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Měsíčník města Jirkova

V tomto čísle najdete
str. 2 Psí útulek v loňském roce
str. 3 Střelba v kulturním domě,
masopust ZUŠ
str. 4 Fotokronika: Koumák a rallye
v Paraplíčku, dětské odpoledne

zdarma

Jirkov chystá výstavu věcí slavných Jirků Prověřují se
možnosti
zřízení jeslí

str. 5 Kam za kulturou

Na základě prosincového usnesení
zastupitelstva prověřuje odbor sociálních věcí a školství možnost zřízení
jeslí při Mateřské škole Jirkov. Jesle
jsou zdravotnické zařízení, obec je
může zřídit a provozovat, ovšem i financovat ze svého rozpočtu – stát na
jejich provoz žádné příspěvky neposkytuje.
Po konzultacích s vedením MŠ Jirkov byly vytipovány prostory ve školce ve Studentské ulici, které vyhovují
z hlediska počtu místností i plochy.
V případě zřízení jeslí by ovšem byly
nutné určité náklady (nákup lehátek,
nábytku, hraček, kuchyňské linky,
dovybavení kuchyně, stavební úpravy - ventilace, nižší záchůdky, zvýšení
obkladů, šatna pro zaměstnance…).
Pokračování na str. 2

str. 6 Lyžaři - ohlédnutí za sezonou

Otázka pro Bedřicha
Fryče, ředitele KVIZu
V rámci zahájení kulturní sezony
bude slavnostně otevřena zámecká
knihovna, o níž se dosud nemluvilo.
Můžete ji blíže představit?
Jde o knihovnu, která byla po válce
zabavena rodu Hohenlohe a zestátněna. Obsahuje přes 4 200 exemplářů,
nejstarší tisky pocházejí ze 16. století,
ale jsou tu i ručně psaná díla. Město
získalo soubor knih do dlouhodobé
výpůjčky od Národního muzea. Knihy
vyžadují zvláštní podmínky zacházení.
Nikdo kromě odborníků z muzea na ně
nesmí sahat, natož s nimi manipulovat.
Budou umístěny ve zvlášť vybudovaných knihovnách, vzadu potažených
plátnem kvůli prodyšnosti, vpředu
osazených mřížemi.

Šance pro dlužníky,
amnestie na penále
Stejně jako v minulých letech, i letos budou mít dlužníci nájemného
v bytech patřících městu možnost část
svých závazků vůči městu „umazat“.
Těm, kteří od 1. do 30. dubna uhradí
celé dlužné nájemné, bude odpuštěno
90 % poplatku z prodlení. Ten přitom
někdy bývá větší než samotný dluh,
protože na rozdíl od dlužného nájmu
penále každým dnem narůstá.
V roce 2010 amnestie využilo téměř čtyřicet dlužníků, kteří uhradili
více než 580 tisíc korun, vloni na účet
správce městského bytového fondu
přibylo přes 900 tisíc od pětapadesáti
plátců.
Prominutí poplatku z prodlení ještě
podléhá schválení zastupitelstvem,
které se uskuteční 28. března.

Poliklinika Jirkov
informuje veřejnost
Budova polikliniky v Jirkově se
otvírá v 7 hodin a zavírá v 18 hodin. Veškeré služby v budově jsou
nastavené tak, aby ten, kdo přijde
v 7 hodin, nic nezmeškal. Není proto důvod k tomu, aby lidé čekali
před budovou polikliniky před sedmou hodinou ranní.
K většině lékařů se lze objednat
předem na určitou hodinu.

Zvláštní výstava se otevře v městské věži na svatého Jiří, 24. dubna. Půjde o expozici souboru různých předmětů, jak obyčejných, tak unikátních. Exponáty spojuje jediné - ti, kteří je věnovali či zapůjčili, mají stejné křestní jméno. Jak uvedl ředitel
KVIZu Jirkov Bedřich Fryč, oslovili známé osobnosti, převážně z oblasti kultury, kteří nesou jméno odpovídající našemu
městu. Slavní Jirkové se k tomuto nápadu postavili vstřícně a tak na výstavě, která bude otevřena po celou sezonu v městské
věži, budou v k vidění například Jirkovy brýle (Bartoška), Jirkova soška Thálie (Langmajer), Jirkův zapalovač (Macháček)
a další různé předměty. Na snímku si B. Fryč zkouší zmíněné brýle, před ním jsou na pultu Informačního centra některé další
exponáty, hlavní esa však organizátoři výstavy zatím tají. Zároveň se obracejí na veřejnost s prosbou: kdo má doma jakoukoli
věc spjatou s nějakou známou osobností jménem Jiří, obohaťte soubor exponátů jejím zapůjčením.
Foto Luboš Mizun

Úspory z opravy mostu investují do komunikací
Rada města doporučila zastupitelstvu
zařadit do plánu investičních akcí další
dvě. Jde o rekonstrukci komunikace
u školy ve Studentské ulici a vybudování chodníků v Jezerské ulici. Dodatečné zařazení těchto akcí do rozpočtu
města bylo umožněno tím, že při výběrovém řízení na rekonstrukci mostu
v Žižkově ulici byla částka vítězného
dodavatele výrazně nižší, než odbor
majetku města a útvar investic předpokládal.
Komunikace odbočující ze Studentské ulice a vedoucí podél školy je v nevyhovujícím stavu, a to včetně chodníků a parkovacích stání. Rekonstrukce
počítá s opravou úseku od Studentské

Komunikace ve Studentské opravu
skutečně potřebuje.

až k mostku u ZŠ Krušnohorská včetně
vybudování dvou osvětlených přechodů, odvodnění dotčených ploch a vybudování nového parkovacího a kontejnerového stání.
Chodník v Jezerské by měl podle
projektové dokumentace vést podél
stávající komunikace a měl by řešit
bezpečnost chodců, zejména mládeže
docházející do učiliště na konci ulice.
Předpokládané náklady obou investičních akcí se pohybují kolem osmi
milionů korun, ale tato částka se může
opět v rámci výběrového řízení změnit.
Navíc na by chodník měla být zčásti
použita zámková dlažba z náměstí, což
povede k dalšímu snížení nákladů.

Nová firma, nové "uniformy", nové logo...
…stejná práce. Tak by se dala popsat sociální firma ONZA,
která od března stará o veřejnou zleeň a občanskou vybavenost ve městě. Nová firma převzala od PSJ dvanáct zaměstnanců, kteří v těchto dnech provádějí první úklid po zimním
období. V polovině března prováděla ONZA odlehčovací
řezy dubů v Křižíkově ulici. Na snímku při práci Libuše Redaiová (vlevo) a Irena Tomášová, v pozadí na plošině Roman Gorol. Jak připomněl provozní vedoucí Václav Houdek, lidé se mohou obracet se svými podněty na odstranění
problémů (nebezpečné stromy, poškozené zastávky, lavičky,
dětská hřiště či jiná občanská vybavenost) na telefonní číslo
774 586 352 nebo přímo do areálu PSJ, kde nová společnost
sídlí.

Zápis dětí do
mateřských škol
proběhne 16. a 17. dubna
v 8 - 11 a 12 - 15 hodin
Podrobnosti na str. 5

Nájemné v bytech
města vzroste
Rada města schválila zvýšení nájemného v městských bytech z 25 na 39
Kč/m² podlahové plochy s účinností
od 1. září.
K navýšení nájemného je nutno přistoupit vzhledem ke stavu bytového
fondu, stávající nájemné totiž nestačí
na potřebné investice. Žádoucí jsou
výměny oken i balkonů, opravy střech
či rekonstrukce výtahů. Letos plánuje
správce bytového fondu plošnou výměnu oken téměř u tří stovek bytů, v
dalších letech přijdou na řadu výtahy,
z nichž mnohé už dosluhují.
Porovnání nájemného v Jirkově s nájemným v něktzerých jiných městech:
viz tabulka ▼
Nájemné v obecních bytech
v některých městech regionu
Chomutov
46 Kč/m²
Most
35/80* Kč/m²
Litvínov
25/32* Kč/m²
Bílina
36 Kč/m²
Klášterec
55 Kč/m²
/* Most - zrekonstruované byty
/* Litvínov - předpokládaná úprava

Příští JN 18. 4.
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Z deníku

Nové pány našla téměř stovka psů z útulku

černých šerifů
Za čtrnáct dní přistiženo dvacet
pobertů. Neradostnou statistiku pokusů o krádeže v jirkovských marketech rozšířilo v druhé polovině února
osmnáct případů. Zloději obou pohlaví
(9 mužů 9 žen) a různého věku (od
mladistvého po seniorky) měli široký záběr. Pokoušeli se krást uzeniny,
mléčné výrobky, alkohol, kávu, cukrovinky, trička, sprchové gely, tabák
i pantofle. Jeden z nich, třicetiletý muž,
po zadržení před strážníky vyprazdňoval kapsy, aby ukázal, jestli mu v nich
ještě něco neuvízlo. K jejich a zřejmě
i svému překvapení z nich nevyndal
sice průkaz totožnosti, ale čtyři platební karty na různá jména. Poučení? Nechodit na lup s věcmi, které v případě
neúspěchu vyvolají zvědavost ochránců zákona. Další zkušeností z evidence
činnosti pobertů je, že i v tomto oboru
se lze zaměřit na výchovu následovníků. Hned dvakrát totiž byla zadržena
nenechavá matka i se svou ratolestí.
Okapy do sběrny nedonesli. Dva
mladíci, které jakožto sběrný materiál
upoutaly okapy na jednom rodinném
domě, svůj záměr naplnit nestačili.
Majitelka domu nejenže že včas zalarmovala policii, ale navíc oba sběrače
důkladně popsala. Strážníci je pak našli v blízkosti sběrny. Poškozená žena
potvrdila, že jsou to ti, kteří její okapy
odnesli. Oba výtečníky si pak převzala
Policie ČR. Okapy byly následně nalezeny u plotu sběrny.
Za oběd zaplatil starými škrpály.
Občerstvení na účet podniku si dopřál
neznámý muž v jedné z jirkovských
restaurací. Poté, co se vydatně posilnil
(útrata činila 240 korun), odešel údajně
do bankomatu pro hotovost. Po cestě si
zřejmě usmyslel, že když už je jednou
venku, je zbytečné se vracet někam,
kde po vás chtějí peníze. A tak se vyrovnat účty už nevrátil. V restauraci
po něm zůstala jen prázdná peněženka
a krabice s obnošenými botami.

Pomoc bezdomovcům
stála pět a půl tisíce
Mimořádné opatření, které přijalo
město od počátku února v důsledku
tuhých mrazů, bylo vyčísleno na 5 642
korun. Od 1. do 15. února bylo v ubytovně provozované městským ústavem
sociálních služeb zřízeno útočiště pro
osoby bez přístřeší, které o to požádaly. Jídelna ubytovny byla provizorně
vybavena deseti omyvatelnými lehátky. Zájemci o nocleh dostali při nástupu i při odchodu polévku, chléb a teplý
čaj. Zájem o tuto službu projevilo celkem šest osob, průměrně to byli dva
lidé denně.
Šestnáctého února bylo toto mimořádné opatření zrušeno a následně
byly vyčísleny náklady spojené s jeho
zavedením. Ty sestávají z nákladů na
stravování (64 porcí polévky, čaj, cukr,
pečivo) - 1 785 korun, praní ložního
prádla - 1 550 korun a osobních nákladů (posílení noční služby, pohotovost…) - 2 307 korun.
S každým klientem byla uzavřena
smlouva o poskytnutí mimořádného
ubytování, na jejímž základě město
požádá úřad práce o zaslání sociální
dávky ve výši uvedených nákladů.

Dopoledne pouští pracovnice útulku Lenka Štrougalová své „klienty“ na dvorek, aby se aspoň trochu proběhli. Foto LM
Psí útulek za rok 2011 přijal 136 psů
a vydal jich 131. Do „výdeje“ se počítá 94 psů adoptovaných novým majitelem, 27 jich bylo vráceno původním
majitelům a 10 jich uhynulo nebo bylo
utraceno.

Útulek byl zřízen v roce 1994, od
roku 1996 jej provozuje veterinární
lékař Marek Halounek. Je rozdělen
na jirkovskou a kadaňskou část, každé město využívá 12 kotců. Kapacita
každé části je 20 až 25 psů.

Výsledky zápisů do prvních tříd
Škola

K zápisu se
dostavilo
64
83
60

Z toho žádost
o odklad
8
10
8

Předpoklad
počtu žáků.
56
60
52

Předpoklad
počtu 1.tříd
1. ZŠ
2
2. ZŠ
2
3. ZŠ
2 běžné třídy
1 logopedická
4. ZŠ
74
6
68
1 běžná
1 sportovní
1 SPU třída
CELKEM
281
32
236
10
--------------------------------------------------------------------------------------------1. ZŠ a 3. ZŠ mají otevřeny každá jednu přípravnou třídu
2. ZŠ - 13 dětí nemohlo být přijato – musela by se otevřít další třída
SPU - specifické poruchy učení
4. ZŠ - pokud se k zápisu dostaví další děti, je možné otevřít další třídu

Nejvíce psů bylo do útulku přijato
v září (18), vydáno v prosinci (16),
z toho 13 jich našlo nového pána. Nejvíc tuláků se tu sešlo během prázdnin,
v červenci jich bylo vráceno původním
majitelům šest, v srpnu pět.

Město chce změnit
systém školního
stravování
Pokud bude na březnovém jednání
zastupitelstva schválen návrh radních,
změna v systému školního stravování
v Jirkově se přiblíží. Záměrem vedení
města je přejít ke stravování s jednou
centrální kuchyní.
Najít provozovatele tohoto systému
je věc natolik složitá a odborná, že
město vybralo specializovanou firmu,
pražskou advokátní kancelář. Ta bude
provozovatele školního stravování vybírat formou koncesního řízení, které
by měl být ukončeno v únoru 2013.

Drak Severus našel nevěstu, na výběr jich měl stovky
Březenský drak už je zamilovaný.
Pomohly mu v tom děti, které se zapojily do valentýnské výtvarné soutěže.
Každý, kdo nakreslil, vymodeloval,
nebo jakoukoli výtvarnou technikou
ztvárnil partnerku pro Severuse a donesl ji do Informačního centra Severočeských dolů v Chomutově, získal dárek. Vyhodnocení soutěže, jejíž hlavní
cenou byl vyhlídkový let nad Chomutovskem, proběhlo 20. února.
Soutěž se setkala s velikým zájmem.
Prostory Informačního centra se zaplnily nejrůznějšími dračicemi a princeznami. Přihlásilo se 444 dětí. „Výkresy i nejrůznější postavičky k nám
nosili jednotlivci i kolektivy. Rozhodli
jsme se proto, že soutěžící rozdělíme
do pěti kategorií a vyhlídkový let nad
Chomutovskem udělíme hned několika
dětem,“ uvedl ředitel strategie a komunikace Vladimír Budinský. Do soutěže
se zapojily děti především z Chomutova, Jirkova, Kadaně a Klášterce nad
Ohří. „Potvrdilo se to, co dávno víme,
že děti mají skvělé nápady a umí je
ztvárnit lépe než leckterý dospělý.
Každé z měst má v naší soutěži hned
několik vítězů.“ Z jirkovských účast-

Komunitní plán
na příštích šest let
Zastupitelstvo města schválilo Komunitní plán města Jirkova na roky
2012 – 2017. Tento dokument by měl
být v příštích letech vodítkem pro určení rozvoje sociálních služeb v Jirkově. Cílem je vytváření funkční a dostupné sítě efektivních služeb v sociální oblasti pro ty občany města, kteří
potřebují podporu či pomoc. Komunitní plán navazuje na Strategický plán
rozvoje města Jirkova pro období 2007
- 2013, schválený v roce 2006, a na
Strategický plán lokálního partnerství
Jirkov, schválený v březnu 2011.
Při jeho tvorbě byly vytvořeny tři
pracovní skupiny, zaměřené na jednotlivé aspekty sociální problematiky
– na seniory a zdravotně postižené,
na sociálně vyloučené a na sociálně
právní ochranu rodin. V jednotlivých
pracovních skupinách se řeší například problematika vzdělávání včetně
mimoškolního, volnočasových aktivit,
azylového bydlení a finanční gramotnosti.

Jirkov vyvěsil
tibetskou vlajku
Jirkov opět podpořil akci solidarity
s Tibetem. Vyvěšením tibetské vlajky si
připomněl, že 10. března to bylo 53 let,
kdy do této samostatné země vstoupila vojska čínské armády a přičlenila ji
k Číně. Letos výročí připadlo na víkend, proto byla vlajka na úřadě vyvěšena od pátku 9. do neděle 11. března.

Vlajka tibetské exilové vlády, od roku
1959 v Číně zakázaná.
Desátý březen si připomínají obce
a města vyvěšením tibetské vlajky na
svých úřadech. V roce 1996, kdy akce
proběhla poprvé, se k ní přidaly čtyři
radnice, v roce 2011 jich bylo téměř
stokrát víc (interentové stránky Tibinfo.cz uvádějí číslo 391). Jirkov vyvěšuje tibetskou vlajku od roku 2004,
Chomutov také, Kadaň a Klášterec se
k iniciativě připojily o rok dříve.

Prověřují se možnosti
zřízení jeslí

Vítězové výtvarné soutěže při slavnostním vyhlášení výsledků.
níků byli mezi nejlepší vybráni Martin
Souček v kategorii 11 let a starší a Pavel Duchek v kategorii modelů.
Drak Severus neboli důlní obr je
stroj KU 800. Velkorýpadlo, které
je vysoké podobně jako chomutovská městská věž, pracovalo v Dolech Nástup Tušimice přes třicet let.

Nyní je součástí březenské venkovní expozice. Je to jedinečná atrakce
v České republice. Okolí stroje je
upravené tak, aby potěšilo i nejmenší
návštěvníky. Součástí jsou pohádkové kulisy. Výpravy za březenským
drakem se konaly přes léto až do podzimu. Další exkurze začnou na jaře. rm

Dokončení ze str. 1
Finančně náročný by byl i vlastní
provoz – podle norem musí v takovém zdravotnickém zařízení připadat
plně kvalifikovaná zdravotní sestra
na pět dětí, při předpokládaném počtu
patnácti děti by šlo o tři pracovnice.
Zvažuje se výše úhrady za tuto službu,
pokud by činila 1 500 korun měsíčně
(bez stravy), město by provoz jeslí stál
ročně asi milion korun. Přitom je otázkou, zda je taková výše poplatku pro
rodiče akceptovatelná.
Proto je ve hře i varianta zřízení třídy pro děti od dvou a půl roku věku
v některém z pracovišť Mateřské školy
Jirkov. Jako nejvhodnější se prozatím
jeví MŠ v Nerudově ulici. Toto řešenéí by město vyšlo zhruba na 250 tisíc
korun ročně na úhradu mzdy jednoho
pedagogického pracovníka navíc.

3

Jirkovské noviny č. 3

Recitátoři soutěžili o postup na okres
Koncem února proběhlo v Základní umělecké škole Jirkov školní kolo literárně
dramatického oboru v recitaci. Zúčastnilo se ho 22 žáků.
„Recitace je umělecký směr a dílo okamžiku, těch příjemných okamžiků bylo
opravdu mnoho,“ říká učitelka tohoto oboru Iva Šimková. „Letošní soutěž je pro
základní umělecké školy nepostupová, přesto však měla pro naše žáky velký význam. Většina z nich se přihlásila do recitační soutěže na svých základních školách a s repertoárem, které si tu nacvičili, se umístila v třídních i školních kolech.
Setkají se na okresní soutěži v Chomutově, kde budou mít konkurenci širokého
výběru ze základních škol celého okresu.“
Ve skupině do 11 let soutěžilo deset žáků o zlaté, stříbrné a bronzové pásmo.
Ve zlatém pásmu se umístila Andrea Přibylová, Lucie Becková a Sára Bláhová.
Cenu diváka získaly se stejným počtem bodů Andrea Říhová a Iva Husová, která
o jediný bod získala stříbrné pásmo.
V soutěži ve věku od 12 let soutěžilo dvanáct žáků. Z těch je také několik, kteří
postupují do okresního kola. Jsou to vítězka Jarmila Šebková, druzí Anna Litavcová a Štefan Kocian a z třetího místa Matěj Matocha a Barbora-Anna Suková.
„Obě poroty byly velmi mladé, což
však nebylo na škodu,“ připomněla
I. Šimková a dodala, že o příjemnou
atmosféru se postaraly i maminky soutěžících, které připravily bohaté občerstvení. „V okresním klání budeme
všem držet palce!“ uzavřela ohlédnutí
za recitačním kláním svých svěřenců.
◄ Soutěžící v kategorii do 11 let.

Zahájení kulturní sezony vyvrcholí
koncertem Spirituál kvintetu
Pohádky pro děti, neobvyklá výstava, zpřístupnění zámecké knihovny, která se
vrátila po více než půl století, vystoupení country kapely i známého zpěváckého
uskupení Spirituál kvintet i další zajímavosti, to vše nabídne KVIZ Jirkov v sobotu 14. dubna v prostorách zámku Červený hrádek.
Podrobný program:
9,00
svod psů loveckých plemen
12,00
jarmark (prodejní stánky)
14,00
loutková pohádka O Broučkovi - Sváťovo Dividlo
14,00
Slavnostní otevření zámecké knihovny
15,00
vernisáž výstavy Umění za mřížemi - výstava prací odsouzených vykonávajících trest ve věznici Všehrdy, Bělušice,
Drahonice a N. Sedlo.
15,30
loutková pohádka O dvou královstvích - soubor Špalíček
- věznice Drahonice
16,00
country kapela Makovec
VSTUP VOLNÝ
19,00
Spirituál Kvintet - vstupné 120 Kč

ZUŠ hlásí: to byl Masopust 2012
V úterý 21. února odpoledne se to
u budovy základní umělecké školy začalo hemžit koňmi, barevnými maskami a muzikanty. To bylo znamení, že
bude Masopust! Masopust je období
od Tří králů do Popeleční středy, kdy
se lidé mohou naposledy veselit a hodovat, aby pak až do Velikonoc trvalo
období postní. K Masopustu tedy patří
veselá muzika a různé pamlsky.
Sladkostí i dalších masopustních
dobrůtek bylo dost – koblihy, masopustní krucánky a koláče, cukrová vata
i turecký med, jitrnice a jelítka a také
medovina a svařák na zahřátí - každý
si přišel na své.
O muziku se postarali učitelé ZUŠ,
kteří právě pro masopustní veselí vytvořili kapelu nazvanou Sebranka – je
totiž sebraná z učitelů školy. Hráli všem
přítomným pro radost jak v průvodu,
tak i na náměstí Dr. E. Beneše, kde byl
nachystán program žáků školy.
Nejprve bylo třeba, aby starosta města Radek Štejnar povolil všem přítomným, že se mohou radovat a veselit.
Když se tak stalo, nebránilo již nic
spuštění pestrého programu, který byl
proložen písněmi Sebranky. Přítomní
slyšeli hrůzostrašnou pověst o Černém

Masopustní průvod vyrazil od školní budovy. Na snímku dole kapela Sebranka.
jezdci, který byl také přítomen a sledoval zpovzdálí celé masopustní dění.
Pobavili se u kupletů i scének a písniček, kterých bylo dost a dost.
Děti si mezitím užívaly jízdu kolem
náměstí na voze taženém koňmi a zapojily se do soutěže o nejhezčí masku.
Ty nejlepší z nich si odnesly pěkné
ceny, které věnoval KVIZ Jirkov.
A když pak přišlo na řadu tradiční

pohřbívání basy, jak je na konci Masopustu zvykem, nezůstalo jedno oko
suché. Veselo tedy bylo od začátku do
konce, a tak to má o Masopustu být. A
nejen o Masopustu! Tak tedy – ať žije
ten příští – Masopust 2013!
Na zdárný průběh příprav i masopustního rejdění bděla městská policie,
které za to patří dík organizátorů.
Text a foto: Milena Sailerová

Děti soutěžily o nejlepší masopustní masku.

Když plesají ostrostřelci, střelba nechybí
Oživením plesové sezony byl nesporně ples chomutovských ostrostřelců, který proběhl v Kulturním domě
Jirkov poslední únorovou sobotu. Toto
občanské sdružení navazuje na tradice
spolků z dob rakousko-uherské monarchie, širší veřejnosti známé nejspíše
z filmu Anton Špelec ostrostřelec.
„Pro běžné milovníky plesů byl ten
náš doufám čerstvým větrem,“ uvedla
tisková mluvčí Chomutovské ostrostřelecké společnosti Jana Krotilová,
její jediná ženská členka a organizátorka této kulturní akce. „Na programu
totiž byla kromě tance také střelba.
Ve střelecké soutěži se z šedesáti šesti
odvážlivců dva muži a tři ženy trefili přímo do černého, tedy do desítky.
O vítězi tedy rozhodl až rozstřel, který
se odehrál před zraky hostů přímo na
sále. Střeleckým králem plesu se nakonec stal ostrostřelec Petr Proška.“
Jak J. Krotilová dodala, výstřely na
sále zazněly ještě před touto soutěží,
když ke slovu přišly soubojové pistole. „Soubojem se rozhodli řešit fiktivní rozepři dva důstojníci. Když jeden
z nich viděl, jak jiný ostrostřelec laškuje s jeho milou, udeřil ho rukavicí.
Následoval výběr sekundantů, nabití
soubojových pistolí a střelecký duel
– po němž se k zemi skáceli oba sekundanti. Důstojníci se pak šli usmířit
k baru,“ popisuje dramatickou zápletku večera Krotilová.

Jak dříve muži chránili svou čest: střelecký souboj přímo na sále předvedli přítomným leutenanti Pavel Rohel (vlevo) a Pavel Holeček.
A jak se chomutovský spolek, který ke svému názvu přidává také titul
C. k. privilegovaný střelecký sbor, ocitl v Jirkově? „Předchozí ples jsme měli
v chomutovském KaSSu na Písečné.
Hledali jsme prostory, které by se lépe
hodily k naší době, tedy přelomu 19.
a 20. století,“ vysvětluje J. Krotilová.
„Nově zrekonstruovaný kulturní dům
v Jirkově se ukázal jako správná volba.
Poskytl nám ideální prostředí, všichni
hosté byli nadšení.“
Díky dobovému interiéru kulturního domu se tak ostrostřelcům jejich
jirkovská plesová premiéra vydařila.
K tomu ovšem přispěl nejen kulturní

stánek, ale především sami aktéři, kteří
bezezbytku naplnili nepsané moto svého spolku – střílet a bavit se.

Atmosféru šantánu z dob mocnářství
přivezli do Jirkova také členové c. k.
Divadla Pluto z Plzně.
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Fotokronika: co se kde šustlo
Ubongo, hexeto - co to je? Koumáci to ví

Už počtvrté se v polovině února sešly v Domě dětí a mládeže Paraplíčko přemýšlivé děti, aby změřily své schopnosti a šikovnost v turnaji v deskových hrách.
Soutěžní disciplíny měly názvy Ubongo, Hexeto, Digit, Bum, Člověče nezlob se
a Mikádo. V kategorii do deseti let byl nejúspěšnější Tomáš Barták, mezi staršími
dětmi Ondřej Němčanský. Akce se zúčastnilo šestnáct dětí, vítěz obdržel mimo
jiné MP3 přehrávač a šmoulu Koumáka. Na snímku v zápalu hry Ubango zleva
Tomáš Budil, Ondřej Němčanský a Nikolas Fedák.
Foto archiv DDM

Nultý ročník Rally DDM

Vizitka zastupitele - Ondřej Mikš
Ondřej
Mikš
(64), ač bezpartijní, je zastupitelem desátým rokem, tedy třetí volební období. Do
komunální politiky vstoupil na popud dlouholetého
Ondřej Mikš
bývalého místostarosty Jiřího Leitnera, který reprezentoval politické hnutí Nezávislí. To
bylo v roce 2002, následovalo rozdrobení hnutí a vznik několika dalších
subjektů. Mikš si, společně s Leitnerem, vybral Nezávislé Vladimíra Železného (NEZDEM), za něž dokonce
kandidoval v roce 2006 v senátních
volbách. Neúspěšně, ale tento pokus
považuje za zajímavou politickou zkušenost. V roce 2006 rozštěpení Nezávislí příliš neuspěli ani v komunálních
volbách (kandidovaly tu hned trojí),
a tak O. Mikš byl jediný z kandidátky
NEZDEM, který se do zastupitelstva
dostal. V předloňských volbách pak
získal mandát na kandidátce TOP 09.

Ondřej Mikš pracuje jako lékař – specialista (ušní, nosní, krční) na jirkovské
poliklinice. Lékaři patří ve volbách nezřídka mezi „skokany“. Doktor Mikš
není výjimkou. V roce 2002 se dostal
mezi pět zvolených Nezávislých až
z osmnácté pozice, v roce 2006 získal
jediný mandát své kandidátky z devátého místa. „Je pravda, že vzhledem k naší práci jsme asi mezi lidmi
známější, na druhou stranu se také od
nich spoustu věcí dozvíme, což je pro
práci zastupitele důležité,“ vysvětluje
O. Mikš specifikum lékaře - zastupitele. Ostatně jak dodává, jeho profese
výrazně ovlivňuje i jeho angažmá v politice. „Vzhledem k mému povolání
obsahují mé postoje výrazně sociální
prvek, má orientace směřuje do sociální oblasti.“ To je ostatně vidět z jeho
vystupování v zastupitelstvu, jeho
příspěvky jsou většinou zaměřeny na
zmíněnou problematiku.
Rodáka z Pardubic přivedla do Podkrušnohoří dobrá pracovní nabídka.
Životní prostředí v kraji dolů a elektráren ho neodradilo, vyrůstal totiž v

blízkosti chemičky Rybitví. „V chomutovské nemocnici jsem nastoupil na
ORL oddělení v roce 1977, ale nedá se
říct, že bych šel do neznáma. Měl jsem
v Chomutově příbuzné, část prázdnin
jsem jako kluk trávil na Kamencovém
jezeře. Navíc jsem tu prožil vojenskou
službu, působil jsem jako vojenský
doktor v chomutovské posádce.“ Mezi
vojnou a zakotvením v tomto regionu
ovšem bylo ještě devět let lékařské
praxe na Slovensku.
V chomutovské nemocnici působí
Ondřej Mikš částečně. V roce 1993
si otevřel v Jirkově vlastní lékařskou
praxi. O sedm let později se sem přistěhoval. Na zdejší poliklinice působí
dvacátým rokem, mimo jiné jako jeden
z jednatelů sdružení Poliklinika Jirkov.
A jak tráví čas, když odloží bílý plášť?
I přesto, že je už děda (jeho potěšením
je vnouček Ondřej), stále se aktivně
věnuje sportu všeho druhu. „V létě jezdím na kole, v zimě na lyžích.“ Na závěrečnou otázku, zda preferuje běžky
nebo radši jezdí na sjezdovkách, odpovídá jednoznačně: „Dolů z kopce.“

Retro sloupek - Co kronikář považoval před padesáti lety za hodné zaznamenání ... Jirkov předevčírem a dnes

Z kroniky : zákaz plesů a medaile pro soudruha z NDR
Významné události vnitřní
Začátkem roku byla veliká epidemie
chřipky. Na školách byly prodlouženy
pololetní prázdniny. 7. II. byl vyhlášen
zákaz plesů, společenských zábav, divadelních a filmových představení.
Česká kultura utrpěla velikou ztrátu
úmrtím několika významných představitelů: 31. I. zemřel Vlasta Burian,
přední český herec. 14. II. - nár. um.
Karel Pokorný, akad. sochař, autor
sousoší Bratrství. 6. III. - Otakar Jeremiáš, šéf opery Nár. divadla, hudební

Prostory Paraplíčka se v sobotu 25. února proměnily v závodní dráhu pro vozidla
na dálkové ovládání. Dvacet pět vozidel se utkalo ve slalomu, rychlostním závodě
a závodě v šikovnosti zaparkování do garáže couváním. Závodníci byli rozděleni
do kategorií podle věku a podle toho, jestli závodili s vlastním nebo zapůjčeným autem. Vítězů tedy bylo dost, ale spokojeni ze zajímavé akce mohli odcházet
i ostatní. Prožíval ji totiž kromě dětí i jejich doprovod, jak je vidět ze snímku, kdy
malým závodníkům se zaujetím pomáhly i jejich maminky. Na snímku ve výřezu
v akci Ondra Doseděl, jeden ze závodníků v kategorii do 11 let.
Foto LM

Maxíci rozjeli pro děti svou mašinku

Sportovnímu plesu, který v Kulturním domě Jirkov pořádal v sobotu 17. března
oddíl TJ VČSA Ervěnice – kopaná, předcházelo dětské odpoledne. To sportovci
připravili nejen pro své malé svěřence, ale i pro ostatní děti. Každá z akcí přilákala
téměř dvě stě lidí. Na té odpolední tvořila většinu pochopitelně právě drobotina. Pro
tu byla přichystána hodina soutěží a zábavy v podání divadla BezeVšeho z Postoloprt, které pak na další hodinu vystřídal host hudební, skupina Maxim Turbulenc.
„Maxíci“ vzápětí rozpohybovali parket, zejména díky svému již legendárnímu
hitu Jede, jede mašinka, kterou nasadili hned na úvod (viz snímek).
Foto LM

skladatel. 9. III. 62 - president ČSAV
prof. dr. Zdeněk Nejedlý ve stáří 84 let,
a Max Švabinský, prof. akademie výtv.
umění, přední český grafik a malíř.
Různosti
26. I. konalo se za účasti 100 občanů
české a německé národnosti přednáška o situaci v Berlíně. Referoval Karel
Bauenfeind, člen ÚV SED z Berlína.
MěstNV udělil s. Bauenfeindovi čestný zlatý odznak Za Jirkov krásnější.
Zápis z pamětní knihy - překlad: Děkuji vám, milí soudruzi a občané měs-

ta Jirkova, že jsem mohl u vás pobýti
a pohovořiti si s vámi o všech otázkách
boje za zachování míru. Přeji vám
a všemu lidu ČSSR ještě mnoho úspěchů v budování socialismu a komunismu. Vaše vyznamenání je mi novou
vzpruhou v úsilí za prohloubení přátelství obou našich národů. Na přátelství
Karel Bauenfeind, Berlín, NDR
11. 11. byla zrušena komise pro spolupráci s občany německé národnosti,
poněvadž v současné době pozbyla
svého významu a splnila své poslání.

Dva pohledy na Jirkov, předevčírem a dnes
Tato rubrika nabízí srovnání některých koutů Jirkova, jak vypadaly
přibližně před devadesáti lety a jak
vypadají dnes. Budou se tu střídat pohledy na místa, která se změnila jen
částečně, s těmi, která by člověk vůbec
nepoznal.
Tentokrát představujeme část města,
kterou lze lokalizovat velmi snadno.
Je to dolní konec západní strany Chomutovské ulice. Na perokresbě Ernsta
Hennricha z července 1923 je vidět,
že původní podoba domku (dvojdomku?) byla oproti současnosti poměrně skromná a že už tehdy sloužilo
jeho přízemí jako obchod, stejně jako
v pozdějších desetiletích.
Zajímavou podrobností na obrázcích
kreslíře jsou různé doplňující poznámky, které vpisoval přímo do nich a přidával jim tak další, v podstatě kronikářskou hodnotu. Uvedená perokresba
obsahuje poznámku hodnou dobové
černé kroniky - připomíná totiž tragickou událost, k níž v tomto domě mělo
dojít jen několik let předtím, než byl
obrázek pořízen. Hennrich si tu poznamenal: Nr. 62. Hier Doppelmord
16. 10. 1919 (čp. 62: zde dvojnásobná
vražda 16. 10. 1919). Podle Michala
Bečváře, znalce jirkovské historie, tu
tehdy byly zavražděny obchodnice se
starožitnostmi Luisa Sturmová a manželka horníka Emma Wikdová.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

informace na telefonu 474 654 077

Čtvrtek 29. 3. 18 hodin. Koncert učitelů Muzikál. Sál ZUŠ.
Úterý 17. 4. 19 hodin. Jana Nováková. Houslový recitál Klubu přátel hudby. Sál ZUŠ.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

informace na telefonu 474 654 313

Pátek 23. 3. 15 hodin. Playback show. 2 výběrové kolo. DDM.
Pátek 30. 3. 15 hodin. Turnaj ve šprtci a stolním tenise. DDM.
Sobota 14. 4. 15 hodin. Akademie DDM.
KULTURNÍ DŮM JIRKOV

informace na telefonu 607 684 560

Pátek 23. 3. 19 hodin. Koncert kapely Garage. Vstupné 120 Kč.
Pátek 30. 3. 19 hodin. Travesti show Divoké kočky. Vstupné 200 Kč. předprodej na IC.
Neděle 1. 4. 15 hodin. Taneční odpoledne pro seniory. Hraje Malá muzika p. Vávry.
Pondělí 2. 4. 18 hodin. Koncert Ventilek, orchestru RedDwarf Band a studentského
smyčcového jazzového orchestru Fakulty umění VGGU Vladimir, Rusko. Akce ZUŠ.
Pátek 6. 4. 19 hodin. Koncert - Jan Spálený a ASPM. Vstupné 100 Kč.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

informace na telefonu 607 684 560

Sobota 14. 4. 13 hodin. Zahájení kulturní sezony. Otevření zámecké knihovny,vernisáž
výstavy Umění za mřížemi (výstava potrvá do 30. 5.), Spirituál Kvintet - koncert.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MŠ Kaštánek
děkuje

informace na telefonu 474 654 007

Pátek 30. 3. 17 hodin. Procházka českou historií. Pořad spisovatelky Martiny Drijverové pro děti. Vstupné 50 Kč. Podkroví Kludského vily.
Pátek 13. 4. 17 hodin. Babka Ťapka na konci světa aneb Nový Zéland očima české
babičky. Vstup volný. Podkroví Kludského vily.

Děkujeme firmě K. S. I., s.r.o.
a manželům Tancošovým, kteří
dlouhodobě pomáhají věcnými dary naší školce Kaštánek.
Na podzim zakoupili pro zlepšení
životního prostředí stromky, které
děti v rámci enviromentálních činností zasadily okolo, plotu. Nyní
vybavili třídy relaxačními lehátky
a provedli stavební úpravy před
vchodem do MŠ. Patří jim velké
poděkování.
Jaroslava Chrtková, vedoucí MŠ
Kaštánek

Nový územní plán
lze připomínkovat
do 4. dubna
Na úřední desce MěÚ Jirkov vyvěšeno Oznámení o projednávání zadání nového Územního plánu Jirkova.
Součástí Oznámení je Návrh zadání,
ke kterému může každý do 4. 4. 2012
uplatnit své připomínky u pořizovatele, kterým je pro Město Jirkov Magistrát Města Chomutova, odbor rozvoje,
investic a majetku města, kancelář č.
29 A, nám. 1. máje 1, Chomutov, Ing.
Lenka Petříková.

Bílý Potok v Jizerských horách
Dětský tábor: pořádá DDM Paraplíčko a občanské sdružení Majda
Klasické oddíly (6 až 16 let), cyklistický oddíl pro děti od 10 let
Termín: sobota 14. 7. – sobota 28. 7.
Ubytování: chatky (čtyři lůžka – palandy, deka, polštář, povlečení), společenská místnost, umývárna s teplou vodou
Zdravotní péče: kvalifikovaný zdravotník, v ceně zajištěna základní zdravotní péče u lékaře
Strava: 6x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, teplá večeře, druhá
večeře)
Cena poukazu: 5 100 Kč, příplatek za cyklistický oddíl 480 Kč
Další informace: vedoucí tábora Libor Klas telefon 607 572 394 nebo na
www.majdaos.estranky.cz

Přijďte si zasportovat!
Od 1. dubna je možné využívat sportovní areál SPORT JIRKOV u 4. ZŠ
za zvýhodněnou cenu služeb. Cena za služby spojené s využitím fotbalového
hřiště v průběhu pracovního týdne po 16. hodině za 1 hodinu již od 600 Kč.
Nově jsou k dispozici zázemí, šatny a sprchy. Cena 150 Kč/hod., s osvětlením
plus 100 Kč/hod. a o víkendu plus 200 Kč. Objednávky a volné termíny na
www.sportjirkov.cz.

GALERIE JIRKOV
informace na telefonu 607 842 291
Obrazy z půdy. Ernst Hennrich. Kresby jirkovských zákoutí z 20. let minulého století.
V galerii je rovněž stálá výstava reprodukcí starých pohledů Jirkova a Výstavní síň Jana
Plívy. Otevřeno je v úterý, středu, čtvrtek a neděli od 15 do 17.45

PŘÁNÍ S PODĚKOVÁNÍM
Když se na začátku devadesátých let
minulého století domluvila parta stárnoucích muzikantů,
že se budou pravidelně scházet každé
první pondělí v měsíci, nikdo netušil,
že vzniká nová tradice. Dnes se na těchto setkáních už více
než dvacet let pravidelně schází kolem stovky lidí a je radost
poslouchat s jakou chutí si společně zazpívají a také zavzpomínají na kamarády, kteří už nejsou mezi námi. A jezdí sem,
do Jirkova, pravidelně muzikanti a příznivci dobré muziky
i z Mostecka, z Klášterecka a odjinud.
Za všechny ty příjemně strávené chvíle patří dík všem muzikantům, především však duši těchto akcí – panu Vladimíru Rabasovi, který dne 4. března oslavil v plné svěžesti 82.
narozeniny. Do dalších let ještě plno energie a pevné zdraví
mu přejí všichni kamarádi a účastníci těchto setkání.

PROGRAM KINA
ROOSEVELTOVA 704, WWW.KINOJIRKOV.NAINTERNETU.CZ, TEL.: 474 680 337
Středa 14. 3. v 17:30 hodin
Láska je láska
Středa 14. 3. ve 20 hodin
Černobílý svět
Čtvrtek 15. 3. ve 13:30 hodin
Spy Kids 4 : stroj času - 3D
Čtvrtek 15. 3. v 17:30, pátek 16. 3. ve 20,
sobota 17. 3. a neděle 25. 3. v 17:30 hodin
Probudím se včera
Čtvrtek 15. 3. 20 ve hod, pátek 16. 3. a neděle 18. 3. v 17:30 hodin
John Carter: Mezi dvěma světy - 3D
Sobota 17. 3. v 15 hodin, neděle 18. 3. v 15
hodin a středa 21. 3. 17:30 hodin
Lorax - 3D
Sobota 17. 3. ve 20 hodin
Železná lady
Středa 21. 3. ve 20 hodin
Mezi vlky
Čtvrtek 22. 3. v 17:30 hodin
Školní výlet
Čtvrtek 22. 3. a 24. 3. ve 20 hodin
Den zrady
Pátek 23. 3. v 17:30 hodin
Čtyři slunce
Pátek 23. 3. ve 20 hodin,
sobota 24. 3. v 17:30 hodin
Hunger Games : Aréna smrti
Sobota 24. 3. a neděle 25. 3. 15 v hodin
Arthur a souboj dvou světů
Středa 28. 3. v 17:30 hodin
Čtyři slunce
Středa 28. 3. 20 hod.
Muž na hraně
Čtvrtek 29. 3. 17:30 hod.
Miláček
Čtvrtek 29. 3. 20 hod., pátek 30. 3. a neděle 1. 4. v 17:30 hodin
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka

Pátek 30. 3. a sobota 31. 3. ve 20 hodin
Hněv Titánů - 3D
Sobota 31. 3. a neděle 1. 4. v 15 hodin,
středa 4. 4. v 17:30 hodin
Hurá do Afriky! - 3D
Sobota 31. 3. ve 20 hodin,
čtvrtek 5. 4. v 17:30 hodin
Navždy spolu
Středa 4. 4. ve 20 hodin
Zkrat
Čtvrtek 5. 4. 20 ve hodin, pátek 6. 4. v 18
hodin, neděle 8. 4. v 17 hod.
Titanic - 3D
Pátek 6. 4. v 9 hodin
Školní výlet SE
Pátek 12. 4. v 9 hodin
Školní výlet MD
Sobota 7. 4. a neděle 8. 4. v 15 hodin
Sněhurka
Sobota 7. 4. v 17 hodin
Transformers - 3D
Sobota 7. 4. ve 20 hodin,
středa 11. 4. v 17:30 hodin
Neuvěřitelně hlasitě & nesmírně daleko
Středa 11. 4. ve 20 hodin,
čtvrtek 12. 4. v 17:30 hodin
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
Čtvrtek 12. 4. 20 hod., pátek 13. 4. 17:30,
sobota 14. 4. 20 hod. a 15. 4. 17:30 hod.
Vrásky z lásky
Pátek 13. 4. ve 20 hodin
Titanic (pouze 2D)
Sobota 14. 4. a neděle 15. 4. v 15 hodin
Kocour v botách - 3D
Sobota 14. 4. v 17:30 hod.
Slečna nebezpečná
----------------------------------------------Filmy označené SE (senioři) a MD (maminky na mateřské) - vstupné od 50 Kč

POZVÁNKA NA KONCERT
Členky Ženského komorního sboru Jirkov
a dirigentky Šárka Navarová a Magda Martincová srdečně zvou na tradiční
Jarní koncert ŽKS Jirkov,
který se uskuteční v sobotu 24. března v 18
hodin v koncertním sále ZUŠ Jirkov.
Hostem koncertu budou Jirkovské seniorky pod
vedením Evy Steinbachové.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
ŽKS Jirkov

Chystáte kulturní nebo sportovní akci?
Dejte vědět ostatním!
Městský úřad vydává dvouměsíční přehled
kulturních a sportovních událostí a nabízí bezplatné
uveřejnění v kalendáři akcí i na webu města.
Kontakt: Odbor rozvoje a vztahů s veřejností,
A. Karlovská, nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov 431 11
tel.: 474 616 481, mail: a.karlovska@jirkov.cz
http://www.jirkov.cz/kalendar-akci/
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Musheři závodili na Lesné
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.

Na snímku start závodu jedné z kategorií psích spřežení.
Poprvé na Lesnou a po osmi letech
do Krušných hor zavítala psí spřežení
s psovody, ale i psi, kteří jednotlivě či
+v párech běhají se zapřaženým lyžařem. Závod, který se tu konal v polovině února, přivedl na start postupně
třicet závodníků v různých kategoriích
a přilákal na dvě stovky diváků. Pro ty

byla asi nejatraktivnější závěrečná exhibice – závod na dva kilometry s hromadným startem všech účastníků.
Jak uvedl za organizátory akce Šlo
vlastně o poznávací akci. Musheři
(dle slovníku cizích slov ti, kdo řídí
saně tažené psím spřežením), si zdejší prostředí přijeli vyzkoušet a podle

Antonína Herzána z Horského klubu
Lesná odjížděli spokojeni. Nejen ze
samotného závodu, ale i z podnínek,
jež tu našli. Výsledkem tohoto víkendu je tedy kromě zajímavého sportovního zážitku i příslib, že příští sezonu
proběhne na Lesné závod mistrovství
republiky v tomto severském sportu.

Po zimě se lyžaři chystají na letní in line sezonu
Zima skončila, je čas se za ní ohlédnout. Za Lyžařský klub Slovan Jirkov
to udělal jeho prezident Tomáš Procházka. „Sezona se rozběhla až v půlce ledna, kdy začalo mrznout a podařilo se zasněžit nejdříve malou a později
i velkou sjezdovku,“ uvedl. „Uspořádali jsme několik sportovních akcí,
především seriál závodů pro veřejnost
Večerní lyžařská liga 2012, kterých se
účastní závodníci od pěti do osmapadesáti let. Hlavní cenou pro vítěze je
celosezonní permanentka na příští sezonu. Bohužel se vzhledem k sněhovým podmínkám uskutečnilo pouze
šest závodů a finále tak bylo odloženo
na začátek příští sezony.“
LK Slovan Jirkov byl také pověřen uspořádáním Krajského přeboru
přípravky a předžáků. 5. února se tak
na Pyšnou sjeli závodníci do 11 let
z celého Ústeckého kraje, aby bojovali o prvenství ve dvou kombinačních
závodech, ale hlavně o titul Přeborník
Ústeckého kraje. Kombinační závod je
speciální disciplína pro začínající závodníky, která prověří jejich zdatnost
a obratnost v obloucích různého poloměru a do trati jsou zařazeny i skoky.“

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

Foto archiv Horský klub Lesná

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Adresa

Č.p./č.b.

Velikost

m2

Vršovců
Přemyslova
Zahradní
Grégrova
Za Zborovskou
Za Zborovskou
Za Zborovskou
Kadaňská
Sokolská
Palackého
Beethovenova
Kadaňská
Kundratická

1007/6
5394/12
5195/20
3773/9
3604/8
3613/5
3614/6
3681/2
3721/3
3953/1
3885/3
3687/6
4491/8

1+1
1+1
1+1
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+3
1+3
1+3
1+3

50,04
48,33
35,83
50,72
50,58
50,29
50,61
62,80
60,35
69,61
64,03
79,95
76,43

cena
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
27 000,- Kč
27 000,- Kč
27 000,- Kč
27 000,- Kč

Domácí mistrovská utkání VK klubu Ervěnice
místo: tělocvična Základní škola Krušnohorská

Na startu únorového závodu Krajského přeboru v kategorii do 11 let.
Přestože teplota klesala až k -20°C, závody se vydařily. I domácí závodníci si
odnesli řadu ocenění. Nejlépe z nich si
vedli Michal Rameš a Daniela Truxová, oba dvakrát obsadili třetí místo.
„Hned následující týden jsme využili
dobrých sněhových podmínek a uskutečnili další závod, tentokrát pro dospělé a veterány Cross-country sjezd
Lesná - Pyšná,“ připomněl T. Pro-

cházka ještě jednu sportovní akci. „Je
to veřejný závod v terénním sjezdu
s hromadným startem u Hotelu Lesná
a cílem u spodní stanice velké sjezdovky ve Skiareálu Pyšná. Trať měří
téměř dva a půl kilometru a nejrychlejší závodníci jí absolvují za více než
dvě minuty.“ Závodu se zúčastnilo 27
závodníků ve čtyřech kategoriích od
20 do 57 let a také v něm se Jirkovští
prosadili, když v kategorii žen zvítězila domácí Vlastimila Žáková.
Zima je pryč, ale to pro jirkovské lyžaře konec sportování neznamená. Blíží se totiž letní sezona in line lyžování,
příprava na ni začne příští měsíc.

datum

kategorie

název družstva hostí

24. 3.
25. 3.
25. 3.
31. 3.
1. 4.
14. 4.
22. 4.

1.liga junioři B
KP starší žáci
KP mladší žákyně
KP starší žákyně
KP kadetek
KP mladší žáci
KP mladší žákyně

Slávie Liberec
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
VK Litvínov
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj

Foto archiv LK Slovan Jirkov

10,00 + 14,00
9,00
9,00
9,00
10,00 + 14,00
9,00
9,00

Laibl doma vítězství v hale nepůjčuje
Již druhé vítězství nadějného tenisty
Matěje Laibla (8 let) zaznamenali pořadatelé celostátního turnaje dětí 8-10
let v jirkovské nafukovací hale.
Tenisový klub Jirkov uspořádal v posledním únorovém víkendu čtvrtý halový celostátní turnaj mládeže. Tentokrát to byl turnaj v babytenise o pohár
personálního ředitele Czech Coal a. s.
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Sněhové nadílce muselo pomoct zasněžování.

čas

Ze čtyř skupin postoupili vítězové do
osmifinále. Laibl jako vítěz skupiny
vyřadil v pavouku Pešičku (Sokolov)
2:0, v semifinále N. Pokornou (Chomutov) 2:0 a ve finále si také 2:0 poradil s chebskou Denkovou. TK Jirkov
zve diváky do své haly 24. března, kdy
se odehraje poslední ze šesti zimních
turnajů.
lz
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