětí ve věku do deseti let. To získala Tereza Krejčová z Chodova.
Z Jirkováků se nejlépe dařilo Adamu Hrdličkovi, který skončil pátý.
Trenér Daniel Hulič vyhodnotil
turnaj jako vydařený a vyzdvihl
právě to, že díky nafukovací hale
se mohl odehrát i přes deštivé
počasí.
Letní sezóna skončila a tak je
čas na její bilancování. Předseda
klubu Luděk Zedek ji hodnotí jako
průměrnou. Stále se zlepšující
A. Drábová v kategorii dorostu
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Adam Hrdlička, pátý na zářijovém turnaji v babytenise. Foto LM
vybojovala na dvou turnajích druhé místo, Hrdlička byl na turnaji
v Duchcově v babytenise třetí.
Matěj Laibl vyhrál okresní přebor
starších žáků a čtyři celostátní
turnaje, z toho dva na domácí
antuce. Na těchto turnajích vyhrál i čtyřhru, vždy s jiným spoluhráčem. Družstvo starších žáků

vyhrálo na hostování v Mostě
a na mistrovství ČR skončilo páté.
Střídavé výsledky se objevovaly
i v soutěžích družstev. Mladší žáci
v 2. krajské třídě skončili na předposledním místě, starší žáci poslední, zato dorostu uteklo postupové místo o jediný bod. Dospělí
si tradičně udržují střed tabulky,
pozitivní je, že za ně již hrají čtyři jirkovští odchovanci z dorostu.
Historicky nejlepšího úspěchu
dosáhli ti nejstarší - senioři. V oblastní soutěži dosáhli poprvé na
skvělé druhé místo. V sestavě
Háša (kapitán), Řehák, Plechata, Hutárek, Malý, Jurec a nestor
jirkovského tenisu Zedek skončili
před kluby z Mostu, Teplic, Chomutova, Loun, Meziboří, Kadaně
a Vejprt.

I přes nedostatek finančních
prostředků, se kterým se potýká
asi každý sportovní klub, se jirkovským tenistům letos podařilo zrekonstruovat nástavbu nad
klubovnou a zrenovovat všechny
dřevěné prvky, které si žádaly
údržbu. I v příští sezóně se budou
shánět peníze, je třeba opravit
fasádu domu, který klub vlastní,
renovovat povrchy kurtů a pořídit
jednokurtovou ´nafukovačku´, využitelnou za nepříznivého počasí
v létě.
Klub děkuje touto cestou svým
největším sponzorům, bez jejichž
pomoci by nepokryl ani základní
provozní náklady spojené především s výukou dětí. Jsou jimi
město Jirkov, Vršanská uhelná
a. s. a Severočeská energetická
s. r. o.
(lz/lm)

Sportoviště je otevřeno i veřejnosti. Objednávky na tel. č. 606 893 886
- p. Sedlický. Informace (zájem o tenis přihlášky dětí, sponzorství) tel. č. 606 122 603 - p. Zedek, případně osobně ve středu (8 - 12 hod.).
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Memoriál Václava Čecha
vyhráli naši "Krušnohorci"
V pátek 8. září proběhl na ZŠ
Písečná v Chomutově turnaj
v malém fotbale pro žáky 5. až
6. tříd na počest Václava Čecha,
bývalého pedagoga a organizátora žákovského sportu na Chomutovsku († 2013). Ten půlku své
neuvěřitelných padesát let trvající
práce s dětmi a pro děti odvedl
právě na zdejší škole.

ských (Písečná, Zahradní, Heyrovského) po jedné z Klášterce
nad Ohří (Školní), Března a Jirkova (Krušnohorská). Loňské prvenství obhajovala domácí škola,
ale hned úvodní zápasy naznačily, že to nebude mít jednoduché.
I přes sychravé takřka anglické
počasí předváděli hráči kvalitní
výkony. Od začátku se překvapi-

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

kategorie: 1. B třída, skupina C

datum		
7. 10.		
22. 10.		
5. 11.		

název družstva hostí
SKP Kadaň
SK Černčice
TJ Nové Sedlo

čas
12:30
15:00
14:00

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie

název družstva hostí

čas

7.10.
15. 10.
21. 10.
28. 10.
5. 11.

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

Vroutek
1.SK Jirkov
Postoloprty
Podbořany
Černčice

16:00
16:00
15:30
14:30
14:00

7. 10.
7. 10.
15. 10.
21. 10.
21. 10.
29. 10.

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

Proboštov
Proboštov
Souš
Krupka
Krupka
Horní Bříza

10:00
12:15
16:00
10:00
12:15
14:30

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov - Ervěnice
Jirkovští vítězové: Martin Šottnik, Patrik Nguyen, Michal Votava, Jakub
Horník, Milan Bartl a Saša Mashynistov. Vzadu ´kouč´ Jiří Olišar
Turnaje, který se hrál na hřišti
s umělým povrchem systémem
každý s každým, se zúčastnilo
šest škol, kromě tří chomutov-

V útoku Martin Šottnik, v pozadí
Jakub Horník. Foto 2x L. Chlíbek

vě nejlépe dařilo Jirkovským. Vyhráli čtyři zápasy z pěti. Navíc náš
Kuba Horník byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
I přes nepřízeň počasí se akce
vydařila, hráči ukázali velké zaujetí pro hru, z čehož by měl pan
Čech určitě radost. Ceny v podobě pohárů, míčů, medailí i sladkostí byly připraveny pro všechny
účastníky. Na organizaci turnaje
se kromě pořádající školy podílely chomutovská organizace Asociace školních sportovních klubů
a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Sponzorsky ho podpořily Statutární město Chomutov
a Severočeské doly a. s., jimž patří
poděkování organizátorů. (jk/lm)

Memoriál Václava Čecha - výsledky
Tým		
Z
V
R
P
S
B
1. ZŠ Krušnohorská Jirkov 5
4
0
1
7:3
12
2. ZŠ Zahradní Chomutov 5
3
1
1
9:4
10
3. ZŠ Písečná Chomutov
5
3
1
1
5:4
10
4. ZŠ a MŠ Březno
5
3
0
2
5:3
9
5. ZŠ Heyrovského Chom. 5
0
1
4
1:6
1
6. ZŠ Školní Klášterec n. O. 5
0
0
5
2:9
0
Z - zápasy, V - vítězství, R - remíza, P - prohra, S - skóre, B - body

místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum kategorie
název družstva hostí
čas
7. 10. 2. liga muži A
Česká Lípa
10:00 + 14:00
8. 10. KP kadetky
TJ Veros Chomutov
10:00 + 14:00
14. 10. 1. liga junioři
VK Karlovarsko
9:00 + 13:00
14. 10. 2. liga muži A
TJ Netolice 1892
11:00 + 15:00
15. 10. KP ml. žákyně 4
kvalifikace
9:00
21. 10. KP starší žákyně
mistrovský turnaj
9:00
21. 10. KP mladší žáci 3
mistrovský turnaj
9:00
22. 10. KP ml. žákyně 6
mistrovský turnaj
9:00
28. 10. KP kadetky
VK Karlovy Vary
10:00 + 14:00
28. 10. 1.l iga junioři
USK Slávia Plzeň
9:00 + 13:00
4. 11. 2. liga muži A
Volejbal Domažlice
11:00 + 15:00
4. 11. Pohár nových nadějí mistrovský turnaj
9:00
5. 11. KP juniorky
TJ Sokol Litoměřice
10:00 + 14:00
5. 11. KP kadetky
Volejbal Ústí n.L. A
10:00 + 14:00

Domácí mistrovská utkání
Klubu stolního tenisu Jirkov

místo: kryt CO u základní školy v Krušnohorské ulici
datum
14. 10.
14. 10 .
14. 10.
15. 10.
18. 10.
21. 10.
22. 10.
28. 10.
29. 10.

kategorie
2. liga ženy A
2. liga ženy A
KP 1. muži
KP 1. muži
KP 2. muži D
divize muži A
divize muži A
KP 1. muži C
KP 1. muži C

název družstva hostí
SKST Liberec A
TJ Sokol Turnov A
ASK Lovosice A
TTC Roudnice n. L. A
Sokol Horní Jiřetín A
SKST Děčín A
TJ Sokol Filipov A
SKST Baník Most C
SKST Baník Most D

čas
10:00
15:00
16:00
10:00
17:30
16:00
10:00
16:00
10:00
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Kino
telefon: 474 680 337
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středa 18. 10.
17:00 Lego Ninjago film akční, animovaný
20:00 8 hlav šílenství životopisný

pátek 6. 10.
17:30 Blade Runner 2049 scifi, thriller
20:00 Zahradnictví: Dezertér drama

čtvrtek 19. 10.
17:30 Temná věž akční
20:00 Hora mezi námi drama, komedie

sobota 7. 10.
15:00 Esa z pralesa animovaný
17:30 Hora mezi námi drama, komedie
20:00 Blade Runner 2049 scifi, thriller

pátek 20. 10.
17:30 Wind River krimi, mysteriózní
20:00 Bajkeři komedie

neděle 8. 10.
15:00 Esa z pralesa animovaný
17:30 Nejsledovanější dokumentární
středa 11. 10.
17:00 Esa z pralesa animovaný
20:00 Hora mezi námi drama, komedie
čtvrtek 12. 10.
17:30 Nejsledovanější dokumentární
20:00 Wind River krimi, mysteriózní
pátek 13. 10.
9:00 Přes kosti mrtvých mysteriózní
thriller
17:30 Zahradnictví: Dezertér drama
20:00 Sněhulák krimi
sobota 14. 10.
15:00 My Little Pony animovaný
17:30 Hora mezi námi drama, komedie
20:00 Blade Runner 2049 scifi, thriller
neděle 15. 10.
15:00 My Little Pony animovaný
17:30 Kingsman: Zlatý kruh akční

Zámek Červený Hrádek

sobota 21. 10.
15:00 Já, padouch 3 animovaný
17:30 Sněhulák krimi, drama
20:00 Geostorm: Globální nebezpečí
akční, scifi
neděle 22. 10.
15:00 Já, padouch 3 animovaný
17:30 Bajkeři komedie
středa 25. 10.
17:00 My Little Pony animovaný
20:00 Bajkeři komedie
čtvrtek 26. 10.
17:30 Sněhulák krimi, drama
20:00 Thor: Ragnarok akční, fantasy

středa
25.8:00
10.- 17:30
18:00
hodin
pondělí
- pátek
hodin
Beseda se záhadologem
Miniškolka
Arnoštem
Vašíčkem
Možnost
docházení
dětí denně nebo
dle potřeby
jen určité dny v týdnu.
Vstup zdarma

pátek 3. 11.
17:30 Bajkeři komedie
20:00 Thor: Ragnarok akční, fantasy
sobota 4. 11.
15:00 Příšerákovi animovaný, rodinný
17:30 Thor: Ragnarok akční, fantasy
20:00 Sněhulák krimi, drama
neděle 5. 11.
15:00 Příšerákovi animovaný, rodinný
17:30 Absence blízkosti drama

neděle 15. 10. 10 hodin
Neděle tak trochu jinak
program s úsměvem pro ty. kteří ho
nejvíc potřebují

telefon: 724 685 288

sobota 14. 10. 17 hodin
Výstava Pavla Němce
vernisáž výstavy moderního umění
Výstava potrvá do 25. 11.

Jirkovské divadlo
středa 18. 10. 19 hodin
Už nikdy sám!
Divadelní představení Divadla Kalich.
Hrají Zuzana Bydžovská, Pavel Liška, Josef
Polášek.
Vstupné 280 Kč předprodej v Infocentru, 320 Kč
na místě.

telefon: 474 654 007

čtvrtek 2. 11.
17:30 8 hlav šílenství životopisný
20:00 Matka! drama, horor

sobota 28. 10.
15:00 My Little Pony animovaný
17:00 Geostorm: Globální nebezpečí
akční, scifi

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.

Městská knihovna

středa 1. 11.
17:00 Já, padouch 3 animovaný
20:00 Čára krimi, thriller

Galerie Jirkov

telefon: 474 654 265

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

neděle 29. 10.
15:00 Esa z pralesa animovaný
17:30 Čára krimi, thriller

pátek 27. 10.
9:00 Ústava komedie, drama
17:30 Thor: Ragnarok akční, fantasy
20:00 Matka! drama, horor

telefon: 474 684 560

sobota 21. 10. od 8 hodin
Zakončení sezóny a výlov rybníka
8:00 - zahájení výlovu zámeckého rybníka
10:00 -14:00 prodej živých ryb
9:30 - 11:00 koncert Brass Band Rakovník
14:00 - COP Bluegrass Plzeň
13:00 - zahájení interaktivní výstavy
Stroj času (zámek) - do 4. 2. 2018.
Občerstvení, prodej rybích specialit

20:00 Thor: Ragnarok akční, fantasy

Stálá expozice vybraných děl akademického malíře Jana Plívy
Otevírací doba:
Úterý 10:00 - 12:30
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
Sobota 14:00 - 17:30

Základní umělecká škola
telefon: 474 654 077

pátek 6. 10 - neděle 8. 10
Jirkovský písňovar 2017
11. ročník mezinárodního soutěžního
festivalu sborové populární hudby
pátek 6. 10. 19:00 hodin
Zahajovací koncert
Rytířský sál zámku Červený Hrádek.
sobota 7. - neděle 8. 10
Bloky soutěžních vystoupení

