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Senioři a dárci
krve budou v MHD
cestovat zdarma

Od nového roku čeká městskou hromadnou dopravu v Jirkově řada změn.
Posílí se linka obsluhující sídliště nad
přivaděčem a zavede bezplatná doprava pro dvě skupiny Jirkovanů.
Zdarma budou moci MHD cestovat
lidé starší 70 let a pak dlouholetí dárci
krve. Konkrétně držitelé Zlaté medaile
(plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,
Zlatého kříže ČČK 1., 2. a 3. třídy a držitelé plakety ČČK - dar života. Nyní
důchodci platí za roční časový kupon
tisíc korun, dobrovolní dárci krve pak
běžné jízdné (roční kupon je vyšel
na 5 565 korun). Nyní tyto částky bude
platit podniku radnice. Z městského
rozpočtu na to bude třeba uvolnit necelých 1,5 milionu korun.
Pokračování na straně 2

Restaurátorka Kristina Preusler očišťuje jednu ze soch u stropu Rytířského sálu. Šestičlenný tým odborníků tu bude pracovat několik měsíců, po celou dobu bude sál zavřený.		
Foto Josef Dušek
Rytířský sál na Červeném hrádku je
zavřený, pracují v něm restaurátoři.
Zní to banálně? Chyba lávky! Za šest
měsíců bude sál vypadat úplně jinak,
než ho znáte teď. Už žádná oranžová
ani nevýrazné reliéfy přetřené údržbářem…
Pro zámek je to naprosto výjimečná
událost. Podle restaurátorského průzkumu jde totiž o první odborný zásah
od doby, kdy byl Rytířský sál postavený. Tedy po více než třech stech čtyřiceti letech!
Všechno předtím byly jen laické zá-

sahy, které historickou krásu sálu spíš
zakryly než zvýraznily. „Zpravidla přišel údržbář se štětkou a bílou barvou
a všechno přetřel,“ popisuje ředitel
KVIZu Bedřich Fryč praxi z dob minulých. Na nástěnných reliéfech je patrné, že nánosy barvy postupně zakryly
práci barokních mistrů. Pozadí některých výjevů či ozdobné štuky úplně
zanikají.
A to se díky restaurátorům změní.
„Nejdřív musíme ze všech stěn i soch
sejmout dva vápenné nátěry a vrátit
jim původní barvu,“ nastiňuje akade-

mický sochař a vedoucí restaurátorského týmu Jiří Jelínek. „Tím daleko
víc vynikne, jak jsou nástěnné reliéfy
plastické.“
Zmizí také oranžová výmalba, kterou
mají mnozí s Rytířským sálem spojenou. Nově bude celý sál v okrově bílé.
Samozřejmě kromě barevných maleb
na stěnách, jejichž retušování bude podle Jelínka možná nejnáročnější. Jsou
totiž ve špatném stavu. „Dost práce
bude také na jedné fresce, která už začínala opadávat,“ dodal.
Pokračování na straně 2

zdarma

Cestu k přehradě
museli zavřít dřív,
padalo na ni kamení
Povodí Ohře zavřelo začátkem října
cestu k vodní nádrži v Jirkově. Na několika místech totiž na silnici popadalo kamení ze skal podél cesty.
Kamení se na cestu sesulo během
září a října, a to na několika místech.
„Někde je to nevinně vyhlížející sesunutá ´hromádka kamení´, jindy je
zasažená plocha poměrně rozsáhlá,“
líčí mluvčí podniku Jan Svejkovský.
Poslední uvolněný blok kamení měl
prý tři tuny. Aby další podobný sesuv
nikoho nezranil, vodohospodáři raději
cestu začátkem října uzavřeli.
Cesta kolem nádrže bývá přes zimu
zavřená každý rok, sesuv kamení však
uzavírku urychlil o měsíc. A není jisté,
jestli se ji podaří v dubnu zpřístupnit,
jak bývá zvykem. „Teď pracujeme
na projektu, podle něj pak bude třeba
skalní bloky zajistit. Budeme se snažit, ale v tuto chvíli nedokážu slíbit,
že v dubnu cestu opravdu otevřeme,“
dodal mluvčí podniku.
Cesta kolem jirkovské nádrže bývá
oblíbenou procházkou pro řadu Jirkovanů zejména v létě, ale i na podzim
má své kouzlo. „Dřívější uzavření cesty nás mrzí, ale bezpečnost je bez diskuze přednější,“ okomentovala situaci
místostarostka Dana Jurštaková. (jd)

Nejbližší veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
16. listopadu. Začíná ve 13 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov.

Rozhovor

Starosta: Strach z prodeje tepelného hospodářství je zbytečný
Radnice v Jirkově
zvažuje, že prodá
svůj majetek související s rozvodem
tepla a teplé vody
po městě. Jde především o devět výměníkových stanic a rozvody, které
z nich vedou do jednotlivých objektů.
„Nový majitel bude mít širší možnosti
do nich investovat a tím zajistit lidem
kvalitnější služby,“ naznačuje jeden z
důvodů zamýšleného prodeje starosta
Jirkova Radek Štejnar.
Základní otázka – proč vedení
města přemýšlí o prodeji tohoto majetku?
Těch důvodů je více. Výměníkové
stanice i rozvody jsou sice udržované, ale technologie odpovídá době,

kdy byly stavěné. A to je třeba třicet,
čtyřicet let. Aby byla dodávka tepla
a teplé vody kvalitnější, je potřeba
investovat do jejich modernizace.
A to odhadem asi třicet milionů korun.
V opačném případě se může stát, že
se jednotlivé objekty začnou od této
soustavy odpojovat a hodnota našeho
majetku výrazně klesne.
To opravdu hrozí?
To už se dokonce děje. Víme, že některá SVJ v Jirkově si chtějí vybudovat
samostatný zdroj tepelné energie a od
centrálního zásobování se odpojit.
A co těm investicím brání?
V současné době má zmíněný majetek v pronájmu ČEZ Teplárenská. Ale
žádný nájemce logicky nemá motivaci
investovat do moderních technologií,

když má časově omezenou smlouvu.
Město na takové investice zase nemá
peníze. Tím se dostáváme k zásadnímu důvodu, proč je nejlepší majetek
prodat. Soukromý vlastník bude mít
obojí - motivaci i peníze. Investuje
a zkvalitní služby.
Nepřijde tím město o možnost
ovlivňovat cenu tepla? Co když ji
soukromník skokově zvýší, aby co
nejvíc vydělal?
Za prvé - město cenu tepla nijak neovlivňuje ani teď. Stanovuje ji ČEZ
a je kontrolována Energetickým regulačním úřadem. Navíc žádný podnikatel nezvýší cenu tepla tak, aby se mu
jednotliví zákazníci odpojovali a zařizovali si vlastní zdroje tepla. Přesto
plánujeme, že do kupní smlouvy zaneseme podmínku, že cenu tepla smí

nový vlastník třeba v nejbližších pěti
letech zvyšovat jen v nějaké obecně
přijatelné rovině. Třeba s ohledem na
inflaci. Ne víc.
Lidé se toho přesto mohou bát...
Není čeho. Vezměte si příklad domů
v Hornické ulici. Když se jejich majitel (MUS Uniservis) staral také o zásobování teplem, tamní nájemníci za něj
platili víc, než ostatní lidé v Jirkově.
A samozřejmě nadávali. Uniservis raději tepelné hospodářství prodal ČEZu
a ten lidem z těch domů teplo zlevnil.
Protože v tom podniká ve velkém, protože to umí...
Takových příkladů, kdy majetek převzal soukromník a lidé na tom vydělali, je ale víc. Třeba v Klášterci nad
Ohří. převzal v roce 2014 soukromník
osmnáct výměníkových stanic a osm

kilometrů sekundárních sítí. Výsledek? Cena tepla pro obyvatele klesla
o šest procent. V Krupce zase investor převzal skoro čtyřicet domovních
plynových kotelen a město získalo písemnou garanci dlouhodobě stabilních
cen.
Co by prodejem získal Jirkov?
Už jsem zmínil, že soukromý vlastník má širší možnost investovat a tím
zajistit kvalitnější služby občanům.
To je velké plus. Samotný prodej by
pro město znamenal příjem v řádu desítek milionů korun. Ty se dají využít
ku prospěchu města. Jak přesně, to záleží na rozhodnutí zastupitelů.
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Restaurátoři vrací
do Rytířského
sálu baroko
Pokračování ze strany 1
Šestičlenný restaurátorský tým bude
v Rytířském sále pracovat několik měsíců. Nejzazší termín dokončení je březen 2017. Město za navrácení barokního ducha do hlavního zámeckého sálu
zaplatí 1,3 milionu korun. Peníze jdou
z fondu údržby. „Plánovali jsme to již
delší dobu,“ dodává k tomu místostarostka Dana Jurštaková. „Rytířský sál
je reprezentativní místo pro slavnostní
události, konají se tam i svatby. Zaslouží si konečně odborný zásah.“
Rytířský sál, který je mimochodem
největší a také nejvyšší místností na
zámku, bude po celou dobu restaurátorských prací zavřený. To mimo jiné
znamená, že KVIZ na několik měsíců
kompletně zrušil prohlídky po zámku.
„Výjimkou budou prohlídky o adventních nedělích, protože ty bývají tak
hojně navštěvované, že je rušit nechceme,“ dodal k tomu Bedřich Fryč.
„Povedou samozřejmě mimo opravovaný sál.“
Zrestaurování sálu není jediná investiční akce na zámku, kterou
na letošek město přichystalo. Jiná
stavební firma zrekonstruuje podlahy
na chodbách v přízemí, a to včetně
vstupních arkád. Místo nehezkého
betonovo cihlového podkladu budou
pískovcové dlaždice. Nejprve se opraví chodba u restaurace, poté na druhé
straně u hotelových pokojů.
Rekonstrukce vyjde na tři miliony
korun a dokončena bude v březnu příštího roku. Na začátku roku kvůli tomu
bude zavřená větší část hotelu, provoz
restaurace se nepřeruší.
(jd)

Poděkování
Město Jirkov
děkuje za podporu při realizaci jirkovské
Hornické pouti partnerům
akce. Jsou jimi: Skupina ČEZ, Ústecký kraj, Vršanská uhelná a.s., RP Intop
Jirkov.
(jd)

Územní plán musí
projednávat znovu
Návrh jirkovského územního plánu
se musí nově zpracovat a znovu projednat. Posune se tím rovněž termín
jeho dokončení, ke schválení by měl
být připraven v červnu 2018.
„Při projednávání původního návrhu
s dotčenými orgány se projevila řada
kolizí s právními předpisy, zejména
v oblasti životního prostředí,“ vysvětluje vedoucí stavebního úřadu a životního prostředí Pavel Urban, proč se
musí dokument zpracovat znovu.
Společnost, která pro město územní
plán zpracovává, předloží na začátku
roku 2017 návrh nový. Poté ho musí
znovu projednat s dotčenými orgány,
upravit do konečné podoby podle jejich požadavků a seznámit a prodiskutovat ho také s veřejností. Termín
pro dokončení byl nově nastaven
do 30. 6. 2018.
Pokyny ke zpracování nového návrhu
schválili na svém zářijovém zasedání
zastupitelé.
(jd)

Školu už nebude děsit pára,
v Ervěnické vznikne call centrum

Schůzka SVJ
Místostarostka Jirkova Dana Jurštaková svolává pravidelné setkání zástupců SVJ. Konat se bude 26. října
v zasedací místnosti městského úřadu.
Začátek je v 17 hodin.
(r)

Senioři a dárci
krve budou v MHD
cestovat zdarma

Budova Základní umělecké školy v Chomutovské ulici, k níž město ještě letos vybuduje novou horkovodní přípojku.
Dvě nové akce zařadili do městského
investičního plánu jirkovští zastupitelé.
Je potřeba vybudovat novou horkovodní přípojku k Základní umělecké škole
a zrekonstruovat prostory pro budoucí
call centrum v Ervěnické ulici.
Potrubí, které vede horkou vodu do
umělecké školy, je v havarijním stavu.
Za poslední dva roky tu technici řešili
tři havárie. „Poprvé nás to hodně vylekalo. Měli jsme suterén plný páry, valila se i ven ze školy,“ vzpomíná Milena
Sailerová, ředitelka ZUŠ.
Současná přípojka je navíc napojená
ze soukromého objektu, město proto
tu nově vybudovanou povede pouze
po svých pozemcích. Dopravu v okolí
stavba nijak neomezí, práce budou probíhat v areálu školy.
Budování nové přípojky začne v nejbližších dnech, do konce roku by měla
být v provozu. Město vyjde na 713 tisíc
korun.
Druhou nově schválenou investicí je rekonstrukce prázdných prostor
v Ervěnické ulici, v bývalé prodejně
elektra na tamním náměstíčku. Pražská firma Attigente Group, s. r. o.,
tam chce vybudovat operátorské
centrum. „Prostor byl nevyužitý
a tento záměr přinese další pracovní místa pro občany, takže jsme se

s firmou dohodli,“ vítá projekt starosta
města Radek Štejnar.
Podle jednatele zmíněné společnosti
Jiřího Vrbky je velká místnost o rozloze
necelých 300 m2 pro jejich záměr ideální. „Je to otevřený prostor, velikostně vyhovuje, navíc město je ochotné
je upravit,“ pochvaluje si spolupráci
s radnicí. Call centrum by rád otevřel
ještě letos, práci by v něm mohlo najít
až šedesát lidí.
Úprava prostor si vyžádá výměnu
výloh, dveří, oken, novou elektroinsta-

laci a osvětlení, dojde také na výměnu
topného systému či opravu podlahy a
omítek. Opravy v hodnotě asi dvou milionů korun provede Městská majetková Jirkov. Dalších osm set tisíc korun
přidá město ze svého rozpočtu, a to na
vybudování vzduchotechniky a sociálního zařízení.
Městská majetková už vypsala na
rekonstrukci prostor výběrové řízení,
první práce by mohly podle pověřené
ředitelky Marcely Vohnoutové začít
v listopadu.
(jd)

Probíhající a dokončené investiční akce
V současné době pracují dělníci na velké rekonstrukci Studentské ulice.
Za necelých patnáct milionů kompletně opraví silnici a chodníky, vybuduje
cyklostezku a také nové veřejné osvětlení. Vše by mělo být dokončené na
začátku příštího roku. V běhu je také výstavba chodníku v Březenci, který
povede od návsi až k přivaděči. V rámci této investiční akce vzniknou rovněž
dvě autobusové zastávky, lavičky a přístřešek pro turisty na návsi. Náklady
jsou 2,5 milionu korun.
Většinu investic naplánovaných na letošní rok už má ale Jirkov za sebou.
Před Jirkovským divadlem vzniklo nové parkoviště (4,7 milionu), v Olejomlýnském parku zase pumptracková dráha (1,3 mil.). Rekonstrukcí prošly
silnice a chodníky v ulicích Obránců míru (6 mil.) či Budovatelů (2,9 mil.).
Kompletně nový povrch a vyznačenou cyklostezku má rovněž silnice od autobusového nádraží směrem ke koupališti (9,4 mil.) a v ulici Vinařická bylo součástí oprav i vybudování nových parkovacích míst (2,8 mil.). Opravy mají za
sebou také schodiště v ulicích Studentská, Školní a Pod Přivaděčem (1,3 mil.).

Pokračování ze strany 1
Radní již tento záměr schválili, peníze z rozpočtu však ještě musí uvolnit zastupitelé. „Předpokládám ale, že
v této věci dojde ke všeobecné shodě,“
dodala k tomu místostarostka Dana
Jurštaková.
Stejné úlevy již platí v Chomutově,
tam je zastupitelé schvalovali loni.
„My jsme o tom také uvažovali již
dříve, ale považovali jsme za rozumnější nejprve peníze najít a pak teprve
přijmout takové opatření, než to dělat
naopak,“ dodal k chystané novince
starosta Radek Štejnar. „Teď se nám
podařilo snížit náklady na MHD, které
dopravci město každý rok hradí, takže
si můžeme dovolit tyto úlevy schválit.“
Další změna, která se chystá v dohledné době, souvisí s připravovanými
změnami jízdních řádů. Měla by se
výrazně posílit dopravní obslužnost
sídlišť na severním okraji města. „Linka číslo 16 se stane jedním z hlavních
spojů do Chomutova, bude mít mnohem větší frekvenci a počítáme s tím,
že na ni budou nasazeny nízkopodlažní kloubové autobusy,“ nastínil starosta Štejnar. Mimo to se plánuje, že linka
číslo 13 bude častěji zajíždět do Březence.
(jd/lm)

Den válečných veteránů
Starosta Jirkova Radek Štejnar a Řád
rytířů radiotechnického vojska si dovolují pozvat veřejnost na pietní akt
Uctění Dne válečných veteránů. Koná
se v pátek 11. listopadu od 11 hodin
u pomníku padlých hrdinů na Havlíčkově náměstí.
(jd)

Nové kamery už
dohlížejí z věžáků

Akademici z Univerzity Karlovy ocenili Jirkov za zakázky
Město Jirkov je dobrým zadavatelem
veřejných zakázek. Tak zní verdikt výzkumníků z Univerzity Karlovy, kteří
hodnotili tendry ve všech městech
České republiky za poslední tři roky.
V případě našeho města prozkoumali na čtyřicet veřejných zakázek, které
město vypsalo v letech 2013 až 2015.
A v porovnání s dalšími menšími městy v republice dopadlo více než dobře.
Svými výsledky se zařadilo mezi čtvrtinu nejlepších a vysloužilo si ocenění
Dobrý zadavatel 2014.
„Při hodnocení úřadu vycházíme
z tvrdých dat o jeho zakázkách,“ popisuje základ zkoumání Jiří Skuhrovec
z Fakulty sociálních věd UK, který je
jedním z autorů projektu. „Počítáme
jedenáct ukazatelů pokrývajících různé fáze zakázky od vypsání po plnění

- například kolik firem se o zakázky
uchází, nebo jestli se zakázky moc
často neruší a podobně.“
Po zhodnocení zmíněných ukazatelů přidělil tým akademiků Jirkovu
takzvaný zIndex v hodnotě 75. Což
je mimochodem nejlepší výsledek
ze všech měst okresu. „Vysoká hodnota zIndexu znamená, že je ve veřejných zakázkách menší prostor pro korupci a plýtvání,“ dodává k hodnocení
Jiří Skuhrovec.
Body město získalo hlavně díky důvěryhodnému jednání, lepšímu výsledku naopak zabránil například fakt, že
se do některých soutěží nepřihlásilo

dost firem. Což úřad může ovlivnit jen
málo.
Podle místostarostky Dany Jurštakové je pro takový úspěch základem
důsledné dodržování zákona. „O to
se maximálně snažíme. Jak je vidět,
tak se nám to daří,“ dodává. Důležitá
je podle ní také důvěra v zaměstnance
úřadu, kteří zakázky zpracovávají.
Rovněž starosta Radek Štejnar vnímá ocenění jako důkaz, že Jirkov jde
správnou cestou. „Občas je nám vyčítáno, že nevyužíváme elektronické
zakázky. Ale tohle ocenění ukazuje, že
když se soutěž dobře napíše standardní
cestou, je to ku prospěchu věci.“ (jd)

Technici z firmy Altus+ instalují kameru na jeden z věžáků. Foto MěPo
Kamerový systém městské policie se
rozšířil o další dvě kamery. Společnost
Altus+, je na konci září nainstalovala
na dva výškové domy v Palackého ulici, konkrétně čp. 1030 a 1032.
Kamery už fungují a přispívají tak
ke zlepšení bezpečnostní situace a snížení kriminality ve městě. Město na
nové kamerové body získalo dotaci od
ministerstva vnitra, a to díky projektu
Prevence kriminality. Celkové náklady
jsou zhruba tři sta tisíc korun, město se
bude podílet desetinou.
(vr)
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KAM ZA ZÁBAVOU
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

informace na telefonu 474 684 560

Sobota 22. 10. od 13 hodin: Zakončení kulturní sezóny na zámku. Dobová hudební skupina BraAgas, skupina historického šermu Fictum, rytířský tábor, kejklíř Miloš. Divadelní
vystoupení žáků ZŠ Budovatelů (15 hodin), Roháči z Lokte (16 hodin). Po celé odpoledne vepřové hody, občerstvení, ukázky řemesel, dětský workshop, prodejní stánky.
Vstupné 20 Kč.
Výstavy: Pohádkový svět. Na příchozí čekají postavy z pohádkové říše.
Wellness centrum: Po-ne 9-19:30 hodin. Sauna, vířivka. Každý sudý týden v pondělí zavřeno.
JIRKOVSKÉ DIVADLO, dříve KULTURNÍ DŮM

informace na telefonu 474 654 265

Úterý 1. 11. od 19 hodin. Pam Steebler BAND. Koncert jazzové kapely s americkou
soul-popovou zpěvačkou Pam Steebler, která se chce na evropském turné prezentovat
´rockovým nápřahem s jazzovým hábitem´.
DDM PARAPLÍČKO

informace na telefonu 474 654 313

Středa 2.11. od 17 hodin: V Paraplíčku straší. Průvod strašidel s lampiony, soutěže, strašidelný rej, opékání buřtů. Sraz u brány DDM, cena 20 Kč.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777

informace na tel. 723 457 269

Mateřské centrum - herna pro děti: po-pá 8 - 12:30 hodin program, 40 Kč. 13 - 18 hodin
volná herna, 30 Kč.
Miniškolka - hlídání dětí od 15 měsíců do 6 let. po - pá od 6:30 do 18 hodin (do 250 Kč na
den). Doprovod dětí na zájmové kroužky.
Relaxační a meditační cvičení - po od 10 hod., út a čt od 16 hod. rezervace na 734 216 503.
Rodinná odborná poradna Iriny Malinové - v úterý od 10 do 13 hodin nebo od 14 do 17
hodin, hlídání dětí zajištěno, konzultace zdarma, rezervační vratný poplatek 100 Kč.
GALERIE JIRKOV

informace na telefonu 724 685 288

Prodejní výstava Todora Stojanova. Výstava potrvá do 26. 11.
Sobota 22. 10. od 10 do 17 hodin: Kurz Rodinné konstelace
Sobota a neděle 29. a 30. 10. od 10 do 17 hodin: Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
OTEVŘENÁ PROSTRANSTVÍ

Rytíře si odvezl Oktet z Prahy, Ventilky
zabodovaly hymnou pro Jindřišskou

Ventilky a Jirkovský Písňovar. Není
asi Jirkovana, který by tyhle dva názvy
neznal. Komorní smíšený sbor z jirkovské ZUŠ pořádá soutěžní festival
sborové populární hudby již deset let.
A letošní jubilejní ročník byl slavnostní od začátku do konce.
Třídenní festival hostil o prvním říjnovém víkendu zámek Červený hrádek. O páteční zahájení se postaral
organizátor festivalu, tedy Ventilky.
V další části večera vystoupil loňský
vítěz (Intonic) a pak už patřil prostor
hostům. Tím prvním byl Oktet Praha
a hlavním pak Cristin Claas trio.
Sobota byla již tradičně vyhrazena soutěži. O účast na festivalu je již
mnoho let velký zájem, takže z celkem
šestadvaceti zájemců bylo vybráno
osmnáct sborů, protože větší počet
není možné technicky zvládnout. Úroveň přihlášených sborů je rok od roku
vyšší, takže i ten letošní pomyslný hrnec, ve kterém se vařily všechny písně,
byl plný opravdových lahůdek.
Výkony soutěžících hodnotila porota odborníků ve složení Jiří Holubec
(předseda poroty), dále Nancy Gibson
(Německo), Kamila Zenklová a Michal Hájek. Měli opravdu nezáviděníhodnou pozici, protože určit mezi těmi
úžasnými výkony, kdo je ten nejúžasnější, bylo vskutku náročné.
V dopoledním bloku jsme slyšeli
Song Ladies z Kladna, Korálek z Mostu, Dábrlíbap z Prahy, Audite Silete
Bohosudov z Krupky, Poptales z Che-

Několik písní si jirkovský sbor Ventilky zazpíval také s Cristin Claas (v popředí),
která na Písňovaru vystupovala se svým triem.
mnitz, Mendík z Českých Budějovic,
Všelijak z Prahy a Singing Friends
z Litoměřic. V odpoledním bloku vystoupil sbor Unique z Rokycan, Komorní sbor Teplice z Teplic, Crashendo z Prahy, Panoptikum z Ústí nad
Labem, The Boaters z Prahy, Oktet
z Prahy, Kriskroskvintet z Prahy,
10Men z Prahy, a také poslední sbor,
CH-TDŽ! byl z Prahy.
Čekání na výsledky si mohli soutěžící zkrátit na nádvoří zámku, kde pro ně
Jakub Kacar a spol. připravil zábavné
společenské soutěže, nazvané Sborympiáda.
Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhlo v Rytířském sále. Do soutěže o Grand Prix,

informace na tel. 474 616 481

Pátek 11. 11. od 16:15 hodin. Lampionový průvod. Začátek průvodu je na náměstí
Dr. E .Beneše, půjde se na zámek Červený hrádek, kde je pro všechny připraveno svatomartinské překvapení a prodejní stánky. Vstup dobrovolný.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

informace na telefonu 474 654 077

Neděle 30. 10.: Oficiální vyhlášení 25. ročníku celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta na téma Svět fantazie.
Čtvrtek 10.11. od 18 hodin:Podzimní koncert žáků, koncertní sál ZUŠ Jirkov.
Sobota 12.11. od 17 hodin: 18. výroční koncert sboru Ventilky, koncertní sál ZUŠ Jirkov.
Úterý 15.11. od 18:30 hodin: KPH - Trio Pragtet, koncertní sál ZUŠ Jirkov.
Čtvrtek 24.11. od 18 hodin: Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů - společný koncert, koncertní sál ZUŠ Jirkov.

PROGRAM KINA
⇒ Čtvrtek 20.10.: Zloději zelených koní (17:30), Dítě Bridget Jonesové (20:00)
⇒ Pátek 21.10.: Anthropoid (17.30), Ostravak Ostravski (20:00)
⇒ Sobota 22.10.: Kubo a kouzelný meč / 2D (15:00), Dítě Bridget Jonesové (17:30),
		
Sirotčinec slečny Penegrinové pro podivné děti / 3D (20:00)
⇒ Neděle 23.10.: Kubo a kouzelný meč / 3D (15:00), Jack Reacher: Nevracej se (17:30)
⇒ Středa 26.10.: Lovecká sezona: Strašpytel (17:30), Doctor Strange / 3D (20:00)
⇒ Čtvrtek 27.10.: Doctor Strange / 2D (17:30), Jack Reacher: Nevracej se (20:00)
⇒ Pátek 28.10.: Učitelka (9:00), Ostravak Ostravski (17:30), Doctor Strange / 3D (20:00)
⇒ Sobota: 29.10.: Lichožrouti (15:00), Doctor Strange / 3D (17:30), Prázdniny
v Provence (20:00)
⇒ Neděle 30.10.: Čapí dobrodružství /3D (15:00), Tenkrát v ráji (17:30)
⇒ Středa 2.11.: Lichožrouti (17:30), Tenkrát v ráji (20:00)
⇒ Čtvrtek 3.11.: Zloději zelených koní (17:30), Zúčtování (20:00)
⇒ Pátek 4.11.: Sirotčinec slečny Penegrinové pro podivné děti / 3D (17:30),
Anthropoid (20:00)
⇒ Sobota 5.11.: Trollové /2D (15:00), Doctor Strange / 2D (17:30), Ostravak
Ostravski (20:00)
⇒ Neděle 6.11.: Trollové /3D (15:00), Dítě Bridget Jonesové (17:30)
⇒ Středa 9.11.: Trollové /3D (17:30), Bezva ženská na krku (20:00)
⇒ Čtvrtek 10.11.: Snow film fest (16:30)
⇒ Pátek 11.11.: Sezn@mka (9:00), Sirotčinec slečny Penegrinové... / 2D (17:30),
		
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny (20:00)
⇒ Sobota 12.11.: Lichožrouti (15:00), Dítě Bridget Jonesové (17:30), Doctor
Strange / 3D (20:00)
⇒ Neděle 13.11.: Kubo a kouzelný meč / 3D (15:00), Pohádky pro Emu (15:30)

Držitelé Poháru Jirkovského rytíře 2016, sbor Oktet. Foto 2x Milena Sailerová.

Paraplíčko otevírá
nové kroužky

Jirkovský Dům děti a mládeže letos
otevřel pro zájemce několik nových
zájmových útvarů. Ty rozšířily paletu
zhruba čtyřiceti různých kroužků, které v Paraplíčku fungují dlouhodobě.
Do pondělního programu tu nově
zařadili Jógu pro děti (od 17 hodin).
Úterní nabídku obohatí Tanečníček,
kde se mohou děti naučit základy společenských i latinsko-amerických tanců. Konat se bude vždy od 15 hodin
v tělocvičně DDM.
Na středy Paraplíčko nově zařadilo
kroužek Zahradníček, kde se děti naučí třeba poznávat rostliny, vyrábět
herbář či sázet semena a rostliny (od
15 hodin). A čtvrtým nově otevřeným
zájmovým útvarem jsou Malíři, kde se
děti naučí malování na plátno akrylem
i jinými technikami. Schůzky budou
také ve středu, a to od 16 hodin.
Kompletní nabídku kroužků najdete
na www.ddmparaplicko.cz.

bylo nominováno pět sborů: Panoptikum, CH-TDŽ!, Dábrlíbap, Crashendo
a Oktet. Hlavní cenu Pohár Jirkovského Rytíře, si nakonec odnesl Oktet.
Samotnou soutěží ale festival sborové hudby nekončil. Smyslem Písňovaru totiž není pouze sborová soutěž,
ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit
jim naše město v tom nejlepším světle.
Proto jsou každoročně sbory vyzvány
k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš
kraj a navázat nová přátelství.
Po nedělním semináři a workshopu,
který vedla Kamila Zenklová a Michal
Hájek, tedy následovaly koncerty v regionu. Tím prvním byl koncert Písňovar v podzámčí, během něhož proběhlo vyhlášení ceny za nejlepší hymnu
pro Jindřišskou (vítězem se stal sbor
Ventilky). Dalším nedělním koncertem potěšily, tentokrát chomutovské
publikum v kostele sv. Ignáce, sbory
Kakofon, dále Song Ladies, CH-TDŽ,
Panoptikum , Intonic a Dábrlíbap.
Posledním koncertem nedělní sborové šňůry byl koncert Písňovar v Krušných horách v kapličce na Jindřišské
a tam zazněly i poslední tóny Jirkovského Písňovaru 2016.
Jedenáctý ročník festivalu se bude
konat opět v prvním říjnovém víkendu,
tedy v termínu 6. až 8. října.
(ms)

Ženský komorní sbor se rozjíždí
O prázdninách byla činnost Ženského komorního sboru Jirkov utlumena,
nikoliv však zastavena. Neuskutečnila
se sice žádná vystoupení, ale již 1. srpna hostil náš sbor v loděnici na Kamencovém jezeře své slovinské přátele - Joškoband pana Jožefa Žlause. Děkujeme manželům Legátovým, díky
jejichž vstřícnosti se setkání v loděnici
nadmíru vydařilo.
Od září se naplno rozjely zkoušky
sboru, protože nás čeká opět náročná
sezóna. Úspěšně pokračuje i spolupráce s teplickým sborem Collegium
hortensis. Jeho umělecký vedoucí plukovník Jan Zástěra v rámci projektu
Spojené sbory Podkrušnohoří s naším
sborem napevno počítá. Proto jsme se
zúčastnily i světové premiéry oratoria
pro sbor, sólisty a orchestr ´Korunovace českých králů´ k 700. výročí narození Karla IV. v opatském chrámu cisterciáckého kláštera v Oseku 25. září.

Další společnou akcí teplického
a části jirkovského sboru bylo vystoupení na Národní svatováclavské pouti
28. září 2016 ve Staré Boleslavi. Účast
na mši v přítomnosti prezidenta České
republiky, poslanců, ministrů, představitelů náboženské obce i zahraničních
hostů - představitelů kléru, jasně dokumentuje vysokou úroveň našeho sboru.
A do třetice: Spolu s Martinem Budkem komponuje Jan Zástěra pro Ženský komorní sbor Jirkov malou operetu s názvem Dívčí válka, na kterou
se naši věrní posluchači mohou těšit
v příštím roce. Chystáme se také na
tradiční adventní a vánoční vystoupení
v Křimově, Spořicích, v jednání jsou
i další obce. V prosinci vystoupí ŽKS
jako host na koncertu mosteckého sboru Clavis cordium , ale hlavně se chystáme na náš vánoční koncert, který je
naplánován na 17. prosince.
Text: Eva Rendlová, ŽKS
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Zpravodajství z obcí:

co nového u sousedů
STRUPČICE

BOLEBOŘ

VRSKMAŇ

Tradiční strupčická akce, Svatováclavská pouť, se vydařila
Organizáto•i i letos zajistili ochutnávku pou•ových kolá•k•, která byla
dopln!na o stánek s vínem a bur•ákem.
Probíhal tu také odpolední program
s pásmem pro d!ti, jež vyst•ídali žáci
Základní um!lecké školy Jirkov (skupina Red Dwarf - "ervený trpaslík).

Pro d!ti bylo p•ipraveno pásmo veselých hrátek a sout!ží.
Strup•ice - Tradi•ní pou•ové atrakce,
projíž•ky v ko•ském sp•ežení, st•elnice, plno sladkých i slaných pamlsk• to vše a mnoho dalšího bylo sm!stnáno

v sobotu 28. zá•í na strup•ickou náves
a na nádvo•í obecního ú•adu. Prob!hla
tu totiž oblíbená Svatováclavská pou•.
„Jedná se o tradi•ní akci, na kterou se
schází nejen místní, ale i lidé z nejbližšího okolí. Pou• sice nebyla tak velká
jako jirkovská Hornická p•ed dv!ma
týdny, ale to v•bec nevadilo - vesnická
atmosféra takovým akcím sluší více
než ulice p•ecpané lidmi,“ zhodnotil
letošní pou• starosta Strup•ic Lud!k
P!nkava, který odhadl, že p•ilákala
v pr•b!hu celého dopoledne na •ty•i
stovky lidí.

Nad kousky v rámci Biketrial Show Martina Šim•nka se ob•as tajil dech - p•inejmenším •gurant•m z •ad dobrovolník•.
Foto 4x Jan Huba•

" Starosta Lud!k P!nkava p•edal
Cenu obce Strup•ice dlouholeté •lence
místního sboru dobrovolných hasi••
Karin! Jindrové.
# Co by to bylo za pou$ bez •etízká•• - velkých i t!ch pro prcky?

Sušany se na jeden den zalidnily

Stará zem!d!lská technika má své kouzlo nejen pro pam!tníky. Foto Petr Stašek
Sobota 10. zá•í byla velkým dnem
pro všechny, které zajímá zem!d!lská
technika. V malé vesni•ce Sušany, která má p•es padesát obyvatel, se konal
první ro•ník Srazu historických traktor• a jiných zem!d!lských stroj•. Návšt!vníci mohli vid!t dv! desítky krásných traktor•, p•evážn! zna•ky Zetor,

dv! motorky zna•ky Jawa a kombajn
Fella. Ú•ast byla díky krásnému po•así nad o•ekávání veliká, stará technika
p•ilákala na •ty•i sta zájemc•.
P•i p•íjezdu každý stroj obdržel certi#kát o ú•asti a celá akce byla o#ciáln!
zahájena v 15 hodin. B!hem odpoledne
mohli ú•astníci hlasovat o nejkásn!jší

Malé i velké kluky zaujali i dva motocykloví veteráni.

traktor, sout!žit ve vrhu konví na mléko a vále•kem na nudle. Pro d!ti byly
také p•ipraveny sout!že, ale ty nejvíce
lákala výstava drobného zví•ectva. N!která si mohly vzít do rukou a pohrát si
s nimi. Velkou atrakcí bylo svezení na
valníku jednoho z traktor•.
Majitelé prvních t•í vít!zných traktor• si odvezli dárky, nejlepší „vrha•i“ (nakonec byla i kategorie d!tí), si
odnesli tri•ka a d!ti si krom! dáre•k•
vysout!žily i n!jaké ty sladkosti. Celý
program m!la ukon•it „spanilá jízda“,
ale pro velký zájem návšt!vník• sraz
pokra•oval tém!• do p•lnoci.
„Velký dík za zdar této ojedin!lé avšak jist! ne poslední akce pat•í
Obecnímu ú•adu Strup•ice za podporu
a všem, kte•í pomohli s její organizací,
v neposlední •ad! obyvatel•m Sušan,
kte•í se jakýmkoliv zp•sobem podíleli
na p•ípravách a pr•b!hu akce,“ uvedl
za Spolek sv. Marka, který sraz po•ádal, Petr Stašek. P•idal ješt! pod!kování sponzor•m, kte•í p•isp!li na dárky
do sout!ží, #rm! Sotila a spole•nosti
FIRO-tour. „Doufáme, že sraz z•stane
všem ú•astník•m v pam!ti jako krásná
vzpomínka na Sušany.“
(ps/lm)

Jindy liduprázdná vesni•ka se nad o•ekávání zalidnila.

K vid!ní bylo také vystoupení Biketrial show v podání Martina Šim•nka,
který je vícenásobným mistrem sv!ta
a svou šikovností pobavil nejednoho
diváka.
Vyvrcholením programu pout! bylo
p•edání Ceny obce Strup•ice pro rok
2016. Udílení tohoto ocen!ní se patrn!
stane jednou z hezkých tradicí obce. Na
Den •eské státnosti je ud!lováno osobnostem, jejichž práce je významným
p•ínosem pro obec, p•ípadn! vykonaly

n!jaký hrdinský •in. O tom, kdo bude
takto vyznamenán, p•itom rozhodují sami ob•ané Strup•ic a p•ilehlých
osad ve•ejným hlasováním. Letošní
cenu si p•evzala Karina Jindrová, a to
za celoživotní p•ínos v oblasti požární
ochrany.
„Myslím, že letošní pou• m•žeme
ozna•it za vyda•enou,“ zhodnotil oblíbenou spole•enskou akci starosta P!nkava. „K celkové spokojenosti p•isp!lo
krom! programu i p!kné po•así.“ (jh)

Poslední úsek místní komunikace
bez nového povrchu mizí

Úpravy Holešické ulice jsou natolik rozsáhlé, že p•i nich musela být nasazena
t!žká technika. Tu, stejn! jako celou akci, zajiš$uje ve spolupráci s obcí stavební
•rma ze Všestud Ji•í Kej•.
Foto Jan Huba•
Strup•ice - Velkou rekonstrukcí prochází bezmála p•lkilometrový úsek
Holešické ulice, který se zanedlouho prom!ní z rozbitého staveništ!
na zbrusu novou ulici. Jedná se totiž
o poslední •ást místní komunikace,
která dosud nemá nový asfaltový koberec.
"ekalo se déle, protože p•ed n!kolika
lety se v této ulici d!laly p•ípojky pro
nové rodinné domy. Oprava je d•ležitá nejen pro místní - práv! Holešickou
ulicí totiž do Strup•ic p•ijížd!jí cyklisté po nové cyklostezce, která vede
odsud p•ed Vrskma• a Otvice až do
Chomutova.
,,I když se to nezdá, jedná se o velice
složitou akci,“ dodává starosta Strup•ic
Lud!k P!nkava. ,,P•ed!lat a opravit se
musela celá deš•ová kanalizace v•etn!

uli•ních vpustí, kv•li rozší•ení komunikace se upravovaly vjezdy k dom•m,
vybudoval se nový chodník a usazovaly
nové obrubníky. Záv!re•nou fází této
rozsáhlé rekostrukce pak bude v nejbližších dnech pokládka nového asfaltového
povrchu.“ Ješt! p•edtím, než se k ní p•istoupí, se musí starý povrch t!žkou technikou odt!žit.
Za p•ldruhého m!síce od zahájení prací se tu bude jezdit a chodit po novém,
z •ehož mají radost p•edevším sami obyvatelé Holešické ulice. Silnice byla totiž
donedávna extrémn! zat!žována, kv•li
výstavb! cyklostezky tudy denn! projížd!ly desítky t!žkých nákladních aut,
které rozhodn! nepomohly k zlepšení už
tak havarijního stavu vozovky. V blízké
budoucnosti se tak vše zm!ní, ulice bude
klidn!jší a p•edevším zbrusu nová. (jh)
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co nového u sousedů

Zpravodajství z obcí:
STRUPČICE

BOLEBOŘ

VRSKMAŇ

Bolebořské dvě v jednom: svátek patrona naší
Dominanta Vrskmaně nepřežila
země spojili s vyhodnocením nejhezčích zahrádek
bouřlivé změny 20. století

Vrskma•ská kaple Narození Panny
Marie v první polovin• 20. století...
Vrksma! - Dominantou Vrskman"
byla v první polovin" 20. století kaple
v novogotickém stylu, zasv"cená Narození Panny Marie. Byla postavena
v roce 1890 na míst" staré kaple z roku 1776, která vyho#ela po úderu blesku.

Stávala p#ed takzvaným záme•kem,
vilou vrskma!ského podnikatele, majitele n"kolika dol$ Karla Herra. Tento místní mecenáš po#ídil na sklonku
19. století rovn"ž v"tšinu inventá#e
kaple jako pod"kování Bohu za to, že
vyvázl z ohrožení života, a jeden ze t#í
zvon$ umíst"ných ve v"ži.
Osud kaple byl podobný jako osud
desítek jiných svatostánk$ v pohrani•í - po odsunu N"mc$ a zejména po
roce 1948 p#estala být budova udržována, chátrala a nakonec byla zbo#ena.
Na jejím míst" byl vybudován par•ík,
kde se jednou ro•n" konají farmá#ské
trhy.
(lm)

Nedílnou sou!ástí akce bylo ob!erstvení z kuchyní Bolebo"ských bab.

...a prostor, kde stávala, dnes.

Inzerujte v Jirkovských novinách!
Velký dosah (náklad 9 500 ks), příznivé ceny:
neziskové organizace a soukromé osoby: 0,25 Kč/znak.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím poštovní známky, staré dopisní obálky se známkami, pohledy a všechny hra•ky do roku 1985. Tel. 773 505 063.

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Praktikant •ínské medicíny
zjistí a napraví
Váš zdravotní stav
e-mail: 8888.15@seznam.cz
mobil: 724 530 051

SVJ - NOVÉ STANOVY
Právník

zpracuje stanovy dle NOZ na míru Vašeho SVJ.
Stanovy #eší i rychlé vypo#ádání s dlužníky
Cena STANOV bez konzultace 3 500,-K•.
Kontakt: 774 662 666, rozhodcecv@seznam.cz

Bolebo# - Spolek Bolebo#ské baby
spole•n" s místním obecním ú#adem
uspo#ádaly jako každý rok vyhodnocení sout"že o nejhez•í zahrádku. Ze t#í
obcí (Bolebo#, Svahová, Orasín) vybraly vždy jednoho ú•astníka. Každý
ze t#í výherc$ pak obdržel v"cné ceny
v hodnot" 2 000 korun. Byly to pom$cky na zahrádku, krásná kniha o bylinkách a speciální kazeta pro houba#e
s nožíkem, atlasem hub a št"te•kem na

jejich •išt"ní, výborný zna•kový •aj,
ru•n" vyráb"né bylinné mýdlo a další
ceny.
Úvodem starosta Bolebo#e Jan Ju#ina pohovo#il o svátku svatého Václava a pak už nastal •as pro zábavu.
K poslechu i tanci hrála country skupina Makovec. A místní baby, a• v pro#ídlém šiku, jako obvykle nabízely své
dobr$tky. Byly k mání sladké i slané,
domácí džemy a likéry, masti a •aje.
Velkým lákadlem pro všechny ú•astníky byly atraktivní ceny, nap#íklad
domácí pekárna, žehli•ky na vlasy,
šleha• a mnoho dalších zajímavých
cen. Na výpomoc s jejich rozdílením si
baby pozvaly Alenu Hrudkovou a svou
dlouholetou malou pomocnici Denisku
Lansdorfovou, která svou práci brala
velice zodpov"dn".

O muziku se postarala country kapela Makovec. Foto 3x Jind"ich Pittner

Cenu za nejhez!í zahrádku ve Svahové získala Drahomíra Fu!íková.
Co dodat? Po•así bylo p#íjemné, lidé
se vzájemn" pobavili, sousedsky družn" posed"li u svého oblíbeného moku.
Také si zazpívali s muzikou.
Každý, kdo p#išel, si jist" odnesl
n"jakou cenu a p#íjemné zážitky, a to
v•etn" t"ch kuliná#ských.
Nev"#íte? Tak si to na ja#e p#ij%te okusit sami - bude Vítání jara, a to se Bolebo#ské baby op"t p#edvedou.
(kt)

Dívčí házená: Ještěrky Strupčice hledají spoluhráčky
Strup•ice - Házenká#ky Dámského házenká#ského klubu &erní And"lé Baníku Most založily oddíl dív•í házené, který se
stává sou•ástí Sportovního klubu Strup•ice. 'íká si Ješt"rky
Strup•ice a trénuje pod vedením Veroniky Maršíkové.
,,Strup•ické Ješt"rky budou jednou z farem &erných and"l$,“
uvedl k novince starosta obce Lud"k P"nkava, který toto rozší#ení možností sportovního vyžití pro mládež v regionu považuje za další z p#íznivých d$sledk$ výstavby nové sportovní
haly. ,,V klubu jsou vítána d"v•ata ve v"ku od šesti do deseti
let - samoz#ejm" nejen od nás, ale i z okolních obcí a m"st v•etn" Jirkova. A ty nejlepší se mohou t#eba jednou stát •lenkami
špi•kového klubu. Vždy* &erní and"lé, to je pojem, který má
váhu nejen u nás, ale i v zahrani•í.“
Ješt"rky Strup•ice trénují v místní nové sportovní hale vždy
v pond"lí od 16:00 do 17:30 a ve st#edu od 16:30 do 18 hodin.
Kontakt: 776 575 581.
(lm)
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Střípky ze škol

Třeťáci běželi pro Matyáška.
"Držíme ti pěsti," vzkazují

Kluci a holky ze 3.B ze ZŠ Studentská společně s nemocným Matyáškem, pro
kterého se konal nedávný běh Spořická šestka.
Komu to z naší třídy dovolilo zdraví nebo neměl jiné povinnosti, ten
1. října. podpořil svým během na Spořické šestce malého Matyáška, který
již delší dobu bojuje s vážnou nemocí.
A protože víme, že jeho boj vůbec není
lehký, rozhodli jsme se běžet delší trať
se staršími dětmi, aby náš běh také nebyl lehký.
Na trati nás určitě nikdo nepřehlédl,
neboť o co jsme v kategorii byli menší,
o to jsme byli vytrvalejší. Všichni jsme
do cíle doběhli. Vyčerpaní, ale šťastní!
A co holky? Ty nejenže doběhly, ale
navíc trať vysloveně zdobily, neboť se

ještě před závodem vyšperkovaly namalovanými obličeji.
My všichni ze 3. B Ti, Matyášku, držíme pěsti, abys byl ve svém cíli zvaném UZDRAVENÍ také co nejrychleji.
Alespoň tak rychle, jako z naší třídy
nejrychlejší Káťa Hošková a Fíla Rohusch...
Poděkování patří rodičům, kteří děti
na akci přivezli a pomohli děti ohlídat.
Obrovské poděkování pak patří rodičům Polívkovým za dopravu ostatních,
kulturní program v autě a občerstvení
během cesty do Spořic.
Text a foto: Jana Vydrželová

Odjezd od italských kamarádů obrečeli
Studenti z jirkovského gymnázia
měli třetí zářijový týden možnost zavítat do Itálie v rámci výměnného pobytu se střední školou ITE Serrani v městečku Falconara, v provincii Ancona.
Již na jaře byl každý student spárován
se svým italským protějškem a byl s
ním tak přes léto v kontaktu. Na letišti na nás čekaly celé rodiny studentů
i pedagogové. Uvítání bylo opravdu
vřelé. Každý český student byl ubytován v rodině svého italského partnera.
Ještě ten den jsme se všichni setkali
v historickém centru Ancony, abychom poznali její památky a mohli tak
vyplnit poznávací kvíz připravený italskou školou. Druhý den jsme navštívili spřátelenou školu, mohli nahlédnout
do výuky a také nás čekalo slavnostní
přivítání starostou města Falconara na
krásné, historické radnici, kde jsme
obdrželi malé dárečky.
Během týdne jsme navštívili spoustu
pamětihodností a dalších zajímavých
míst provincie Marche. Nechybělo přímořské letovisko Rimini, krásné městečko Senigallia, kde jsme strávili nějaký čas u moře a prohlédli si pevnost
La Rocca. Ve Fabrianu jsme v angličtině absolvovali prohlídku muzea výroby ručního papíru, který se používá
pro výrobu bankovek eura. Navštívili
jsme také krápníkové jeskyně Frasassi,

zde byl konkrétní zájemce, který chtěl
dům zrekonstruovat a dále pronajímat.
Každý se může přesvědčit jak opravil
a využívá jiný takový dům v Ervěnicích.
Jako člen finančního výboru jsem byl
přítomen kontrole vyplácení mimořádných odměn a věřte, že při čtení zdůvodnění pro výplaty jsem nevěděl, zda
se smát či mít vztek. Dodnes nepřijalo
zastupitelstvo doporučení finančního
výboru, aby byl vytvořen vnitřní předpis, který by stanovoval jasná pravidla
pro takovéto odměny!
Nyní je tu další obrovský problém.
Vedení města se rozhodlo, že chce prodat tepelné hospodářství. Tento problém se týká většiny obyvatel města
a měl by zajímat všechny, kteří jsou
odběrateli tepla a teplé vody z tohoto
rozvodu. Nelze předpokládat, že nový
vlastník nezahrne do nákladů i přenosovou soustavu. Vyhláška Energetického regulačního úřadu mu to umožňuje.
To jsou problémy, které jako zastupitel řeším spolu se svými kolegy, určitě bychom uvítali, kdyby se zastupitelstva účastnilo více občanů, kterým
není jedno, že žijí ve městě, které má
oficiální status - sociální město!

Autorem vizitky je sám zastupitel a na jeho výslovné přání redakce Jirkovských
novin do textu nijak nezasahovala.
V příštím vydání představíme Radka Vydržela z ČSSD.

které byly dechberoucí. V Portonovu
na conerské riviéře jsme měli čas na
chvíli vydechnout, osvěžit se v Jaderském moři a užít si zářijových slunečních paprsků. Jeden den jsme také strávili s našimi hostitelskými rodinami
a jejich programem.
Poslední den našeho pobytu nás
čekala návštěva dvou krásných míst
- hradu Gradara, opět s výborným výkladem v angličtině a republiky San
Marino. Hostitelská škola nás také pozvala na dvě společné večeře, kde jsme
opět zažili obrovskou pohostinnost
Italů. Několikachodové menu, složené

z těch nejlepších italských pochoutek,
bylo prostě excelentní.
Den odjezdu se samozřejmě neobešel bez slz. Během našeho pobytu jsme
zažili obrovskou vřelost, přátelství
a pohostinnost italské školy, studentů,
jejich rodin i pedagogů, program byl
opravdu nabitý. Poznali jsme jinou
kulturu, zvyky, životní styl. A my už
se nemůžeme dočkat, až k nám na jaře
přijedou na týdenní pobyt oni, abychom je tentokrát my mohli zasvětit
do krás naší země!
Kateřina Fulierová, studentka
třídy II.G, Městské gymnázium Jirkov

Školáci vykoupí kus deštného pralesa
Školáci ze ZŠ Studentská jsou již několik let součástí projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země).
Jako tzv. partnerská škola je přímo zapojena do ochrany deštných pralesů a
ohrožených druhů zvířat. Projekt totiž
přímo spolupracuje se spolkem Prales
dětem a podporuje provoz přírodní rezervace Green Life v Indonésii.
Žáci druhých tříd nedávno zástupcům
projektu předali školní sbírku v hodnotě 5 906 Kč, která bude použita na
pořízení fotopasti (3 800 Kč) a také na
vykoupení dvou akrů deštného pralesa
(2 106 Kč). Sbírku tvoří peníze získané
ze školního prodeje květin (na snímku), sazenic a školního časopisu. Žáci
z celkem dvanácti tříd si pak vyslechli
někkolik zajímavých přednášek. Děti
si prohlédly unikátní záběry z fotopasti, která je umístěná na Sumatře, a
také se seznámily s tématem Mokřady
tropů.
Text: Irena Svatošová, foto archiv ZŠ

Vizitka zastupitele:
Jiří Viehmann
Jsem
ženatý
a od roku 1991
žiji v Jirkově.
Předtím jsem žil
od svého narození v Chomutově.
V současné době
jsem již v důchodu a mezi mé největší zájmy patří péče o zahradu, cestování a sbírání
moderního českého skla.
Vzhledem k tomu, že jsem nebyl
spokojen se stavem věcí jak na celorepublikové, tak komunální úrovni,
zapojil jsem se do Akce nespokojených občanů, dnes ANO 2011. Od
roku 2013 jsem členem tohoto hnutí.
Do té doby jsem nebyl členem žádné
politické strany. Ve své práci zastupitele a člena finančního výboru se zaměřuji především na pomoc občanům
a narovnání pokřivených finančních
věcí týkajících se městských výdajů.
Zda dobře či špatně, je na posouzení
Vás - občanů. Nesouhlasil jsem s ukončením smlouvy mezi městem Jirkovem
a DPCHJ a. s., která nakonec bude
stejně prodloužena. Ale není to zásluhou „vyjednávání“ pana starosty. Byl
jsem proti bourání kvalitního bytového
domu v ulici Osvobození, zvlášť, když

Studentky jirkovského gymnázia na pláži v Itálii, kde díky výměnnému programu
strávily týden v rodinách místních studentů a studentek.
Foto: archiv školy

Městští strážníci znovu chodí do škol s prevencí
S počátkem školního roku zahájila
jirkovská Městská policie svůj program prevence kriminality, a to přednáškami na všech stupních základních
škol.
Přednášková činnost byla zahájena
u těch nejmenších žáčků přípravky
a prvních a druhých tříd. Přednášky
byly zaměřeny na důležité telefonní
kontakty, mezilidské vztahy a osobní
bezpečí dítěte. Při přednášce si děti
vyzkoušely vymalovat i vozidla všech
záchranných bezpečnostních sborů.
Text a foto: Martin Vršan

Školačka ze ZŠ Budovatelů rozpoznává vozidla záchranných sborů.
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Jirkovští skauti pomáhali v útulku

Senior klub vyrazil do Krkonoš
Je neděle 11. září, osm hodin ráno.
Členky a členové Senior klubu v Jirkově odjíždějí na svoji zaslouženou
dovolenou. Letos mají namířeno do
Krkonoš, přesně do Horních Albeřic
(u Horního Maršova). Kromě osobních zavazadel ukládají do autobusu
nordicwalkingové hole, sportovní náčiní a dobrou náladu.
Takto jsme dojeli do krásného prostředí Krkonoš, osm kilometrů od Pece
pod Sněžkou. Přímo výstavní počasí
nám umožnilo spoustu vycházek (každý podle svých možností) i delších výšlapů, při kterých nás pozorovala naše
nejvyšší hora. Zájemci si na Sněžku
vyjeli a pak se s námi ochotně podělili
o nezapomenutelné zážitky.
Každý den začal ranní rozcvičkou,
výbornou snídaní a pak náš penzion
Vápenka na delší dobu téměř osiřel.
Kromě již zmíněné turistiky všechny zaujaly Seniorské olympijské hry.
VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
28. - 30. 10.
Hornická
Jindřišská
K. Popelky
P. Diviše

Retro rubrika

Aktivní seniorští účastníci sportovních her na pobytu v Krkonoších v Horních
Albeřicích.
Foto Milena Karbusová
Tady byla využita sportovní náčiní
a nechyběla patřičná bojovnost, povzbuzování, opět dobrá nálada. Ještě
týž den došlo na vyhodnocení nejlepších družstev a jednotlivců. Několikrát
jsme si tříbili paměť kvízy, křížovkami
a bavili se veselými scénkami. Tradičně jsme se poveselili na retro večírku
´Takoví jsme také byli - mimina a batolata´. A divili byste se, jak se někteří
senioři na chvilku proměnili. Pěvecký
sbor Jirkovské seniorky pak obohatil
naše sezení pásmem písní.
Další krásný večer byl taneční
a společně s námi se veselil i personál,
který byl nadšen naším optimismem
a vitalitou a sám si pro nás připravil

Holky a kluci z jirkovského skautského oddílu „Šťastná 13“ zašli
v neděli 25. září do psího útulku. Zde
junáci pomohli s úklidem listí za kotci
pro pejsky a několik pejsků vzali také
na procházku. „Pejskům i skautům
se společné procházky líbily a proto
doufáme, že si je brzy zopakujeme,“
dodal k povedené návštěvě vedoucí
oddílu Martin Janoš. Na snímku venčí
David ´Smíšek´ Pham pejska Dennyho.
Foto: Martin Janoš

program. Třešničkou na opravdovém
(nikoli pomyslném) dortu byla veselá tombola, na které se podíleli skoro
všichni členové.
Nesmíme zapomenout na výlet do
Ratibořic, Babiččina údolí, který byl
ve znamení vzpomínek na osobnost
spisovatelky Boženy Němcové.
Pěkný týden rychle utekl a byl ukázkou toho, jak jirkovští senioři tráví
svůj čas nejen na dovolené, ale i během celého roku. Za pěknou přípravu
patří díky výboru Senior klubu v čele
s předsedkyní Milenou Karbusovou
a řadě dalších členů - pomocníků při
všech akcích.
Jiřina Frantová, členka výboru

...minulost, jež měla být vymazána...

Retro rubrika

...čím žil Jirkov před padesáti lety...

Retro rubrika

Historie Židů v Jirkově - III. Od prvních osídlenců po holocaust
V závěrečné části trilogie věnované osudům a historii se její autor věnuje celkovému historickému shrnutí - od prvních zmínek od osídlení Jirkova Židy přes vznik ghetta, společenský a ekonomický
vzestup datující se od poloviny 19. století až po smutný výčet jirkovských obětí holocaustu.

-

Poslední pozůstatky židovského osídlení Jirkova - dva z nich stojí dodnes - židovské domky v ulici 5. května, jak je tužkou zachytil v roce 1922 jirkovský kronikář Ernst Hennrich. Synagoga je od domků oddělena zahradou.
Repro z knihy Michala Bečváře Jirkov očima Ernsta Hennricha
Židovské osídlení Jirkova
První židé usedlí poblíž Jirkova jsou
doloženi v Drmalech, kam se přestěhovávali z Údlic nebo Bílenců. Některé odhady uvádějí, že už v polovině
16. století se židé usadili i v Jirkově.
Jirkovský německý kronikář Rudolf
Pensler se domnívá, že to bylo o sto
let později, a dokládá to skutečností,
že v roce 1612 nebyli v souvislosti s koupí kamencového dolu Svatý
Kryštof uváděni žádní židovští majitelé pozemků a že teprve až po koupi
Seifertova domu (stál v dnešní ulici
5. května v místech fotbalového hřiště) a jeho přestavbě v Panský pivovar
v roce 1626 mohlo u pivovaru, dostatečně daleko od centra, vzniknout
židovské ghetto. Penslerovým argumentem je, že v pozemkové knize
I. panství Červeného hrádku, výslovně
uváděné jako Židovská pozemková
kniha pro Drmaly a Jirkov, je zazna-

menán rozdíl mezi „Seifertodomským
útočištěm židů“ čili židů jirkovských
a „červenohrádeckým útočištěm židů“
čili židů údlických, drmalských a bíleneckých. A skutečně, náboženská obec
v Jirkově je doložena k polovině 17.
století.
Svůj hřbitov si jirkovská židovská
obec nevytvořila, k pohřbům užívala
hřbitovů v Údlicích a později v Chomutově.
Ghetto
Ghetto v Jirkově, i jeho zbytky, pokládali jirkovští Němci za cenné, neboť jen dva z domků původní kolonie
nebyly takzvané „dělené“. To byly
domy, v nichž každá místnost měla
svého vlastníka. A přestože takový
dům byl v pozemkové knize zapsán
jako celek, každý jeden jeho díl byl
daněmi zatížen jinak než druhý. Dělenými domy se v Čechách mohla chlu-

bit jen čtyři města: spolu s Jirkovem už
jen Louny, Chomutov a Praha.
V jednom z domů v ghettu bývala již
v 17. století modlitebna, o níž se zmiňuje i stará pozemková kniha.
Židovská kolonie v Jirkově, od města oddělena hradbami, je zaznamenána
na mapě z roku 1727 a mapa z roku
1937 ještě zobrazuje čtyři domy, tudíž
i domek, jenž, oddělen zahradou, stál
nejblíže synagoze, a domek na druhé
straně řady, který rovněž již neexistuje. Ze zbylých dvou vyniká v současné
podobě dům čp. 250, se zachovanými
a udržovanými ornamenty a židovskou
symbolikou.
Občanské svobody = rozkvět
Po josefínských reformách a zejména
po roce 1848, kdy byla zrušena omezení svobod židů, se jirkovské židovské rodiny rozptýlily po městě a jejich počet narůstal. Ještě v roce 1724
jsou v Jirkově doloženy jen čtyři rodiny a v roce 1845 rodin jedenáct, ale již
v roce 1875 žilo ve městě 76 židů, v roce 1880 padesát pět, v roce 1900 sedmdesát šest. V roce 1930 pobývalo
v Jirkově již jen 37 židů a ti - podle
ústního svědectví - po roce 1933, po
eskalaci protižidovských nálad v Německu a obdobné rétoriky tuzemských
německých nacionalistů, houfně z Jirkova odcházeli.
Co se týče konkrétních rodin a osob,
v červenohrádecké „židovské“ pozemkové knize je v roce 1788 zaznamenán
například Abraham Lewl, syn Moise
Salomona. Do roku 1890 působil v Jirkově rabín a chazan (kantor) Marcus
Schulhof, který poté, až do roku 1903,
sloužil v Kadani, než odešel do nábo-

Jeden ze dvou zbylých domů zaniklé židovské kolonie, na němž jsou zachovány
ornamenty a židovská symbolika.
ženské obce v Blovicích. Funkcionářem židovské náboženské obce byl na
přelomu 80. a 90. let 19. století Eduard
Prager. Dlouho usedlé v Jirkově byly
rodiny například Blochových, Fischerů, Löblů, Krausů a dalších.
Jirkovští židé a holocaust
Následné čtení židovských jmen už
bude hořké, smutné. V centrální databázi obětí holokaustu, kterou doplňuje
izraelská instituce Yad Vashem, je uvedeno osm jirkovských židů a záznamy
Jihočeské univerzity přidávají jméno
deváté.
Bankovní pokladník Rudolf Kraus
se v Jirkově narodil 31. 8. 1902 nebo
1903. Před válkou žil v Praze. Roza
Löwy se v Jirkově narodila roku 1874
manželům Karolíně, rozené Lowi,
a Karlovi Wolfovým. Vdala se za Maxe

Löwyho. Před válkou žila v Mostě, za
války v Praze. Zavražděna byla pravděpodobně v roce 1940. Chaim Weiss
se v Jirkově narodil 22. 8. 1891. Před
válkou žil v Německu, v Kolíně nad
Rýnem. Podle Pamětní knihy obětí
pronásledování židů za nacionálněsocialistické krutovlády v Německu byl
prohlášen za mrtvého, zemřel patrně
již na sklonku 30. let.
V Jirkově neměla kořeny podnikatelka Julie Fristerová. Pocházela ze Zbraslavi a vdala se za Karla Klepetara.
Než odešla za „bezpečím“ do Prahy,
žila před 2. světovou válkou v Jirkově.
Zahynula v Auschwitz-Birkenau pravděpodobně v 58 letech.
Fotodokumentaci (pokud není
uvedeno jinak) poskytl Michal Bečvář, který je i autorem textu.
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Bilance volejbalistů: muži - výborné umístění,
ženy - ústup ze slávy, děti - nadějná budoucnost
Volejbalový klub Jirkov – Erv•nice
má širokou hrá•skou základnu, proto
obsazuje sout•že prakticky ve všech
v•kových kategoriích. Je zákonité, že
p!i takové ší!i záb•ru je široká i škála
jednotlivých umíst•ní - od t•ch, které
vyvolávají uspokojení, až k t•m, jež
vedou tak!ka k pocitu zmaru.
„Á•ko muž# hraje t!etí nejvyšší sout•ž a v uplynulé sezón• skon•ilo páté,
což je vynikající umíst•ní. Naopak
ženy, které vloni dosáhly historického
úsp•chu, když postoupily rovn•ž do
druhé ligy, se tém•! rozpadly,“ srovnává rozdílné cesty dvou seniorských
mužstev minulou sezónou p!edseda
klubu Zden•k Hlinovský. „Sešla se
!ada okolností, jež nám n•kdy •inily
problém v#bec postavit družstvo. N•která z d•v•at za•ala studovat, jiná ot•hotn•la, zkrátka na tak kvalitní sout•ž
jsme nem•li kádr. Sestup byl zákonitý,
ale my jsme šli níž hned o dv• sout•že,
a oba týmy hrají okresní p!ebor. A-tým

Podat ruku soupe•i je samoz•ejmostí
- sport d•ti také vychovává..

datum

V sobotu 15. •íjna se v hale ZŠ v Krušnohorské hrálo na t•ech kurtech najednou.
Na snímku jeden z domácích tým• - mladší žáci. Zleva Robert Balog, u mí•e Vojt•ch Pr•ša, vpravo Milan M•kuta, žáci ZŠ v Nerudov• ulici. Foto Luboš Mizun
tvo!í starší, zkušené holky, do bé•ka
za!azujeme ty úpln• mladé, aby se vyhrály. V této sezón• máme jediný cíl
- udržet stávající pozice. Do budoucna
už by to m•lo být lepší.“
Hlinovský tak navázal na to, co mu
d•lá radost a vzbuzuje nad•je pro p!íští roky. „Máme skv•lou spolupráci
s v•tšinou jirkovských škol, už n•kolik
let na nich funguje volejbalová akademie. Za•ínáme prcky seznamovat
se základy volejbalu už od prvních
t!íd a ti se postupn• zlepšují. Te%, po
•ty!ech p•ti letech, za•íná ta trp•livá
práce p!inášet ovoce. Jednak jsou tyhle d•ti šikovn•jší než ty starší, které t!eba za•aly pozd•ji, a p!edevším
máme širší základnu pro výb•r p!íštích

NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ ROČNÍKY 2005 - 2012
Fotbalový klub SK Erv!nice-Jirkov hledá nové fotbalové talenty
P!ij% se podívat a sta" se •lenem našeho klubu&
Kdy? Každé pond•lí, st!eda, •tvrtek od 16:30 hod. (nebo na tel. •íslech
725 298 014 - Lukáš Vostrý - šéftrenér mládeže, 606 173 173 - Zden•k Va"kát)
Kde? H!išt• nad Tescem

Spořická šestka: Krušnohorci
dvakrát na bedně

Jirkovští Krušnohorci - spo•ická mise. Snad by bylo lépe uvést rodinná výprava,
jak nasv•d•ují jména aktér• - zleva Marcela, Natálka, Jaromír a Anna Raisrovi,
Stanislav, Eliška, Št•pánka a Petra Ouzkých.
Foto archiv Klub Krušnohorc•
Jirkovský Klub Krušnohorc# je sportovní ve!ejnosti znám po!ádáním dvou
zajímavých a dnes už tradi•ních akcí
- lednového pochodu Krušnohorské
poselství a •ervnového Jirkovského
crossmarathonu. Málokdo ale ví, že
n•kte!í jeho •lenové sami aktivn•
sportují a zú•ast"ují se klání v jiných
•ástech republiky.
V sobotu 1. !íjna se v nedalekých
Spo!icích po!ádal 4. ro•ník b•hu Spo!ická šestka. Na startu se sešlo 253
dosp•lých b•žc# r#zných v•kových
kategorií, kte!í se rozhodli zm•!it své

Domácí mistrovská utkání
Sportovního klubu Ervěnice - Jirkov

síly na trati dlouhé šest kilometr#.
V dopoledních hodinách bojovaly d•ti
od nejmladších až po juniory. Odpoledne pat!ilo t•m odrostlejším.
A jak se da!ilo našim? Druhé a t!etí
místo v r#zných v•kových kategoriích
hovo!í za vše. I když všichni nestanuli
na stupních vít•z#, dokonale si pohodovou tra' vychutnávali a jen si p!áli, aby
sluní•ko tolik nepražilo. Oproti minulým
let#m se po•et závodník# razantn• navýšil, ale to nikoho z našeho Klubu Krušnohorc# neodradilo od slibu, že p!íští rok
se tu op•t sejdou.
(jr)

hrá•# a hrá•ek,“ pochvaluje si p!edseda jirkovských volejbalist#. „Za•íná
to vypadat tak, že brzy budeme mít
každý rok zajišt•n p!ísun šesti sedmi
nových nad•jných hrá•#, takže za pár
let budeme mít obsazeny všechny kategorie dostate•ným po•tem chlapc#
a d•v•at, pak junior# a juniorek a posléze senior#. A díky školní volejbalové akademii by m•lo jít o p!ísun trvalý.
To by m•lo znamenat celkové posílení
jirkovského volejbalu a s tím spojené
vyšší ambice.“
Volejbalový klub Jirkov Erv•nice
tedy vsadil na mládež a vše nasv•d•uje tomu, že trp•livá práce s d•tmi
a jejich „piplání“ už odmali•ka je sice
dlouhou, ale správnou cestou.
(lm)

23. 10.
29. 10.
6. 11.
12. 11.
20. 11.

kategorie
h!išt• Žižkova
1. B t!ída muži B
1. A t!ída muži A
1. B t!ída muži B
1. A t!ída muži A
1. B t!ída muži B

název družstva hostí

•as

Blažim
Údlice
Nové Sedlo
LoKo Chomutov
Bra"any

15:30
14:30
17:00
14:00
13:30

22. 10.
22. 10.
30. 10.
5. 11.
5. 11.

h!išt• Mostecká
KP st. dorost
KP ml. dorost
divize ženy $echy A
KP st. dorost
KP ml. dorost

VOŠ Roudnice
VOŠ Roudnice
Horní B!íza
Litvínov
Litvínov

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

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov - Ervěnice
místo: t•locvi•na Základní školy Krušnohorská - Jirkov
datum
kategorie
název družstva hostí

•as

22. 10.
KP muži B
Ústí nad Labem
9:00 + 13:00
22. 10.
1.liga juniorky
Kralupy nad Vltavou 10:00 + 14:00
22. 10.
2.liga muži A
Mod!any Praha
11:00 + 15:00
5. 11.
1.liga juniorky
VK Šanov Teplice
10:00 + 14:00
6. 11.
KP kadetky
VK Sever Žatec
10:00 + 14:00
12. 11.
2.liga muži A
Domažlice
10:00 + 14:00
12. 11.
1.liga juniorky
VSK Spartak D••ín
12:00 + 16:00
13. 11.
KP kadetky
TJ Veros Chomutov
10:00 + 14:00
19. 11.
1.liga junio!i
SK Volejbal Ústí n.L. 10:00 + 14:00
----------------------------------------------------------------------------------------Nejsou uvedeny domácí zápasy mladších žáky" a mladších žák# (3,4), tato
družstva hrají turnajov• a zatím není známo po!ádající družstvo.

V boji o bronz porazila Studentská Krušnohorskou
Turnaj ve futsale pro žáky 5. a 6. t!íd,
který po!ádá Chomutovská liga malého fotbalu, nese už t!etím rokem jméno Václava $echa. Memoriál na po•est
skv•lého pedagoga a organizátora žákovského sportu na Chomutovsku prob•hl v pátek 7. !íjna ve sportovní hale
základní školy v Krušnohorské ulici.
Letošního ro•níku se zú•astnilo sedm
škol a hrálo se systémem každý s každým. Suverénn• si vedla ZŠ Píse•ná,
která všechny zápasy vyhrála a zasloužen• zvít•zila. Druhé místo obsadila
další chomutovská ZŠ, z ulice Heyrovského. O t!etí místo se odehrál p!ímý souboj mezi jirkovskými školami,
který skon•il remízou. Tento výsledek
p!inesl bronzové umíst•ní futsalist#m
ze ZŠ Studentská, na kluky z „domácí“
Krušnohorské zbyla jen nepopulární
pomyslná bramborová medaile. T!etí
z jirkovských tým#, ze školy v ulici
Budovatel#, skon•il pátý.
Organizáto!i turnaje byli spokojeni
jak s p!edvedenou hrou, tak p!edevším
s nasazením malých sportovc#. Ti nejlepší získali poháry, medaile a protože vydané kalorie je t!eba dopl"ovat,
pro všechny byla p!ipravena odm•na
v podob• sladkostí. Akci podpo!ilo
Statutární m•sto Chomutov a Severo•eské doly a. s., Chomutov.
(jk)

Futsalisté ze Studentské: Nicolas Sob•slavský, Matyáš Kl•c, Ondra Bárta, Mat•j
Ku•era, Mat•j R•ži•ka, David Folta, Mat•j Kopecký. Mat•j Musil. Foto Jan Duda
KONE"NÁ TABULKA TURNAJE
Z
V R P
S
1. ZŠ Píse•ná Chomutov
6
6 0 0 20: 2
2. ZŠ Heyrovského Chomutov
6
2 3 1
4: 5
3. ZŠ Studentská Jirkov
6
2 2 2
5: 6
4. ZŠ Krušnohorská Jirkov
6
2 1 3
6: 9
5. ZŠ Budovatel# Jirkov
6
2 1 3
2: 6
6. ZŠ Zahradní Chomutov
6
1 2 3
3: 5
7. ZŠ B!ezenecká Chomutov
6
1 1 4
4:11
Z - zápasy, V - vít•zství, R - remíza, P - prohra, S - skóre, B - body
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