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Rozhovor s nejl epší českou
workouterkou současnosti, Pavlínou
Šulistovou z Jirkova
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V Jirkově je zoufale
málo stomatologů.
Město se snažilo
získat mladého zubaře
z Plzeňska, nabízelo
mu půjčku i byt

z ář í 201 7

M u ž , k te rý
miloval slony
První část seriálu o Karlu
Kludském, který před padesáti
lety zemřel. Zvířata z jeho
cirkusu se stala velkou atrakcí
pro Jirkov i široké okolí
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Nejbližší veřejné zasedání
městského zastupitelstva se
koná 15. listopadu. Začíná ve
14 hodin v zasedací místnosti
radnice.

Znovu razíme cestu ostatním
Jirkov je zase o krok napřed. Zatímco ostatní města váhala, zda
omezit výplatu dávek v problémových ulicích, my jsme po této
novince v zákoně sáhli okamžitě.
A najednou je ze všech koutů
kraje i republiky slyšet, že se
přidávají také. Most, Děčín, Obrnice, Varnsdorf, Bílina, Krupka,
Duchcov...
Jirkov je od té doby jmenován
skoro pokaždé, když se o tomto
opatření píše v novinách nebo
mluví v rozhlase či televizi. Nakonec i krajský úřad ústy vedoucí
sociálního odboru prohlásil, že se
"situace změnila poté, co vedení
měst Mostu a Jirkova oznámila
přípravu tohoto opatření".
Slízli jsme za tohle průkopnictví
kritiku, ale také uznání a pochvalu. Paradoxní je, že zatímco v Pra-

PSALI JSME...

ze se dohadují, zda není novinka
v zákoně protiústavní, lidé žijící
v jirkovské realitě se ptají, jestli
nemůžeme výplatu dávek omezit
rovnou v celém městě.
Někdo by mohl říci, že je smutné
chlubit se prvenstvím spojeným
se sociálními problémy. Jenže

i takový je život v Jirkově. I takové
věci musíme řešit, když chceme
lidem zajistit lepší život v našem
městě. A být první při řešení reálných problémů? To se přece není
zač stydět!
Navíc se sluší připomenout, že
jsme pokrokoví i v jiných oblastech. Třeba venkovní posilovnu
pro workoutové cvičení jsme postavili jako první široko daleko.
I díky tomu se dnes můžeme
chlubit, že u nás trénuje mistryně
republiky. Pumptrackovou dráhu
také jen tak nikdo nemá. A když
jsem viděla první plány na moderní pojetí nového informačního
centra...
Věřte, že my v Jirkově se nebojíme být první, jiní, moderní.
A týká se to problémů i zábavy.
Život přináší obojí.
Dana Jurštaková, místostarostka Jirkova

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

... před dvaceti lety

... před deseti lety

V prvním srpnovém týdnu se
59 dětí, členů JDS a vybraných
zpěváčků přípravných sborů, zúčastnilo letního soustředění v objektu ŠvP Žihle - Poustky.
Děti se věnovaly zkouškám
dvoufázově každé dopoledne
a odpoledne. Každý den také pilně cvičil instrumentální soubor sestavený ze šesti členů JDS.
Ve volném čase využívaly příznivého počasí k pobytu venku, ke
sportování, společným vycházkám do lesa, ale i ke koupání.
Večery pak probíhaly tradičně ve
znamení soutěží mezi jednotlivými oddíly, které si děti samy připravovaly a uváděly.
Jirkovské noviny, září 1997

Dalších 160 takzvaných hornických bytů, které na město Jirkov převedl státní podnik Doly
a úpravny Komořany, půjde do prodeje. S nimi i šest garáží, všechny
nemovitosti jsou v ulici Hornická.
Město Jirkov nabídlo k prodeji
už kolem pěti set hornických bytů
z celkových více než devíti set. Je
pravděpodobné, že ke konci roku
budou zastupitelé schvalovat další vlnu prodeje.
Převedené byty i s příslušnými
pozemky se v Jirkově prodávají
od dubna, a to za cenu ve městě
obvyklou, tedy 600 korun za metr
čtvereční.
Jirkovské noviny, září 2007

Jirkovský dětský
sbor v Žihli

Zastupitelé pustili
k prodeji další
hornické byty

Jirkovské noviny

Už přes dva měsíce funguje na webových stránkách města formulář, díky kterému se mohou Jirkované na město obracet se svými
připomínkami, podněty či návrhy. Vybíráme jeden z těch častějších:
Tazatel/ka: Dobrý den, zajímalo by mě, kdy bude opravena silnice v ul.Osvobození. Po výstavbě parkoviště (které stále ještě není
veřejnosti přístupné) a opravě kanalizace je rozvrtaná silnice v ulici
pouze zasypaná štěrkem. Kdy se bude tato silnice dodělávat? Je
vůbec v plánu oprava celé této silnice? Děkuji za informaci.
Martina Cermanová, OMMaÚI: Po vybudování nového
parkoviště v ulici Osvobození se komunikace záměrně neuvedla do původního stavu, protože na akci navazuje rekonstrukce komunikací v této ulici a vybudování cyklostezky a chodníku v ulici Chomutovská. S rekonstrukcí komunikací se muselo
počkat, až bude dokončena stavba nového parkoviště. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, jakmile bude
uzavřena smlouva o dílo a vyřízeno dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby, budou zahájeny stavební práce ve spodním
úseku ulice Osvobození, tedy od křižovatky s ulicí Chomutovskou
po odbočku k areálu garáží. Předpokládá se, že práce budou zahájeny na podzim 2017. V příštím roce bude rekonstrukce pokračovat
v horním úseku. Stavba bude dokončena do června 2018.

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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INVESTICE PRO LIDI

Lidé si v kopci vyšlapali cestičku.
Město jim tam postavilo schodiště
Projektant si musel
poradit s velkým převýšením, přesto už je
schodiště v Krušnohorské ulici dokončené

Vyběhnout do kopce k zaparkovanému autu bude pro obyvatele
Krušnohorské ulice pohodlnější.
V místě, kde si v trávě vyšlapali
cestu, nechalo město vybudovat
schodiště.
Lidé z Krušnohorské a přilehlých
ulic často parkují auta na obchvatové silnici nad sídlištěm. A cestu
k nim si zkracovali pěšinkou
v trávě. Při dešti ale blátivá cestička klouzala, o zimě ani nemluvě. „Nechali jsme proto zpracovat
projekt a vybudovali na tom místě
schodiště,“ říká Martina Cermanová z odboru majetku města
a útvaru investic.
Projektant se musel vypořádat
s poměrně velkým převýšením na
malém prostoru, proto také nebylo
možné vybudovat tu i nájezd pro
kočárek. Jinak už jsou ale schody
včetně zábradlí hotové.
Není to však jediná nově postavená cesta, kterou si Jirkované
takříkajíc ´vyšlapali´. Stejně město postupovalo, když před dvěma
roky vybudovalo pevné schody
MĚSTSKÁ POLICIE

Jezdili po městě
a mávali pistolemi
Jirkovští strážníci pomohli dopadnout posádku auta, která
pořádně vylekala několik lidí. Dotyční jezdili ve středu 23. srpna
po městě a z otevřených okýnek
mávali pistolemi. Několik vyděšených Jirkovanů volalo na policii,
která pak požádala o spolupráci
právě strážníky. Druhý den hlídka městské policie auto zahlédla
v Jezerské ulici a začala ho i s pomocí kamerového systému sledovat. Pro jejich kolegy ze státní policie už bylo jednoduché výtržníky
dojet a zadržet. Jak se ukázalo,
pistole byly pouze airsoftové, připomínaly ale skutečné. Případ dál
šetří policie.
(jd)

Nové schodiště z ulice Generála
Svobody do ulice Školní. I tudy
dřív vedla jen vyšlapaná cestička.
Foto Josef Dušek

Schodiště z ulice Krušnohorská na obchvatovou silnici těsně před dokončením. 				
Foto Josef Dušek
namísto udusané trávy v kopci
z ulice Generála Svobody směrem k ulici Školní. Na druhé straně téže ulice město letos nechalo
vybudovat chodník - taktéž na
místě, kde si lidé předtím vyšlapali cestičku.

Příkladů, kdy se město přizpůsobilo zvykům Jirkovanů či jejich
připomínkám, je však daleko více.
Třeba v ulici Pionýrů se rozšiřovalo veřejné osvětlení, protože lidé
upozorňovali, že na konci ulice
nebyl dostatečně osvětlený chod-

ník. Ve stejné lokalitě se v roce
2013 vystavěla obslužná komunikace v místech, kde řidiči jezdili
po hliněné cestě. „Samostatnou
kapitolou jsou parkovací místa,
která se budují nebo rozšiřují pravidelně. Jen za poslední léta jich
vzniklo několik stovek,“ doplňuje
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic Milan Reiner.
I to jsou vyslyšená přání lidí, kteří
chtějí parkovat blízko u domu.
Je nabíledni, že není vždycky
možné vyhovět všem. „Snažíme
se ale při plánování investic zohlednit požadavky či zvyky obyvatel v dané lokalitě. Nakonec jsou
to oni, kterým budou chodníky,
schodiště nebo parkovací místa
sloužit,“ dodává k tomu starosta
města Radek Štejnar.
(jd)

HURÁ DO ŠKOLY

"Tyo, to je hustý!" Jirkovští prvňáčci
se poprvé posadili do školních lavic
Kornouty plné sladkostí, nové
školní tašky, spousta smíchu
i trocha trémy. Na čtyřech základních školách v Jirkově přivítali
v pondělí na dvě stě sedmdesát
prvňáčků. Ti poprvé viděli své
třídy (a nešetřili slovy obdivu),
poprvé se představili svým spolužákům (tady přišla na řadu zmíněná tréma). Teď kluky a holky čeká
období plné nových povinností,
poznatků, průšvihů, ale také čas
velkých kamarádství nebo prvních lásek. Na snímku chlapci ze
ZŠ Nerudova, kde to na kamarádství vypadalo hned první školní
den.
Foto Josef Dušek
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Město nechalo
vyčistit kašnu

Pracovník najaté firmy při čištění
kašny.
Foto Josef Dušek
Nevábně zelená voda v městské
kašně přivedla radnici k tomu, aby
ji nechala mimořádně kompletně
vyčistit. Někteří lidé si ji bohužel
stále pletou s odpadkovým košem
a do kašny házejí plechovky, pet
lahve nebo zbytky jídla.
Pískovcová kašna je z druhé poloviny 18. století. Při rekonstrukci
náměstí v roce 2012 prošla rovněž renovací, dnes už by potřebovala další odborné zásahy, především technického rázu.
(jd)

ÚSPĚCH MAŽORETEK

Rozalinky ze ZUŠ jsou mistryně světa!
Tohle jsou světové královny mažoretkového sportu. A jsou z Jirkova! Konkrétně z místní základní
umělecké školy. Sedm dívek ze
třídy učitelky Hany Šimkové dokázalo na světovém šampionátu
v Praze porazit všechny své soupeřky a domů si přivezly pohár,
zlaté medaile a především titul
mistryň světa. Rozalinky, jak se
mažoretkový tým jmenuje, nebyly ale jediným souborem hájící
v Praze české barvy a pověst
města Jirkova. Společně s nimi
jely do Prahy také mladší Marionky a ani ony se ve světové konkurenci neztratily. Získaly báječné
páté místo. Jirkovská děvčata se
předvedla v konkurenci více než
tří tisíce mažoretek, které závodily ve dvaceti disciplínách a čtyřech věkových kategoriích. Své
umění předvedly kromě českých
týmů také mažoretky z Polska,
Slovenska, Ruska, Kazachstánu,
Kyrgyzstánu, Itálie, Bulharska,
Rumunska, Chorvatska, Madagaskaru a dalších států.
Foto: archiv školy

SEPARACE ODPADU

Pustili jste se do třídění. Děkujeme!
Loňský rok byl slabší, letos to
naopak vypadá na rekord. Jirkované za první půlrok vytřídili už
přes dvě stě tun plastů, papíru
a skla.
Největší nárůst je u skla, kterého lidé od ledna do června vytřídili
skoro 66 tun. To je dokonce více,
než za celý rok 2014. Z kontejnerů
na plast Krušnohorské služby vyvezly už přes šedesát tun odpadů
a vytříděného papíru bezmála 78
tun. „V porovnání s prvním pololetím minulého roku je vidět, že
letos se do toho Jirkované pořádně opřeli,“ chválí obyvatele města
Vladimíra Brzáková z odboru majetku města a útvaru investic.
Pravda je, že minulý rok byl
z pohledu třídění poněkud slabší. Separovaného odpadu bylo
celkem 344 tun, přičemž třeba
rok předtím to bylo o dvacet tun
více. Letos to naopak vypadá daleko lépe. Pokud jirkovské rodiny
v třídění nepoleví, mohlo by být
na konci roku přes čtyři sta tun
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separovaného odpadu. Což by
byl rekord.
Jirkov je prostřednictvím společnosti EKO-KOM, a. s. zapojený
do systému zpětného odběru a za
vytříděný odpad získává peníze.
Třeba vloni se mu tímto způsobem do rozpočtu vrátilo 1,2 milionu korun.
K tomu je však třeba dodat, že
náklady na odpadové hospodářství celkem jsou nepoměrně
vyšší. Třeba loni to bylo více než

šestnáct milionů korun.
Jirkované mají ve městě k dispozici 106 stanovišť pro kontejnery na separovaný odpad. Letos
přibylo jedno nové, konkrétně v
ulici pod Přivaděčem. „Snažíme
se stanoviště po městě rozmístit
tak, aby bylo třídění odpadu pro
lidi co nejlépe dostupné a pohodlné,“ dodává Brzáková. „Proto
věříme, že v následujících letech
bude množství vytříděného odpadu jen stoupat.“
(jd)

VOLNÁ MÍSTA

Městský úřad hledá
dva pracovníky

Výběrové a poptávkové řízení
na dvě volná pracovní místa vypsal jirkovský městský úřad. Uzávěrky přihlášek jsou už za pár dní.
Na odboru majetku města
a útvaru investic hledají technického pracovníka v oboru dopravy.
Hlavní podmínkou je vzdělání stavebního směru. Nastoupit by mohl
klidně již od začátku října, a to na
dobu určitou (po dobu mateřské
a rodičovské dovolené). Uzávěrka
přihlášek do poptávkového řízení
je stanovena na 12. září.
Na právním odboru je pak volné místo referenta v agendě přestupků. Zásadním požadavkem je
vzdělání se zaměřením na právo
či veřejnou správu a znalost příslušných zákonů. Přihlášky se posílají do 8. září.
Popis pracovní náplně, požadavky na uchazeče a další podrobnosti v případě zájmu najdete
na webových stránkách města
pod záložkou Městský úřad v sekci Volná pracovní místa.
(jd)
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ZUBAŘI V JIRKOVĚ

Další zubařka končí. Jirkov
přitom čtyři nové potřebuje
Město lákalo zubaře
z Plzeňska na půlmilionovou půjčku a byt.
Nevyšlo to

Zubařka Eva Leitnerová odchází do důchodu. Zdánlivě banální
zpráva znamená pro spoustu lidí
malou pohromu. Kde teď najdou
nového stomatologa?
„Už deset let přesluhuji, nemohu
to dělat věčně,“ potvrdila Leitnerová, že svou ordinaci nadobro zavírá. Má v ní mimo jiné zdravotní
karty několika tisíc pacientů. Pouze pět set jich předá jinému jirkovskému zubaři, MUDr. Kaiserovi.
Zbytek karet musí jít do archivu
krajského úřadu.
Jenže o zdravotní karty tolik nejde. Zubaři si snadno udělají novou. Co ale klienti, kteří zůstanou
bez zubařky? Nezbývá jim, než
zkoušet, kde je vezmou. Jenže
šance na úspěch je malá. Zubařů
je málo a mají plno. „V Jirkově je
teď jen pět stomatologů, ideální
počet by přitom byl osm až de-

Zubařů je teď v Jirkově pouze pět, což je žalostně málo. Třeba v podobně
velké Kadani jich je jedenáct. 		
Ilustrační foto
vět,“ potvrzuje jirkovská zubařka
MUDr. Martina Feilová, která je
zároveň předsedkyní Oblastní
stomatologické komory. Poukazuje třeba na sousední Kadaň, kde

je zubařů jedenáct.
Město i zástupci Polikliniky Jirkov s. r. o. přes půl roku jednali
se začínajícím stomatologem
z Plzeňska, který se chtěl do Jir-

kova přestěhovat a otevřít si tu
ordinaci. Zastupitelé souhlasili
s půlmilionovou půjčkou, město
bylo ochotno dát zubaři k dispozici i byt a lékaři z polikliniky zase
odbornou garanci. Jenže všechno
marně, lékař nakonec svůj zájem
odvolal.
Někteří Jirkované vkládají naděje do nové soukromé ambulance,
kterou si otevírá MDDr. Svobodová - Marišková ve Dvořákově
ulici. Jenže ani tady nový zubař
nebude, alespoň ne v dohledné
době. Lékařka si do nové budovy přestěhuje svou ordinaci
z polikliniky a společně s ní tu budou dvě dětské lékařky.
Přilákat nového zubaře není
jen tak. „Nejlepší by bylo najít
studenta stomatologie s osobní vazbou na Jirkov, podpořit ho
ještě během studia a nabídnout
mu výhodné podmínky,“ přemýšlí
MUDr. Jan Vaclík, jeden z jednatelů Polikliniky Jirkov a také člen
zastupitelstva města (více v rozhovoru dole).
(jd)

"Mladé to láká do bohatších měst. Ale hledáme dál"
Jirkov by potřeboval alespoň
osm či devět zubařů, ale má jich
jen pět. „Mladí stomatologové se
do Jirkova nehrnou, volí raději
větší města s bohatší klientelou,“
říká Jan Vaclík, jeden z jednatelů
Polikliniky Jirkov a zastupitel.
Je současný počet zubařů pro
Jirkov dostačující?
Určitě není. Ještě před několika
lety byly na poliklinice čtyři stomatologické ordinace a mimo ni
další tři. Pak ale postupně odešly
do důchodu dvě stomatoložky
z polikliniky a nyní stejně odchází
také MUDr. Leitnerová. Bohužel
nástupce se podařilo nalézt jen
v jednom případě.
Nehrozí, že se situace časem
ještě zhorší?
Nemám informaci o tom, že by
se někdo další ze stomatologů

v dohledné době chystal ukončit svoji praxi.
Nicméně z výše uvedeného je jasné, že už
i malé výpadky, třeba
dovolená, krátkodobé
pracovní neschopnosti či nedejbože delší
nemoci mohou dostupnost zubařské péče zhoršit.

je to obtížné a dělat
zubařinu takzvaně ´na
pojišťovnu´ je často na
hranici rentability. Mladí stomatologové, kteří
si mohou vybírat, pak
samozřejmě preferují
větší a bohatší města.
Ti odvážnější i bohatší
státy.

vazbou na Jirkov či okolí a podpořit ho ještě během studia a nabídnout mu výhodné podmínky.
Nakonec, s tím mohou pomoci
i čtenáři Jirkovských novin, pokud
někoho takového znají. Stačí nám
poskytnout první kontakt. Další
možností je hledat mezi cizinci,
kteří se čas od času také v oboru
vyskytnou.

Proč je tak složité nějakého
mladého zubaře do Jirkov nalákat, když je i město ochotné mu
pomoci?
Domnívám se, že mladé stomatology láká perspektiva atraktivní
moderní špičkové medicíny. Ta je
ale velmi náročná na vybavení a
je také drahá. Bez výrazné spoluúčasti pacienta se neobejde.
Zatímco ve větších městech se
klientela pro tyto nákladné výkony najde, v menších městech

Máte jako Poliklinika Jirkov
nějaké možnosti, jak zubaře
pro Jirkov získat?
Dosavadní snaha z naší strany i strany města byla prozatím
neúspěšná. Budeme nadále
hledat, ale konkurenci větších
či bohatších měst budeme čelit
jen obtížně. Bohužel nemůžeme dlouhodobě dotovat provoz
stomatologické ordinace na úkor
ostatních. Bylo by nejlepší najít
studenta stomatologie s osobní

Panuje taková neuspokojivá
situace i v ostatních lékařských
oborech v Jirkově?
Nepanuje. Až na výjimky se postupná generační výměna na naší
poliklinice vcelku daří. V nedávné
době taková výměna proběhla na
oční ambulanci, na ORL ambulanci, v ordinaci praktické lékařky pro
dospělé a v ordinaci dětské lékařky. Ovšem i nadále nás budou čekat odchody lékařů, které budeme
nahrazovat těžko a obtížně. (jd)
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OPRAVY VE ŠKOLKÁCH

Investice nejsou jen beton. V Jirkově opravujeme s vkusem
Oprava záchodů a umývárny.
Nezní to možná jako investiční
akce století, ale když do ní promluví ženy, dějí se velké věci.
Třeba zastaralé sociální zařízení v MŠ Pohádka se proměnilo
v blyštivé prostory jako z katalogu. „Výběr dlaždic jsme nechali
na zaměstnankyních školky, a ty
zvolily opravdu vkusně,“ přitakává
Jitka Žemličková z odboru majetku města a útvaru investic. Sociální zařízení ve zmíněné školce
bylo přes dvacet let staré, a bylo
to znát. Rozdíl posuďte sami.
Barevné ladění si mohly vybrat
také učitelky v MŠ Kaštánek, kde
město přes léto rovněž napláno-

valo opravu sociálního zařízení.
A také tady ze starých záchodů
a umývárny vzniklo hřejivě barevné zázemí.
„Viděla jsem stav před i po opravách a nedá se to vůbec srovnat,“
potvrzuje místostarostka Dana
Jurštaková. „Těší mě, když se
neopravuje jen podle norem, ale
bere se ohled i na to, aby zázemí
bylo pro děti útulné.“
Obě investice byly součástí
letošního plánu údržby v mateřských školkách. Kromě nich došlo
také na opravu terasy u MŠ Klubíčko. Za všechny tři akce město
zaplatilo více než 2,2 milionu korun.
		
(r)

Záchody a umývárna před (vlevo) a po opravě.

Foto J. Žemličková

ANKETA

"Jak byste vylepšili dopravu v našem městě?"
Nebudeme se ptát, jak se máte. Chceme se zeptat, co můžeme udělat, abyste se měli lépe...
Zase máme o čem přemýšlet,
co zkoušet a co plánovat. Minulé
téma se týkalo nápadů na zatraktivnění centra města a sešlo se
jich poměrně dost. A jsme rádi, že
byly opět věcné a konkrétní.
V jednom jste se shodli skoro
všichni - centrum města by oživilo, kdyby se tu konalo více akcí.
Nejčastěji jste zmiňovali trhy. Ať
už farmářské nebo ty pravidelné
páteční, které už se nekonají. Ur-

čitě je to důvod k zamyšlení, děkujeme.
Nepřekvapilo nás, že vám nejvíc vadí hospoda v místě bývalé
herny a také příliš velké množství
´vietnamských´ obchodů. Stačil by
jeden, psali jste často. Pravda
je, že jiní obchodníci si stěžovali na nízkou kupní silu, prostě se
v Jirkově neuživili. Podle některých z vás za to může Tesco, které zákazníky drobných obchodní-

ků přetáhlo.
A jaké služby či obchody byste
na náměsti a v okolí uvítali? Tady
se objevila opravdu pestrá škála
nápadů - od opravny obuvi přes
kavárnu až po McDonald´s. Nám
se nejvíc zamlouvala kavárna,
s tím by se možná dalo něco dělat.
Děkujeme za všechny podněty,
předáváme je dál a vy se pusťte
do dalšího tématu! 		
(r)

Anketa: Jak byste vylepšili dopravu v Jirkově?
Jakkoli víme, že nebudeme
moci splnit všechna přání, rádi
si vaše návrhy přečteme a popřemýšlíme, zda a jak by se
daly uvést v život.
Tužku do ruky a pusťte se do
toho!

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

1. Která část Jirkova je podle
vás špatně dostupná městskou hromadnou dopravou?
2. Jakou linku MHD byste
posílili nebo zavedli jako novou?
3. Jakou změnu v dopravě
(nemusí to být MHD) byste ve
městě zavedli?

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

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

...........................................................................................................
...........................................................................................................
3 ...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Vyplněný kupon můžete odevzdat do 25. září 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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Doprava je trochu nevděčné téma, obzvlášť ta městská hromadná. Více spojů na
horní sídliště, rychlejší linku
do Chomutova, jiný ranní čas
konkrétní linky... Každý chce
trochu něco jiného a přitom
výsledkem musí být kompromis přijatelný pro většinu Jirkovanů. A také nesmí být příliš velkou zátěží pro městskou
pokladnu, už dnes doplácíme
na MHD každý rok dvanáct
milionů, což není vůbec zanedbatelná částka.
To ale neznamená, že si
Vaše názory či návrhy nepřečteme rádi. Nakonec - nemusejí se týkat jen městské hromadné dopravy. Třeba znáte
nějaké nepřehledné místo,
které je nebezpečné pro řidiče
nebo chodce. Nebo máte dobrý návrh na silniční zkratku
v konkrétní části města. Možná vám někde chybí konkrétné dopravní značka...
Pošlete nám své odpovědi
na tomto kuponu nebo můžete využít interaktivní formulář
na webu města. Všechny podněty znovu předáme nejen komisi rozvoje, ale také vedení
města i úřadu.
Děkujeme!
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MISTRYNĚ VE WORKOUTU

"Titul mistryně republiky?
Nejdřív to byl sen, potom cíl"
Rozhovor s Pavlínou Šulistovou z týmu Street Hard Workers, aktuálně nejlepší českou workouterkou

Za pouhé dva roky získala titul
mistryně republiky a na světovém
šampionátu by se umístila lépe,
kdyby nedoplatila na jiná měřítka.
A to se přitom k workoutu dostala ´jen´ kvůli hezkému klukovi.
S osmnáctiletou Pavlínou Šulistovou jsme si povídali přímo na workoutovém hřišti v Jirkově.
Jak jste se k workoutu dostala?
Přes mého přítele. Tedy - tehdy
to ještě můj přítel nebyl. Byl jeden
z prvních, kdo tady workout dělali
a mně se prostě líbil. Tak jsem začala chodit taky. Nakonec se mi to
zalíbilo, začala jsem to brát vážně
a dostala se ke trenérovi Vošickému. Ten ze mě udělal to, co teď
jsem.
Předpokládám, že jste chodili
sem na jirkovské hřiště, že?
Přesně tak. A je výborné, že
tady vzniklo, protože bylo první
v okrese. Teprve po něm vzniklo
hřiště v Chomutově, kam dnes
chodíme trénovat také. Celá éra
místního workoutu ale začala
tady.
K workoutu vás přivedl hezký
kluk, co vás pak u toho sportu
udrželo?
Hned, jak mi ukázal některé cviky, že se dají hrazdy přeskakovat
a točit kolem nich, poznala jsem,
že mi to vydrží dlouho. Já jsem
už jako malá pořád někde lezla
a visela. K tomu jsem se začala
rychle zlepšovat a pochopila jsem,
že tohle je sport pro mě. Navíc ve
freestylu jsem se našla. Nemám
žádná pravidla, jen časový limit.
Můžu si vymýšlet vlastní triky,
můžu je různě skládat, všechno je
to na mně.
Jak dlouho trvala cesta od
´chodím se koukat na hezkého
kluka´ po ´jedu na mistrovství
světa´?
Když to vezmu od toho koukání

Pavlína Šulistová na jirkovském workoutovém hřišti předvádí cvik zvaný elbow lever. Takhle vydržela pózovat
v naprostém klidu několik vteřin. Dvakrát za sebou. Pánové, kdo z vás to dá? 		
Foto Josef Dušek
Co je workout? Je to sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která
zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především
na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích
a jiných konstrukcích, nebo i na zemi. Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. V Jirkově vzniklo na
Mládežnické ulici první workoutové hřiště v okrese, na kterém začínal
a dodnes občas trénuje úspěšný tým Street Hard Workers.
se na kluka, tak dva roky (smích).
Jinak od mého rozhodnutí věnovat se freestylu, což je moje disciplína, tak je to asi rok a půl.
Za rok a půl mistryní republiky? To je tedy rychlost... Vy jste
měla zkušenosti s nějakým vrcholovým sportem?
Rychlé to bylo, to je fakt. Sportů jsem předtím dělala spoustu,
ale závodně žádný. Nejvíc jsem
asi jezdila na kole. Ale k tomu titulu - já jsem už na prvním exhibičním vystoupení na maturitním
plese v Mostě prohlásila, že budu
mistryní republiky (smích). Od začátku to byl můj sen. Jak jsem se
ale zlepšovala, začal se ten sen
proměňovat v cíl. Už to nebylo jen
přání, už to byla touha.

namické sestavy a mně naopak
v České republice dynamiku vyčítali s tím, že workout je o síle.
Tak jsem v Moskvě zkusila sestavu zaměřenou na sílu. A vypískali
mě, že chtějí dynamiku. To jsem
si teda fakt špatně načasovala
(smích). Ale silově bych tam byla
mezi nejlepšími.

Musela jste hodně trénovat,
abyste se dostala až na špičku?
Obětovala jsem tomu hodně
času. Ale také hromady nervů.
Workout dělá hodně holek a na
každé menší soutěži vyhrávala nějaká jiná. Ta porazila tuhle,
stejná potom prohrála s tamtou...
To pak člověk dlouho nevěděl, na
jaké úrovni vlastně je.

To jste se rozhodla na místě, že zkusíte něco jiného než
ostatní?
Já jsem tady v Česku pořád
poslouchala, že se jen točím kolem hrazdy, ale nemám sílu. Takže jsem před mistrovstvím ještě
makala a vytvořila si silovou sestavu. A doplatila jsem na to...

Teď už to víte - na té nejvyšší.
Jste mistryně republiky a byla
jste také na mistrovství světa.
Jak vnímáte své výkony v mezinárodním srovnání?
Do finále světového mistrovství
jsem se sice nedostala, ale nebylo to proto, že bych neuměla, co
ostatní. Spíš zapracovaly nervy.
Navíc všechny holky měly dy-

Trénujete ještě v Jirkově?
Sice teď máme blíž chomutovské hřiště, ale sem se vracíme
také. Některé hrazdy jsou tu lepší.
a navíc tu vždycky zavzpomínám
na své začátky. Což je příjemné
a někdy i zábavné. To když si
vzpomenu, jak nepředstavitelné
pro mě bylo, že bych někdy dokázala to, co zvládám dnes.
(jd)
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AKCE NA ZÁMKU OBRAZEM

Mistrovství ve svíčkové s Madagaskarem

Stovky lidí si užily tradiční akci spojenou s kulinářskou soutěží, kláním jedlíků a spoustou zábavy

▲◄ Starosta Radek Štejnar a ředitel KVIZu Bedřich Fryč v porotě.
▲ Jedním z porotců byl i muzikant Václav Noid Bárta...
◄ ...který přijel společně s plyšovými postavami z muzikálu Madagaskar, v němž vystupuje.
► Jeden ze soutěžících kuchařů.
Foto Chomutovský deník/M. Rada

Hradozámecká noc

Prohlídka zámku spojená s příběhem o nešťastné lásce se šťastným
koncem, středověká hudba, rytířské souboje a po setmění ohnivá show.
Toho všeho se dočkali návštěvníci Červeného Hrádku, když na něj zavítali v sobotu 26. srpna odpoledne. Zámek se zapojil do celostátní Hradozámecké noci, takže tu lidé mohli zůstat až do tmy a užít si program
v nevšední atmosféře. Na snímku jedno ze zastavení v rámci mimořádné
prohlídky. Hostina na zámku, po které následoval souboj o ruku sličné
komtesky Kristýnky. 			
Foto Josef Dušek
8
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KONCERT

Duo, které poznáte i bez jména.
V divadle bude koncertovat Slza
ČTVRTEK 5. 10., od 19 hodin

Na oficiálním plakátu nemají ani
název své kapely. Asi vědí proč.
Jejich fanoušci a hlavně fanynky
je totiž poznají jen podle tváří. Do
Jirkova přijedou vycházející hudební hvězdy - Petr Lexa a Lukáš
Bundil neboli skupina Slza.
Na scénu vstoupili v roce 2014
velkým hitem Lhůta záruční,
o rok později vydali své první album Katarze. I díky němu v témže roce vyhráli v Českém slavíku
kategorie Objev roku a Hvězda
internetu.
Jen dva týdny před vydáním
druhého alba přijede Slza do Jirkova, v divadle zahrají ve čtvrtek
5. října. Pokud patříte mezi Slzaholiky (jak se nazývají jejich
fanoušci), už máte asi vstupenky
koupené. Pokud ne, v předprodeji
v informačním centru je získáte za
dvě stě korun.
(jd)

Lukáš Bundil a Petr Lexa alias skupina Slza. Jejich fanynky je poznají už podle tváří. 		

GALERIE JIRKOV

SYNAGOGA

Výstava obrazů pomůže
kostelu v Květnově
NEDĚLE 10. 9., 16.00 hodin

Jirkovská lidová malířka Irena
Mansfeldová bude vystavovat
své obrazy v jirkovské galerii.
„Tato úžasná dáma věnovala galerii řadu svých obrazů s tím, že
budou určeny pro charitativní prodej,“ prozradila netradiční pojetí
výstavy provozovatelka galerie
Hana Zvalová. Návštěvníci si tak
mohou vybrat pro sebe nebo své
blízké krásné kytice, malebná zákoutí či krajinky, zaplacená cena
bude věnována na opravu květnovského poutního kostela.
Vernisáž výstavy nazvané Malování pro radost se koná v neděli 10. září od 16 hodin, obrazy
budou k vidění a zakoupení celý
měsíc až do 12. října.
(r)

Výtvarníci ze ZUŠ chtějí
v synagoze zahájit velký
celoroční projekt
ČTVRTEK 28.9., 15.00 hodin

Základní umělecká škola chce
odstartovat velký výtvarný projekt
týkající se židovské historie. A plánuje do něj zapojit všechny školy
v Jirkově.
První počin si připravili hned na
první školní měsíc, ve čtvrtek 28.
září pořádají v bývalé synagoze
jednodenní výstavu nazvanou
Cesta do chrámu. „Každý návštěvník v ní projde zastávkami
s konečným cílem - chrámem,“
přibližuje učitelka výtvarného oboru v ZUŠ Šárka Hromádková. Jak
za organizátory dodala, rádi by
výstavu připravili tak, aby se do ní
mohl zapojit každý. „Pokud bude
přát počasí, můžeme slíbit, že výstava bude interaktivní,“ doplnila.
Vernisáž zmíněné výstavy se
koná v 15 hodin. Pokud se do
projektu zapojí i další jirkovské
školy, půjde o výstavu zahajovací
a v budoucnu se jistě podobných
výstupů objeví více.
(r)

Foto archiv skupiny

JIRKOVSKÉ DIVADLO

TIPY NA ŘÍJEN

Senegalský muzikant
zahraje se svým triem

Trio hereckých hvězd
v komedii o samotě

PONDĚLÍ 25.9., 19.00 hodin

Středa 18. 10., od 19.00 hod.
Pavel Liška, Zuzana Bydžovská,
Josef Polášek. Trojice špičkových
herců přiveze do Jirkovského
divadla komedii německého autora Marca Beckera v režii Petra
Novotného. Inscenace ´Už nikdy
sám!´ zkoumá, kam až je osamělý člověk schopen zajít, aby našel někoho, s kým si bude moci
popovídat. Vstupné je 280 korun
v předprodeji (infocentrum) nebo
320 korun na místě.
(r)

Nevšední mix africké a evropské hudby slibuje vystoupení
Moussy Cissokho ze Senegalu
v Jirkovském divadle. Muzikant
žijící v Rakousku pochází z tradiční rodiny potulných pěvců
a vypravěčů, takže muziku má
v krvi. Zahraje mimo jiné na koru,
africkou harfu se čtyřiadvaceti
strunami. Společně s ním zahrají
švýcarský saxofonista Jan Galega Brönnimann a na orientální
perkuse je doprovodí Omri Hason
z Izraele. Vstupné 150 korun. (r)

Jirkovský písňovar
6. - 8. 10.
Jedenáctý ročník mezinárodního soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby.
O páteční úvod se postarají místní sbory Ventilky a Světlušky, vystoupí rovněž čtyřnásobný vítěz
festivalu Oktet Praha. Sobota
bude soutěžní, ještě večer se vyhlásí výsledky. Neděle je pak určená pro koncerty na dalších místech Jirkova a celého okresu. (r)
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ZUŠ JIRKOV

Veronika z jirkovské ZUŠ
cvičila v Třeboni na akordeon

Veronika Klatovská se svým lektorem Ladislavem Horákem na letošním Třeboňském letním setkávání. 			

V termínu 15. - 20. srpna 2017
se v Třeboni uskutečnil 5. ročník
letního festivalu a kurzů Třeboňská letní setkávání. Zahrnuje
koncerty a hudební semináře
v oborech hra na hoboj, violoncello, kytaru a akordeon.
Letos již podruhé se jich zúčastnila Veronika Klatovská, žačka
4. ročníku hry na akordeon ZUŠ
Jirkov, a to s paní učitelkou Martinou Slámovou. Lektorem žačky byl Ladislav Horák, pedagog
Pražské konzervatoře, a Markéta
Laštovičková, studentka Hudební
akademie v Odense (Dánsko).

10

Foto: Václav Klatovský

Pro posluchače kurzů byl připraven bohatý program. Velkému
zájmu se těšil koncert houslisty
Václava Hudečka s doprovodem klavíristy Lukáše Klánského
v přeplněném společenském sále
Lázní Aurora, semináře Tréma
v hudbě a Instruktivní literatura
pro mládež.
Lektoři i kurzisté vystoupili na
několika koncertech - v akusticky
výborně ozvučené kapli Schwarzenberské hrobky, na velkém
nádvoří třeboňského zámku a na
závěrečném koncertě v sále ZUŠ
Třeboň.
(ms)

ZŠ STUDENTSKÁ

Po výhře v okresním kole přivezli
mladí záchranáři bronz z kraje
Soutěž Mladý záchranář je určena žákům 6. - 8. tříd základních
škol v oblasti přípravy na mimořádné události a krizové situace.
Soutěž ověřila znalosti a praktické
dovednosti dětí v oblasti ochrany
člověka za mimořádných událostí,
kdy žáci plnili pracovní povinnosti
záchranářů, a tak si mohli vyzkoušet řadu věcí přímo v praxi.
Natálie, Matěj, Kateřina a Adam
ze ZŠ Studentská školy zastupovali v soutěži celé Chomutovsko,
když vyhráli okresní kolo soutěže.
To se konalo v květnu v chomutovském zooparku.
Na červnovém krajském kole
v Teplicích pak v silné konkurenci základních škol, které doplňo-

Čtveřice žáků ze ZŠ Studentská,
která reprezentovala Jirkov i celý
okres na krajském kole soutěže
Mladý záchranář. Foto archiv školy

valy také víceleté gymnázium či
sportovní škola, získali skvělé
třetí místo. Blahopřejeme našemu
týmu a jejich vedoucí paní Janě
Cmárové.
(r)
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JUNÁK

Skauti strávili čtrnáct dní
na táboře v jižních Čechách

MĚÚSS

MěÚSS: Pořád
se něco děje...

Ke svezení ve zrekonstruovaném
výtahu zval stylový liftboy.

Jirkovští skauti na společné fotografii z letošního tábora ve Frančině Huti.

Jako každý rok, i letos jsme
se vydali na tábor do tábořiště
ve Frančině Huti, u Bělé nad
Radbuzou. Tábora se účastnilo
dvaačtyřicet dětí, které byly ubytovány v typických skautských
stanech s podsadami. Tábor provázela celotáborová hra Cesta kolem světa, a tak byly pro děti každý den připraveny hry situované

v jiném státu. Navštívili jsme Anglii, Irsko, Finsko, Egypt, Řecko,
Sýrii, Vietnam, Nový Zéland, Austrálii, Brazílii a americkou Floridu.
Děti byly rozřazeny do pěti týmů,
které mezi sebou soupeřily, musely například najít vraha a pomoci tak Sherlocku Holmesovi,
postavit pyramidu pro faraona
nebo naprogramovat hada do No-

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Foto: archiv střediska Hraničář

kie. Mimo táborovou hru jsme se
zdokonalovali ve skautských dovednostech, dělali táborové ohně,
u kterých mohly děti složit skautský slib, a hráli různé hry. A také
jsme se nadýchali čerstvého
vzduchu a odpočinuli si od městského ruchu.
Anna Janošová, skautská vedoucí

Sociální a aktivizační pracovníci
z MěÚSS Jirkov se nenudí. Kromě stálých a tradičních akcí se
každý měsíc konají akce nové.
Ke slavnostnímu zprovoznění
zrekonstruhovaného výtahu zval
například liftboy, klientům zpíval
místní pěvecký sbor a také je navštívil umělecký šéf známého tanečního orchestru Petr Baraniak.
Klienti se mohou těšit na následující dny, kdy se slavnostně
otevřou dveře nové relaxační
místnosti, zábavný program je
pozve do exotických míst, nebo si
u táboráku opečou buřty.
(ld)

Seniorům zpívá místní pěvecký
sbor.

Foto 2 x archiv MěÚSS

NUMISMATICKÝ KABINET

Ženský komorní sbor Jirkov V aukci koupili jirkovskou
masopustní medaili z roku 1939
zahajuje další sezónu
I přes dovolenkový režim se
členky Ženského komorního sboru Jirkov v létě od zpěvu úplně
neoprostily. Některé se v rámci
Hradozámecké noci v sobotu
25. srpna účastnily komentovaných prohlídek zámku Červený
Hrádek, některé se zapojily do
činnosti teplického sboru Collegium hortensis, kde již několik let
působí.
Na neformálních
setkáních
během prázdnin ve Vadkovicích
u Nechranické přehrady, kde se
úlohy hostitelky tradičně výtečně
zhostila Stáňa Pěničková, jsme
kromě družné zábavy při dobrém
občerstvení nejen zhodnotily uplynulou sezónu, ale hlavně spřádaly
plány na tu začínající.
Nebude toho málo. Ženský ko-

morní sbor Jirkov se již 14. října
zúčastní setkání tří pěveckých
sborů regionu Podkrušnohoří
v děkanském kostele v Oseku.
Jako každoročně vystoupí ŽKS
Jirkov na různých místech našeho
regionu na vánočních koncertech,
například 3. prosince v gotickém
kostele sv. Jakuba Většího ve
Škrli.
A samozřejmě stěžejním vystoupením v předvánočním čase
bude náš tradiční vánoční koncert
´Zvěstujem vám radost´ v jirkovské ZUŠ 9. prosince, na kterém
bychom chtěly překvapit nějakou
novinkou. Tak tedy do práce!
Už se na začátek sezóny, všechna vystoupení a setkání s našimi
přáteli a příznivci velmi těšíme.
Eva Rendlová, ŽKS Jirkov

Numismatický kabinet na zámku Červený Hrádek získal zajímavý přírůstek do své sbírky,
masopustní medaili z roku 1939.
Vydražil ji na numismatické aukci
v Teplicích, která se konala v dubnu, a to za 275 korun.
Medaile je jednostranná z červené keramiky. V opise je německý text ´Faschingsfestspiele
Görkau 1939´, volně přeloženo ´Masopustní veselí Jirkov
1939´. V současné době zatím
nejsou bližší informace, k jakému
účelu byla tato medaile vydána
(lze se domnívat, že byla určena
jako vstupenka na maškarní veselí nebo ocenění masky a podobně).
Hlavním motivem získané medaile je tančící maškarní postava,

Jirkovská

masopustní

medaile

z roku 1939. Foto: archiv kabinetu

která má v rukou činely a tančí na
městských hradbách. Pod těmito
hradbami je pak na minci umístěn
tehdejší městský znak města Jirkova.
Pavel Moravec, numismatický
kabinet
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DOPIS ZASTUPITELE A REAKCE

Přidělení bytu v ulici Hornická Jirkov
Před několika dny mne zastavil
známý a ptal se mne, jak je to
s byty v Jirkově, které jsou v majetku města. Řekl jsem, že těch
bytů moc není, ale že nějaké
máme a že by měl být pořadník.
On mi řekl, že pořadník je asi jen
pro někoho, neboť vedle nich se
do bytu stěhuje jeden pán s paní.
Majitel bytu zemřel a tak lidé ve
vchodě po nějakém čase projevili
o byt zájem. Stále jim bylo sdělováno, že ještě není vyřízeno
dědictví atd. Čekali. Najednou
se tam objevil pán, který si byt
předělává. A jestli bych nebyl tak
hodný a nezeptal se, jak to s pořadníky na byty města je.
Šel jsem na Městskou majetkovou. Byt velikosti 2 + 1 v ulici Hornická. Pěkná klidná ulice. Dědické řízení je vyřízeno a pán dostal
byt do pronájmu s tím, že bude
mít předkupní právo. Byt koupí za
cenu, která činí 2 000 Kč za m2,
což je asi + - 140 000 korun. Byt
v pořádku, nezdevastovaný a nezadlužený. Pán byt získal přednostně, protože splnil podmínky
přednostního přidělení(!). On totiž
přistoupil k závazku dlužníka a
zaplatil dlužnou částku 30 000 Kč.
Což je jedna z podmínek. Pak mi
byly předloženy směrnice ohledně bytů zde v Jirkově a tam byl
zaškrtnut odstavec tohoto znění:

"Rada města Jirkova může rozhodnout o přednostním schválení nájemní smlouvy v případech,
kdy na straně uchazeče existují
skutečnosti, které lze považovat
i z hlediska města za hodné
zvláštního zřetele".
Tohle jsem nepochopil. Znám
slušné občany tohoto města, kteří
také chtějí byt a chtějí ho dlouho.
Mají smůlu. Přitom by do tohoto
klidného domu zapadli zcela bez
potíží a zaplatili by i případný
dluh.
Dnes 10. 8. 2017 jsem obdržel potřebné doklady. Pan radní
Šáda, manažer objektu Mládežnická (MěÚSS) si podal žádost
dne 24. 4. 2017. Jako důvod
uvedl rozvod a zaměstnání v regionu. Již 30. 5. 2017 rozhodla
bytová komise o přidělení bytu
formou přistoupení k závazku
dlužníka. Přesně to zní takto:
´Michal Šáda nar............, žádost
podána 24. 4. 2017. Jedná se
o zaměstnance Městského ústavu
sociálních služeb v Jirkově. Žádá
o přidělení bytu č. 9 v ulici Hornická čp. 1277 v Jirkově o velikosti
1+2. Komise doporučuje. Žadatel
souhlasí s dohodou o přistoupení k závazku za byt č. 1 v domě
čp. 1001 v ulici Ervěnická v Jirkově, ve výši 30 000 Kč.´
POZOR, já jsem do této chvíle

myslel, že byl dluh na bytě v ulici Hornická čp. 1277. Takže pan
Šáda zaplatil částu 30 000 korun
za dluh na bytě v ulici Ervěnická, ale dostal byt, který si vybral,
o který požádal v ulici Hornická.
Lidé, co psali, že byt nebyl zadlužen, přestože z města se neslo,
že ano, měli pravdu.
Nikde jsem se nedočetl, jaké
podmínky ´zvláštního zřetele´,
mimo 30ti tisíc za dluh na bytě
úplně jinde, pan radní Šáda splnil. Navíc jedna z nejdůležitějších podmínek uvedených ve
vnitřních směrnicích pro přidělování bytů v Jirkově je: "žadatel
předloží čestné prohlášení, že
není v době podání žádosti vlastníkem, nebo uživatelem jiného
bytu, nebo objektu sloužícího
k bydlení"! No jo, ale podle výpisu z katastru nemovitostí, ale
i z rejstříku společenství vlastníků jednotek, které byly pořízeny
dne 22. 8. 2017, vlastní pan radní
Šáda stále bytovou jednotku v ulici Alešova. Takže se zdá, že velmi
důležitou podmínku pro přidělení
bytu - nevlastnit, pan zastupitel
nesplňuje. Je mi ze všeho smutno. Byla bytová komise a tím i
Rada města uvedena v omyl?
Josef Šebek, zastupitel
města Jirkova
Reakce dotčených vpravo a dole

Radní: Žádat o protekci nemám v povaze
Rád bych se vyjádřil k dopisu
zastupitele Josefa Šebka, v němž
moji osobu zmiňuje v souvislosti
s přidělením městského bytu.
Nejsem jen zastupitel, radní
a člen ČSSD, jak píše pan Šebek, jsem také normální člověk,
s normálními radostmi i starostmi. Potkala mě obtížná životní
situace, která si vyžádala nutnost
hledat nový byt. Řešil jsem různé možnosti a mimo jiné jsem si
podal žádost u společnosti Městská majetková Jirkov. Když se mi
ozvali s nabídkou bytu v Hornické
ulici, souhlasil jsem s takzvaným
přistoupením k závazku dlužníka
(dle směrnic), kdy jsem uhradil
třicet tisíc korun. Přidělení bytu
následně projednávala bytová komise a rada města.
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K tomu mohu jen dodat, že na
zasedání bytové komise jsem přítomen nebyl a při projednávání
na radě města jsem se hlasování zdržel. Vše proběhlo naprosto
transparentní cestou.
Je pravda, že v tuto chvíli jsem
vlastníkem bytu, nicméně ho již
neužívám a v rozvodovém řízení
připadne mé manželce. Toto jsem
také uvedl v čestném prohlášení. Nájemní smlovou v novém
bytě mám pouze na dobu určitou
a jsem si vědom toho, že své závazky (podmínky) musím splnit.
A také tak učiním.

Kdo mě zná, ten ví, že žádat
o zvláštní zacházení kvůli funkci
radního nemám v povaze. Dlouhá
léta pracuji se seniory a tělesně
postiženými, moje životní priority
se neslučují s tím, co se snaží
pan Šebek naznačit.
Chápu, že v roli politika musím
unést vyšší pozornost veřejnosti.
Přesto je mi smutno z toho, že
i osobní záležitosti se dají využít
k politickým útokům přes média.
Přeji panu zastupiteli Šebkovi,
aby se v podobné situaci nikdy
neocitl.
Michal Šáda

Kontaky na redakci Jirkovských novin:
jirkovske.noviny@jirkov.cz
Josef Dušek, 474 616 483, 724 512 864

Pan Šebek opět
klame veřejnost.
Je to záměrně?
Pan Šebek znovu rozpoutal bouři. A opět je to jen bouře
ve sklenici vody. Pan Michal Šáda
získal byt naprosto standardní
cestou. Stejnou cestou, jako za
poslední tři roky osmdesát dalších Jirkovanů a Jirkovanek.
Dopis pana Šebka obsahuje
spoustu nepravd a domněněk,
které pak šíří mezi lidmi. A to aniž
by se s problematikou přidělování
bytů řádně seznámil.
Zmiňuje například odstavec
o ´zvláštním zřeteli´, který ovšem
vůbec uplatněn nebyl. Přitom by
ho v tomto případě zřejmě uplatnit šlo. Pan Šáda, bytová komise
i rada města ale zvolila naprosto
transparentní cestu - přistoupení
k závazku dlužníka a uhrazení
části dluhu. Přesně podle směrnic. Stejně jako zmíněných osmdesát jiných lidí v minulých letech.
Pan Šebek se podivuje nad
rychlostí přidělení bytu aniž by si
ověřil, že to není nic ojedinělého.
Upozorňuje, že pan Šáda uhradil
část dluhu na jiném bytě, aniž by
věděl, že to je normální postup
uplatňovaný u všech těchto případů. Píše, že pan Šáda má smlouvu s předkupním právem, což je
úplná lež.
Co se týče čestného prohlášení,
že dotyčný nevlastní jiný byt - to
obsahuje prohlášení žadatele, že
jeho současný byt připadne v rozvodovém řízení manželce. Proto
je v pravidlech mechanismus, kdy
se s žadateli uzavírá po dobu tří
let smlouva vždy jen na půl roku.
Během této doby se sleduje, zda
dotyčný dodržuje podmínky pro
přidělení bytu. Stejně tak to bude
u pana Šády.
Bytová komise ani rada města nebyly uvedeny v omyl. Je to
naopak pan Šebek, který uvádí
v omyl veřejnost, když píše neověřené či lživé informace. Vzhledem
k tomu, že to není první případ,
otázka zní, proč to pan zastupitel
dělá. Jde jen o zaslepenou kritiku
vedení města? Neznalost věci?
Nebo o účelovou manipulaci
s veřejností?
Radek Štejnar, starosta
Jirkova
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SERIÁL O KARLU KLUDSKÉM

Karel Kludský: muž, který miloval slony - I.

Před padesáti lety zemřel muž, jehož aktivity převzaté po otci přilákaly do domovského Jirkova zástupy zvědavců, a tak nechtěně povzbudil
pozvolna se rozmáhající cestovní ruch 20. a 30. let 20. století na Chomutovsku. Takovou turistickou zajímavost, jakou spolu se svou rodinou vytvářel, nenabízel v této části Čech nikdo a v samotném Jirkově se již nikdy nic podobného neopakovalo. Tou atrakcí byl cirkus, který
v Jirkově pravidelně zimoval, a jeho principálem v době největší slávy byl Karel Kludský mladší.
Ze vzpomínek dávných pamětníků
Jen stěží si dokáže dnešní
obyvatel Jirkova představit, že
v severozápadní části města,
tehdy zvané Horní Cech, byla na
pozemcích u sadu mezi městem
a vesničkou Vinařice po několik
let, převážně v zimních měsících,
ustájena exotická zvěř, od žiraf
nebo koní přes hrochy a slony
až po lvy a další šelmy. A že se
zvířata za doprovodu krotitelů
procházela jirkovskými ulicemi
při masopustním veselí na konci
zimy. Nebo že na starém jirkovském nádraží pracoval při nakládce vagonů slon.
Dobová svědectví kronikáře
Rudolfa Penslera dokreslují velikost zvěřince na okraji Jirkova:
„27. března 1924 odjel z Jirkova
na letní turné vlak o 50 vagonech
se 150 cvičenými zvířaty.“ Ale již
o tři týdny dříve, 2. března 1924,
„prošel městem velký maškarní
průvod, do kterého přispěl pan
Kludský 20 koňmi, 6 slony, 11
velbloudy, 1 medvědem a 10 buAutorem textu je Michal Bečvář,
který poskytl i většinu fotodokumentace.

Od poloviny 20. let se součástí tradičního masopustního průvodu v Jirkově stala i cvičená cirkusová zvěř.
Reprofoto archiv Michal Bečvář
voly. Do města přišlo množství cizích návštěvníků.“ O rok později,
2. února 1925, šlo v průvodu
19 slonů, 25 velbloudů, 50 koní
a další zvířata.
Z této dobročinnosti se nakonec stala každoroční zvyklost
a v knize Život v manéži to potvrzuje sám Karel Kludský mladší:
„V jirkovském zimovišti jsme od té
doby cvičili všechna těžká čísla.
Když jsme byli o masopustě někde poblíž, zajeli jsme se zvířaty
vždycky do Jirkova, abychom se
mohli účastnit tradičního morového průvodu. Každým rokem na

Popeleční středu pořádali totiž
Jirkovští maškarní průvod městem. Od dvacátých let nejezdil
v jeho čele smrťák, ale voltižérka
na válovém sedle bělouše. Bylo
to mnohem pěknější, tím spíš, že
hned za ní tumlovali koně huláni,
Arabové a drezéři a na konci šli
sloni s indickými mahudy.”
Kludští v Jirkově
Rodina Kludských se v Jirkově
poprvé objevila uprostřed léta
roku 1920. Proč si principál Karel
Kludský starší vyhlédl k stálému
sídlu cirkusu vilu na kraji města

a jak se o nabídce jejího prodeje
dozvěděl, známo není, nevysvětlil to ani Karel Kludský mladší ve
svých vzpomínkách.
Vilu, přilehlé budovy a okolní
polnosti u cesty z Jirkova do Vinařic koupil Karel Kludský starší
od vdovy Melitty Kühnové, rozené
Müllerové. O šest let později bylo
všem Jirkovanům i návštěvníkům
města jasné, kdo ve vile sídlí: Původní lampy na sloupech brány
nahradily sochy lva a lvice, symboly sídla cirkusu a menažerie.
Pro menažerii nechala rodina
na pozemcích u vily vybudovat
zázemí pro zimní měsíce: cvičnou
manéž, stáje a halu pro drezuru
šelem.
Rodina se v Jirkově rychle zabydlela. Kromě účasti s cvičenými zvířaty na masopustním
veselí nebo nakládky vagonů
pomocí slonů na nádraží Kludští
také spolupracovali s jirkovskými
podnikateli a živnostníky, využívali především služeb dílen a řemeslníků. A protože potřebovala
nakrmit stovky zvířat, zároveň
se menažerie stala pravidelným
odběratelem výdobytků místních
a okolních zemědělců a sadařů,
ale i řezníků.

JIRKOV, JAK UŽ HO NEUVIDÍTE

Když byl Hrádek opravdu červený a sloužil jako nemocnice

V kronikárně na stránkách fotoalba označených rokem 1967 je snímek
nádvoří Červeného Hrádku s tmavě červenou fasádou, porostlou psím
vínem. V té době sloužil zámek jako součást chomutovské nemocnice ozdravovna pro dospělé, později jako léčebna pro dlouhodobě nemocné.
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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

TERÉNNÍ SLUŽBA JIRKOV

V červenci jirkovští zastupitelé
schválili příspěvek 4,5 milionu
pro MěÚSS Jirkov na mzdy pracovníků a sestrám v sociálních
službách. Radnice tak supluje
nečinnost státu v otázce navýšení mezd. Ústav sociální péče tak
může, s poděkováním radnici,
nabízet stále kvalitní služby, a to
nejen seniorům.
Jedna ze služeb, o které se moc
neví, je bezplatné poradenství
obyvatelům Jirkova v otázkách
sociálních služeb, především
oddlužení. Poradna pomáhá
již sedmým rokem a zajišťují ji
kvalifikovaní pracovníci, právník
a psycholog. „Novela insolvenčního zákona přináší zásadní změny
především v platbách za poskytování těchto služeb,“ říká vedoucí
poradny Michaela Říhová. Poradna pomohla už spoustě klientů, kteří svou situaci mohou řešit
samozřejmě anonymně a přede-

Ve středu 16. srpna připravily
pracovnice Terénní služby Jirkov
již třetí akci s názvem ´Jak se
žije v Ervěnicích´. Smyslem je
slyšet názory občanů, co je trápí,
jak se jim v lokalitě žije, s jakými
nejčastějšími potížemi se potýkají
a seznámit občany Nových Ervěnic se službou programu.
Na akci přišlo cca třicet dospělých a čtyřicet dětí. Děti měly možnost soutěžit o zajímavé ceny.
Od občanů Nových Ervěnic
jsme se dozvěděli, že je trápí
společné soužití s lidmi, kteří
nedodržují noční klid, často se
v lokalitě vyskytují problémy s
užíváním návykových látek, na
ulicích se volně nacházejí injekční stříkačky a rodiče mají
strach o své děti. Také se jim
nelíbí přístup některých státních
úředníků při vyřizování dávek,
mají pocit, že nerozlišují slušné
a problémové občany.
Lidem jsme nabídli své služby
a s některými si domluvili schůzky. Jejich starosti předneseme na
společných jednáních se zastupi-

Finanční pomoc radnice Jak se žije v Ervěnicích
se projeví ve službách
všem Jirkovanům
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vším bezplatně oproti nemalým
odměnám právníkům. Přesto
o jejich práci moc lidí neví.
V Jirkově je zatíženo exekucí
23,6 % obyvatel, což je přibližně
3900 občanů a představuje přibližně 729 milionů korun. Pomoc
těmto občanům v nouzi tak může
poradna i díky vstřícnému kroku
radnice, která schválením finanční pomoci, udržuje stále kvalitnější nabídku těchto služeb a pracovníků v MěÚSS Jirkov.
MěÚSS Jirkov nabízí jako jedno
z mála měst sociální služby pro
seniory a klienty s tělesným postižením. I přesto, že jejich nabídky
využívají také lidé a hlavně senioři z jiných měst, mohou místní
občané využívat i dalších pomocí,
a to bez ohledu na důchodový
věk.
Eva Šulcová, ředitelka
Městského ústavu sociálních
služeb Jirkov

teli a ostatními službami v lokalitě,
se kterými se budeme snažit problémy řešit.
Terénní program Jirkov je sociální služba, kterou ve městě poskytuje organizace Světlo Kadaň, z. s.
Působí ve městě od roku 2013
a je zaměřena na podporu začleňování a zmírňování rizikových
jevů, jako jsou dluhy nebo nezaměstnanost. Terénní program finančně podporuje Ústecký kraj a
město Jirkov.
Pomáháme sociálně slabým
lidem v jejich sociální nepříznivé
situaci např. hledat práci, řešit
dluhy, vyřídit úřední záležitosti
či najít bydlení. Služby nabízíme
přímo v ulicích a jsou dobrovolné,
bezplatné a anonymní.
Renata Adamová, vedoucí
Terénního programu Jirkov
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Servis, inzerce, křížovka
ŘÁDKOVÁ INZERCE

● Prodám nové pouzdro na mobil, tmavě růžové, se sovičkami.
Cena 150 Kč. T: 608 217 340
Řádkovou i plošnou inzerci můžete podat v redakci Jirkovských novin (3. patro městského úřadu na náměstí Dr. E.
Beneše, kancelář č. 32) nebo přes redakční e-mailovou
adresu jirkovske.noviny@jirkov.cz.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

09/2017
Skauti a skautky všech věkových kategorií se scházejí v klubovnách
na adrese: Chomutovská 301, Jirkov (staré vlakové nádraží). Rozpis
schůzek v týdnu je následující:
Kluci a holky do 6 let:
pondělí 16:45 - 18:00
Holky 7 - 11 let:		
čtvrtek 16:30 - 18:00
Holky 12 - 15 let:		
čtvrtek 17:00 - 18:30
Kluci 7 - 11 let:		
středa 16:30 - 18:00
Kluci 12 - 15 let:		
středa 16:30 - 18:00
Starší 15 let:		
pátek 18:00 - 19:30
Více informací získáte u vedoucího střediska, pana Romana Kotýnka,
mob.: 724 095 313, email: r.kotynek@seznam.cz

Jirkovské noviny
v roce 2017

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY:

Jirkovské noviny vycházejí první
čtvrtek v měsíci (výjimkou je červenec). Česká pošta je do schránek

29. 9. - 1. 10.: Mládežnická, Studentská, Ervěnická, Březenec

distribuuje v následujících třech
dnech po vydání.
Příští číslo vyjde 5. října.

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

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

S prázdninami se rozloučili vesele a mokře

Starosta Jan Juřina v kostýmu a mečem povýšil tři nadcházející prvňáčky z Boleboře, Svahové a Lesné do stavu školáků. Foto 2 x A. Hrudková
Boleboř - V sobotu 26. srpna
odpoledne bylo u bolebořského
rybníka za Starou hospodou živo.
Proběhlo tu rozloučení s prázdninami, neckyáda a další vodní
hrátky. Příznivé počasí a veselý
program přilákaly desítky lidí.

„Nejprve na rybník vyjeli námořníci - dělový vor Tondy Lejznera,
Jarní zahrádka Petry Talackové
a její dcerky Klárky a Pobřežní
hlídka Davida Rožiče mladšího
s kamarádem Filipem,“ přiblížila
zahájení odpoledního programu

jedna z jeho organizátorek Alena Hrudková. „Přes rybník vedla
lávka, kterou přecházely nejprve
děti, po nich se odvážili i někteří
dospělí. Pak se po lávce vydaly
dvojice s kolečkem a nakonec
cyklisté. Jejich pokusy nebyly příliš úspěšné, o to víc veselí však
vzbudily.“
Nedílnou součástí této akce je
vážnější ceremonie - pasování
dětí na školáky. Ty letos byly tři.
„Děti to opravdu prožívaly vážně,“
připomíná Hrudková, „na závěr
dostaly glejt a dárky v kornoutu.“
Po pasování si děti zábavnou
formou procvičily mozkové buňky.
Ty starší vyrazily luštit kvíz - hledaly v okolí poschovávané úkoly,
jež pak řešily. Mladší zase poznávaly písmenka,třídily barevné
míčky do obručí, běhaly slalom
mezi smajlíky nebo skládaly tvary
do stavebnic.
Mezitím se ´rozdovádělo´ osazenstvo kolem rybníka a další a

další odvážlivci se vydali pokořit
lávku nejrůznějšími způsoby.To,
že valná většina pokusů skončila
v rybníce, v teplém počasí nikomu
nevadilo, naopak.
"Během celého vodního a sportovního klání si všichni doplňovali
tekutiny a plnili útroby pečeným
beránkem a buřtíky a všichni se
dobře bavili. Prostě byl to veselý
den plný smíchu a radosti ze setkání blízkých a sousedů,“ uzavřela líčení předposlední prázdninové soboty A. Hrudková. (ah/lm)

Jeden z mnoha neúspěšných
pokusů o zdolání lávky.

VRSKMAŇ

Léto v sedle: voltiž, koňský fotbal, pólo i plavení

Vrskmaň – Jezdecký klub GC
Fénix ve Vrskmani připravil pro
své členy - školáky příjemné
zpestření prázdnin - devítidenní
soustředění. Zúčastnilo se ho
deset dětí, některé ale kvůli jiným
prázdninovým aktivitám absolvovaly jen jeho část. To však neznamená, že by si své dny v sedlech
koní jaksepatří neužily.
„Na každý den byla připravena
intenzivní výuka jezdectví zaměřená na sed jezdce a vedení
koně, drezúru koní a skokovou

nebo vozatajský parkur, kdy jezdec vede koně ve voze předem
určenou tratí,“ doplňuje P. Kaniová výčet aktivit, z nichž je zjevné,
že se účastníci vrskmaňského
školení opravdu nenudili. „Asi
nejoblíbenější bylo plavení koní,
bohužel počasí mu vždy nepřálo.“
Závěrem šéfka „vrskmaňské kavalerie“ shrnula, že soustředění si
všichni užili a vyjádřila dík Václavě Kovářové, která všem výborně
vařila dle přání dětí.
(lm)

Asi nejoblíbenější pro děti i koně bylo jejich plavení v kyjické nádrži.
Na snímku klisny Nine Oaks (vlevo) s Kateřinou Lískovcovou a Vranč
Chiquita se Sárou Markovou.
Foto 3x Petra Kaniová

Nejvíc překvapení přinesl pushball - koňský fotbal. Někteří mladí
koně se při něm vyloženě vyřádili,
jiní, ti starší, jako by přemýšleli,
zda jim ta kulatá věc vůbec stojí
za námahu.
16

gymnastiku,“ popisuje náplň soustředění Petra Kaniová, majitelka
jezdeckého klubu, který má sedm
koní a ponyů, (k výuce jezdectví
se používá šest koní/pony) a sedmnáct členů (tomu nejmladšímu
ještě nejsou tři roky). „Jako doplňkový program byla na každý
den připravena ještě další akce
s koňmi, případně navíc táborová hra, při které musely děti
nezávisle na sobě nakreslit části

koně a následně z nich poslední
den soustředění sestavit ´táborového koníka´ a vymyslet mu jméno.“ Večerní program pak přinesl
mimo jiné třeba táborák s opékáním buřtů, grilování, půlnoční
stezku odvahy nebo možnost vyzkoušet si přespání ve stáji.
„Vyzkoušeli jsme si také voltiž,
což je v podstatě gymnastika na
koni, i další jezdecké sporty, jako
pólo nebo pushball - koňský fotbal

Voltiž - cvičení na koni. Natálie
Vaňková na klisně Elizabeth-Lee.
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BOLEBOŘ

Bolebořské letní slavnosti přilákaly
rekordní počet návštěvníků

STRUPČICE

Strupčice si své historie cení,
komíny bývalých cihelen zachrání
Strupčice - V období mezi válkami bylo v republice kolem osmi
tisíc cihelen. Dnes už bychom tyto
unikátní objekty hledali jen stěží.
Jsou totiž pro řadu obcí přítěží.
Nejlevnější a nejjednodušší způsob, jak se s nimi vypořádat, je
jejich demolice. Ale jde to i jinak.
"Na okraji obce máme dva komíny. Tyto zajímavé dominanty
jsou poslední pozůstatky cihelen, kterých tu bylo na konci 19.
století přes dvacet," vysvětluje
strupčický starosta Luděk Pěnka-

zda komín narovnat či ne, rozhodne statik. Cena první etapy, bez
narovnání, je spočítána zhruba
na čtyři sta tisíc korun, případné
narovnání by vyšlo na dalších šedesát tisíc.
Druhá etapa v příštím roce se
zaměří na velký komín (30 metrů). Jeho rekonstrukci dá obec
zelenou až podle výsledku opravy
malého. Náklady na jeho záchranu jsou téměř dvojnásobné.
Třetí etapa je sice hudbou budoucnosti, ale její vizualizace už

Jednou z vystupujích kapel byl i revival Ewy Farné. Foto Jindřich Pittner
Boleboř - Bolebořské letní slavnosti letos zřejmě překonaly rekord. Oblíbenou akci navštívilo
v pátek 4. a v sobotu 5. srpna
podle odhadu pořadatelů kolem
šesti set lidí.
„Přišlo strašně moc lidí, všechny lavice byly zaplněny, lidé seděli v trávě, byli pod pódiem,
zkrátka kde se dalo," říká místostarostka Ilona Malá.

Kromě návštěvnosti byly splněny i další předpoklady úspěchu,
zajímavý program a počasí. „Kapely se lidem líbily, ti se bavili, končilo se až ve dvě. A počasí? Po
desáté večer jsme se oblékli do
mikin, přece jen je tu trochu chladněji než dole, ale jinak bylo počasí
fajn. Zkrátka letošní slavnosti můžeme považovat za mimořádně
vydařené,“ uzavřela Malá.
(lm)

S

S

Jeden ze dvou komínů bývalých strupčických cihelen, ten třicetimetrový. Stane se jednou součástí cihlářského muzea?
Foto Jan Hubač
va. "Rozhodli jsme se pro jejich
záchranu - ať něco z té ´cihelné´
minulosti zůstane zachováno i pro
příští generace."
Záchrana komína je rozčleněna
do několika etap. Ta první proběhne ještě letos a zahrnuje opravu
malého komína (18 metrů), který
je poněkud nakloněný. O tom,

zpracována je. Jde o cihlářské
muzeum, jež by mohlo u cihelny
vyrůst. Zároveň se uvažuje i o „archeologickém“ zkoumání. Podle
pamětníků by měla být pod nánosem zeminy u malého komína
ukrytá pec. Zda tomu tak je, se zjistí až po následném zaměření, případně výkopových pracích. (jh)
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Soustředění volejbalové mládeže v Perštejně proběhlo nadvakrát

Perštejn - Už počtvrté se mládež
Volejbalového klubu Jirkov - Ervěnice vydala na sklonku prázdnin
do Perštejna na soustředění před
nadcházející sezónou. Rozdíl od
předchozích tří let byl v tom, že
poprvé proběhlo týdenní soustředění nadvakrát - nejprve tu týden
od 19. do 26. srpna trávilo mladší
žactvo, týden následující pak starší žactvo a dorost.
„Tento nárůst je důsledkem
úspěšné spolupráce s jirkovskými
základními školami,“ vysvětluje
změnu předseda klubu Zdeněk
Hlinovský. „Před několika lety
jsme na školách zahájili náborový
projekt nazvaný Volejbalová aka-

Snímek z prvního týdne soustředění - trénink mladších žáků a žákyň.
demie, a ten teď začíná nést první
ovoce. Díky tomu to vidím s naší
mladou hráčskou základnou do
příštích let nadějně.“
A proč právě Perštejn? Podle
Hlinovského je tu souhrn několika
příznivých faktorů. „Perštejn je od
Jirkova v dostupné vzdálenos-

ti, nemusíme cestovat kdovíjak
daleko. Jak vyplývá z názvu ubytovny - Na kurtech - spíme přímo
v areálu, který má k dispozici pět
antukových kurtů a poskytuje
nám zázemí i při stravování. Je tu
skvělá domácí kuchyně, kde nám
opravdu výborně vyvářejí.“

Foto archiv VK Jirkov - Ervěnice
Soustředění mládeže Volejbalového klubu Jirkov - Ervěnice finančně podpořil, stejně jako v minulosti, Ústecký kraj z dotačního
programu Sport 2017. Za tuto
podporu mladým sportovcům mu
patří ze strany klubu velké poděkování.
(lm)

STOLNÍ TENIS

Nadějná mladší žákyně stačí na ženy

Klub stolního tenisu Jirkov se
může pochlubit, že má ve svých
řadách mistryni republiky. Je jí letos teprve dvanáctiletá Michaela
Dosedělová.
Míša letos získala v kategorii
mladších žákyň bronzovou medaili na červnové VIII. letní olympiádě dětí a mládeže v Brně. Ještě předtím vybojovala ve stejné
kategorii titul mistryně ČR. Tím se
nominovala na turnaj Euro Mini
Champ's, označovaný jako neoficiální mistrovství Evropy mladších
žáků. Turnaj proběhl koncem srpna ve francouzském Strasbourgu
a Míša se tu neztratila. Postup do
finále jí utekl o dva míčky.
Míša hraje pravidelně druhou
ligu žen a v KST Jirkov bude i pomáhat s tréninky mládeže. Klub

Míša Dosedělová a pohár mistryně ČR. Foto archiv KST Jirkov
si od tohoto počinu slibuje, že
se najdou jirkovské děti, které se
nechají inspirovat jejími úspěchy
a půjdou v jejích stopách.
(jt)

FOTBAL

Josef Březák oceněn za práci s dětmi

Trenér ervěnických žáčků Josef
Březák s pamětní plaketou.
18

Trenér žáčků Sportovního klubu
Ervěnice - Jirkov Josef Březák se
v červnu v rámci jednoho z turnajů přípravek dočkal ocenění za
svou dlouholetou práci pro klub.
Josef Březák se narodil v roce
1952. jako dorostenec působil
v FK Kyjice, poté chytal za ervěnické béčko. Byl dlouholetým rozhodčím Okresního fotbalového
svazu Chomutov a trenérem mládeže v Ervěnicích, kde vedl přípravky, žáky a několik let dorost.
Dlouhodobě pracoval pro OFS
jako trenér výběrů.
(r)

Nábor dětí do oddílu stolního tenisu v Jirkově
Oddíl stolního tenisu přichází s nabídkou pro dívky i kluky ve věku od
6 do 10 let. Přijďte se k nám naučit stolní tenis.Máme zájem o šikovné
děti, které budou ochotné pravidelně trénovat. Jezdit na okresní, krajské, popřípadě i na republikové turnaje. Děti mohou trénovat v pěkné
herně, pod dohledem zkušených trenérů.
Nábory a tréninky pro mládež jsou v úterý a v pátek do 16 do 17 hodin.
Oddílový příspěvek pro mládež je 1 600 Kč/rok.
Přihlásit se můžete i telefonicky (608 345 365 - předseda klubu Jan
Traspe) nebo e-mailem (kstjirkov@seznam.cz)
Bližší informace na: https://www.facebook.com/pinecjirkov, http://kstjirkov.webnode.cz.
FLORBAL

Florbalisté regenerovali i trénovali,
sezónu zahájí v nových dresech
Členové oddílu Florbal Miners
Jirkov měli prázdniny rozděleny na dvě období. Červenec byl
určen pro regeneraci sil a individuální kondiční tréninky. V srpnu
byly zahájeny dobrovolné tréninky všech kategorií, přístupné
i nově příchozím. V posledním
srpnovém týdnu pak proběhlo ve
Sportovním areálu ve Strupčicích soustředění, organizované
s finanční podporou Ústeckého
kraje.

A na co se můžou jirkovští florbalisté těšit? Vedení klubu připravuje nové sady dresů, klubového
oblečení a dalšího vybavení do
fanshopu. Do sezóny 2017/2018
tedy vykročí jirkovští Horníci
v novém. Samozřejmou součástí
klubových aktivit je neustálý nábor dětí do všech věkových kategorií. Více viz rámeček ▼ (lm)
www.florbalminers.cz, Facebook)
YouTube (FlorbalMiners)
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FOTBAL

První podzimní zápas zvládlo
ervěnické áčko na výbornou

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

kategorie: 1. B třída, skupina C

datum		
2. 9.		
16. 9.		
7. 10.		

název družstva hostí
FK Blažim
FK Braňany
SKP Kadaň

čas
13:30
13:30
12:30

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov - Ervěnice
místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum kategorie
30. 9. 1. liga junioři
30. 9. KP starší žákyně
7. 10. 2. liga muži A
8. 10. KP kadetky

Do sezóny 2017/2018 vstoupil v sobotu 26. srpna A-tým SK Ervěnice
- Jirkov doma a vstup to byl nadmíru vydařený. Soupeři z Kryr uštědřili
naši fotbalisté ´tenisovou´ porážku 6:1. Na snímku ve výskoku střílí gól
Saša Mostovoj, vpravo přihlíží autor čtyř branek Samuel Dvořák, šestý
gól přidal Lukáš Valčík. O týden později už to bylo slabší - po porážce 4:0
od LoKo Chomutov je tým v tabulce sedmý.
Foto Vladimír Kapuš
TAEKWON DO

Taekwon-do zve: přijď si zacvičit
i ty (v září tréninky zdarma)
Taekwon-do je moderní korejské
bojové umění, které si dává za cíl
všestranný rozvoj jeho studentů
po fyzické, psychické i morální
stránce. Hlavní morální zásady
taekwon-da jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání
a nezkrotný duch.

probíhají pod dohledem kvalifikovaných učitelů. Standardem je
vysoká kvalita a velké množství
tréninků. Pravidelně jsou pořádány zkoušky na technické stupně,
výukové semináře, soustředění
a závody, rovněž je možné absolvovat individuální výuku.

název družstva hostí
čas
VK České Budějovice 10:00 + 14:00
kvalifikace
9:00
Česká Lípa
10:00 + 14:00
TJ Veros Chomutov
10:00 + 14:00

Domácí mistrovská utkání
Klubu stolního tenisu Jirkov

místo: kryt CO u základní školy v Krušnohorské ulici
datum
16. 9.
17. 9.
30. 9.
30. 9.
30. 9.
1. 10.
4. 10.

kategorie
KP 1. muži B
KP 1. muži B
2. liga ženy A
2. liga ženy A
KP 1. muži B
KP 1. muži B
KP 1. muži D

název družstva hostí
SKST Baník Most D
SKST Baník Most C
TJ Hradec Králové A
TTC Brandýs n. L. A
TJ Krupka B
TTC Litvínoc B
TJ Sever Žatec C

čas
16:00
10:00
10:00
15:00
16:00
10:00
17:30

SK Ervěnice - Jirkov ženy: nábor

● nábor nových hráček
● každé úterý a čtvrtek od 17 do 18 hodin
na hřišti v Mostecké ulici
● uvítáme i hráčky, které dříve odešly
● zároveň hledáme do realizačního týmu trenéra a zdravotnici
● tým prozatím vede Anna Hausdorfová
● mobil: 734 750 994, 607 958 305

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie

Ilustrační snímek: taekwondisté v akci. Foto archiv Ge-Baek Hosin Sool
Mimo sportovní stránku je
kladen nemalý důraz na výuku
umění sebeobrany. Činnost je
zaměřena především na mládež
školního věku, ale členskou základnu tvoří i předškoláci, senioři
a dokonce i celé rodiny.
Tréninky školy Ge-Baek Hosin
Sool, která je aktivní i v Jirkově,

Všichni zájemci o taekwon-do
jsou zváni na tréninky. Ty jirkovské
probíhají každé úterý od 17:00 do
18:30 v DDM Paraplíčko (Školní
ul.). Vede je Martina Holcová (III.
dan), tel. 777 281 192. Tréninky
začínají 12. září a první měsíc jsou
zdarma. Přijď si zacvičit i ty! Více
informací: www.tkd.cz.
(ap/lm)

název družstva hostí

čas

3. 9.
9. 9.
3. 9.
9. 9.
3. 9.
9. 9.

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

Lom
Březno
Blažim
Kopisty
Braňany
Vroutek

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00

9. 9.
9. 9.
10. 9.
16. 9.
16. 9.
24. 9.
28. 9.
28. 9.

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

Mostecký FK C
Mostecký FK C
Postoloprty
Lovosice
Lovosice
Vědomice
Neštěmice
Neštěmice

10:00
12:15
17:00
10:00
12:15
16:30
10:00
12:15
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

středa 13. 9.
17:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný
20:00 Dunkerk válečný
čtvrtek 14. 9.
17:30 Zabiják a bodyguard komedie
20:00 Transformers: Poslední rytíř akční
pátek 15. 9.
9:00 Ministerstvo lásky komedie
17:30 Po strništi bos drama, komedie
20:00 Terminátor 2: Den zúčtování scifi
sobota 16. 9.
15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný
17:00 Terminátor 2: Den zúčtování scifi
20:00 Temná věž akční
neděle 17. 9.
15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný
17:30 Tulipánová horečka drama

09/2017

pátek 22. 9.
17:30 Temná věž akční
20:00 Zabiják a bodyguard komedie
sobota 23. 9.
15:00 Emoji ve filmu animovaný
17:00 Terminátor 2: Den zúčtování scifi
20:00 Matrix akční, scifi
neděle 24. 9.
15:00 Emoji ve filmu animovaný
17:30 Nejsledovanější dokumentární
středa 27. 9.
17:00 Lego Ninjago film akční, animovaný
20:00 Kingsman: Zlatý kruh akční
čtvrtek 28. 9.
17:30 Zahradnictví: Dezertér drama
20:00 Dobrý časy krimi
pátek 29. 9.
9:00 Miluji tě modře romatický, komedie
17:30 Po strništi bos drama, komedie
20:00 Kingsman: Zlatý kruh akční

středa 20. 9.
17:00 Velká oříšková loupež 2 animovaný
20:00 Který je ten pravý? komedie

sobota 30. 9.
15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný
17:00 Lego Ninjago film akční, animovaný
20:00 Zahradnictví: Dezertér drama

čtvrtek 21. 9.
17:30 Americký zabiják akční
20:00 Pěkně blbě komedie, romantický

neděle 1. 10.
15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný

Zámek Červený Hrádek

Lezecká aréna

telefon: 474 684 560

telefon: 474 345 540

pátek 6. 10. - neděle 8. 10.
Jirkovský Písňovar 2017
Soutěžní přehlídka sborové tvorby.

sobota 23. 9. 17 - 21 hodin
1. kolo Bouldering Session
Otevřený závod v boulderingu. Po závodě
20:30 hodin
Zahájení sezóny a koncert rockové kapely
sobota 7. 10 20 hodin
Album koncert bluegrassové kapely

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

neděle 10. 9. 16 hodin
Vernisáž výstavy Ireny Mansfeldové
a zároveň charitativní prodej obrazů
autorky.
Výstava potrvá do 12. 10.
Stálá expozice vybraných děl akademického malíře Jana Plívy
Otevírací doba:
Úterý 10:00 - 12:30
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
Sobota
17:30
pondělí14:00
- pátek- 8:00
- 17:30 hodin
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

Základní umělecká škola

Jirkovské divadlo

telefon: 474 654 265

telefon: 474 654 077
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
čtvrtek 28. 9. 10:00 hodin
Možnost
docházení
dětí denně
Výstava
výtvarného
oborunebo
Cesta chrámu v jirkovské synagoze.
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

pondělí 25. 9. 19:00 hodin
Moussa Cissokho - African Project
World music & ethno jazz. Vstupné 150 Kč.
čtvrtek 5. 10 19:00 hodin
Koncert skupiny Slza
Vstupné 200 Kč předprodej v Infocentru, 250 Kč na
místě.

DDM Paraplíčko
telefon: 777 659 886

28. 8. - 31. 10. 8:00 - 18:00
Dny otevřených dveří
na zápis účastníků zájmového vzdělávání.

17:30 Dobrý časy krimi
středa 4. 10.
17:00 Emoji ve filmu animovaný
20:00 Který je ten pravý? komedie
čtvrtek 5. 10.
17:30 Lego Ninjago film akční, animovaný
20:00 Wind River krimi, mysteriózní
pátek 6. 10.
17:30 Blade Runner 2049 scifi, thriller
20:00 Zahradnictví: Dezertér drama
sobota 7. 10.
15:00 Esa z pralesa animovaný
17:30 Hora mezi námi drama, komedie
20:00 Blade Runner 2049 scifi, thriller
neděle 8. 10.
15:00 Esa z pralesa animovaný
17:30 Nejsledovanější dokumentární

Městská knihovna
telefon: 474 654 007

pátek 15. 9. 16:00 hodin
Buďme spolu
Workshop - akce jirkovských
neziskových organizací
úterý 3. 10 - sobota 7. 10.
Týden knihoven
Registrace nových čtenářů
zdarma, amnestie na poplatky za
upomínky.

Hornická pouť
telefon: 474 654 007

sobota 9. 9.
Náměstí Dr. E. Beneše
13:00 Dechovka / Krušnohorská muzika
15:00 Předání ceny Jirky /Monika Absolonová
16:30 Jaroslav Uhlíř
18:00 Pekař
20:30 Visací zámek
Kostelní ulice u Infocentra
10:00 Blues Up 7
11:30 Diagnosa
13:00 Fat Bat
14:30 Deaken
16:00 Cumbal
17:30 Anacreon
19:00 Abdera
20:30 Retrosexuals
Jirkovské divadlo
12:00 Pepa Štross
13:00 Kvinta
14:00 Makovec
15:30 Rangers
16:50 Album
Po celý den pouťové atrakce

