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Pro dej st av ební c h
p arcel n ec hali s v ý m
n ástu pců m
Zastupitelé měli na stole navržená
pravidla pro prodej pozemků na stavbu
rodinných domů v lokalitě Na Skalce.
Nakonec je ale z programu stáhli

J i rk o v š tí s trá ž n íc i s i
z a h rá l i v e fi l m o v é m hi tu
Preventisté městské
policie Martin Vršan
a Jaroslava
Sekáčová dostali
nečekanou malou
roli v oceňovaném
českém filmu Úsměvy
smutných mužů

ř íj en 2 018

"Když vidíte plný s á l
stát a tleskat, je t o
nezapomenutelné "
Rozhovor s Hanou Malou, čerstvou
držitelkou Ceny Jirky, kterou získala
za dlouholetou hudební podporu
místních sborů a propagaci vážné
hudby
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Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se bude
konat po komunálních volbách. Termín ustavujícího zasedání bude včas oznámený na úřední desce.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda budou vráceny odpadkové
koše u nového kruhového objezdu. Při rekonstrukci zmizely u přechodů a nyní nejsou a pak chybí zastávka. Začíná podzim a čekat
na zastávce v dešti není příjemné. A ještě bych chtěla podotknout
ke sběru elekromateriálu, o kterém se zmiňujete v novinách, v noci
se z kontejneru vynořují lidé, kteří věci rozhazují po okolí. Prosím
o monitorování u parkoviště v ulici Smetanovy sady. Vylézají z toho
jak z tanku. Děkuji za všechny.
Vladimíra Brzáková, odbor majetku města a útvar investic
(OMMaÚI): Odpadkové koše byly na kruhový objezd již vráceny.
Čekárna na autobusovou zastávku je objednána, do konce října by
měla být nainstalována. Monitorování všech kontejnerů a zamezení, aby do nich nikdo nelezl, bohužel není v našich silách. Člověk,
který do takového kontejneru vleze, by si měl hlavně uvědomit, že
už z něj taky nemusí vylézt.
Dotaz: Mezi kontejnery na tříděný odpad chybí kontejner na plechovky!
Vladimíra Brzáková, OMMaÚI: V našem městě kontejnery na
plechovky nemáme a zatím o třídění kovového odpadu neuvažujeme. Je s tím spojeno plno negativ, např. vykrádání kontejnerů kvůli
možnosti zisku odvezením odpadu do sběrny apod. Kovový odpad
můžete odevzdat na sběrném dvoře nebo odnést do některé ze
sběren surovin, ty jsou v našem městě celkem čtyři.
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Nechť přátelství vydrží
Ve městě Jirkov proběhlo od 13.
do 16. září setkání partnerských
měst. Jirkov hostil své partnery
z
Bátonyterenye,
Šentjuru
a Brand Erbisdorfu. Jednalo se
o dosud největší setkání, které
v našem městě proběhlo.
Zúčastnili se ho nejen starostové a radní z měst, ale také slovinský sbor, jenž zde navštívil své
dlouholeté přítelkyně z Ženského
komorního sboru Jirkov. Společně uspořádaly koncert na zámku
Červený Hrádek.
Zástupci z partnerských měst

byli pozváni u příležitosti 50. výročí konání Jirkovské hornické
pouti a my jim mimo jiné mohli
oplatit jejich pohostinnost, kterou
poskytli oni nám při návštěvě jejich měst.
Důvodem uzavření těchto svazků je především spolupráce mezi
vzdělávacími institucemi a spolupráce v oblasti cestovního ruchu,
kultury a sportu. Doufám, že nám
tato přátelství vydrží a další budou přibývat.
Markéta Houdková, referent
propagace a vztahů k veřejnosti
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(r)

WWW.JIRKOV.CZ

Sport, kultura, odstávky:
Do kalendáře mohou
přidávat akce i občané
Již přes tři měsíce funguje internetový kalendář akcí, který město
spustilo koncem letošního června.
Neobsahuje jen kulturní akce, ale
třeba i sportovní pozvánky či upozornění na stavební uzavírky či
omezení.
Koho zajímá jen určitý typ informací, může si kalendář jednoduše
nastavit jen jako ´kulturní´ nebo
naopak ´technický´.
Zajímavá možnost je také přidat
vlastní akci, pokud nějakou pro
veřejnost pořádáte. Stačí vyplnit

a odeslat jednoduchý formulář,
který poté pověřený pracovník
městského úřadu před zveřejněním potvrdí.
Kalendář najdete na webové adrese kalendar.jirkov.cz nebo se
k němu dostanete přes ikonu na
webu města. 		
(r)
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ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Český filmový hit nese i jirkovskou
stopu. Zahráli si v něm strážníci
Martin Vršan a Jaroslava Sekáčová v jedné ze scén přivážejí do protialkoholní léčebny hlavního hrdinu filmu

Nejlepším českým filmem letošního léta byl bezpochyby snímek
Úsměvy smutných mužů podle
knihy Josefa Formánka. Malou
roli si v něm střihli i dva místní
strážníci, preventisté jirkovské
městské policie Martin Vršan
a Jaroslava Sekáčová.
Na plátně se objevují hned
v úvodu filmu. V sanitce jako doprovod přivážejí do protialkoholní léčebny hlavního hrdinu filmu
v podání herce Davida Švehlíka.
„Vezeme vám opilce z benzinky,“
řekne Jaroslava Sekáčová doktorovi a předává mu dokumenty.
Tím záběr se strážníky končí.
Natáčelo se večer a za deště, to
ale jirkovské strážníky netrápilo.
„Byla jsem z možnosti zahrát si
ve filmu nadšená a moc jsem si to
užila,“ netají se radostí strážnice,
kterou chválili i lidé z produkce.
„Mluvila na kameru tak samozřejmě, že nikdo ani nepoznal, že
není herečka,“ ocenila vedoucí
natáčení společnosti Holiday Films Barbora Červenková.
Martin Vršan sice ve filmu nepromluví, ale také on získal
uznání. „Oba na plátně působí
věrohodně. Odvedli dobrou práci,“ vysekla strážníkům upřímnou
poklonu Červenková.

V případě filmu Úsměvy
smutných mužů jeli jirkovští
strážníci na místo natáčení mimo město, jindy jezdí
naopak filmové štáby do Jirkova. Před třemi lety využil
prostory Červeného Hrádku
i městských sklepů režisér
Dalibor Stach, který tu natáčel scény do svého celovečerního filmu Za oponou noci.
Nedávno se na Facebooku
objevil i první trailer k tomuto
filmu. A jak se režisér nechal
slyšet, do Jirkova by se chtěl
vrátit se svou připravovanou
pohádkovou trilogií Dobročas.

Jirkovští strážníci - preventisté Jaroslava Sekáčová a Martin Vršan si
zahráli ve filmu Úsměvy smutných mužů.
Foto Josef Dušek
Jak Martin Vršan podotkl, filmaři chtěli původně využít jen auto
městské policie. Nakonec ale
sympatický pár skončil před kamerou. „Trochu nás to překvapilo,
ale byl to super zážitek, i když to
celé trvalo jen pár hodin,“ dodává.

Jirkovské strážníky doporučil
filmařům Ladislav Henlín, ředitel
léčebny, v níž se natáčela velká
část scén. Podle vlastních slov
s nimi měl příjemné zkušenosti
z dřívějška. Zapůjčení auta schválil i starosta Radek Štejnar coby

velitel městské policie. Přál si jen,
aby bylo město zviditelněno v titulcích. Což mu filmaři splnili.
Samotný film byl a je divácky
poměrně úspěšný, v hodnocení
na ČSFD má nadprůměrné hodnocení 76%.
(jd)

ZASTUPITELSTVO

Bývalou kuželnu město nekoupilo ani napodruhé
Zastupitelé v Jirkově definitivně
odmítli nabídku realitní kanceláře na odkoupení bývalé kuželny
v ulici U Stadionu. Nelíbila se jim
cena, která o šest set tisíc korun
převyšovala znalecký posudek.
Stejnou nabídkou se zastupitelé
zabývali již na červnovém zasedání, tehdy však bod z programu
stáhli. Realitní kancelář totiž pár
dní před zasedáním zvýšila cenu
na současných 3,6 milionu, zatímco předtím ji městu nabízela
za 2,6 milionu korun. Makléř navýšení vysvětluje tak, že při první
nabídce majitelé neznali všechny

okolnosti nákupu budovy. Částka
3,6 milionu prý již odpovídá sumě,
za kterou vlastníci objekt odkoupili.
Zatímco před třemi měsíci se
zastupitelé na stažení bodu shodli jednomyslně, nyní už jednání
provázela diskuze. Panují totiž
obavy, že by z bývalé kuželny
mohla vzniknout ubytovna pro
zahraniční dělníky. A strachují se
o to i místní obyvatelé.
Uvnitř jsou kromě kuželkářské
dráhy a restaurace právě ubytovací prostory a velké firmy z průmyslových zón zaměstnávají celé

Bývalá kuželna.

Foto J. Dušek

skupiny dělníků z východních
zemí. „Někdo by si z toho mohl
udělat jednoduchý byznys bez
ohledu na dopad v okolí. Mnohá
města s tím mají problémy a my
to nemůžeme ignorovat,“ nechal
se slyšet starosta Radek Štejnar.

„Kvalita života na sídlišti a v centru
města by se mohla rapidně snížit.
Je na vás, abyste posoudili, zda
šest set tisíc navíc za toto riziko
stojí či nikoli,“ vyzvala zastupitele
místostarostka Dana Jurštaková.
V případě odkoupení mělo město
v plánu objekt zbourat a na místě
vybudovat parkoviště.
Nakonec ale mezi ostatními
zastupiteli převážil názor, že by
město objekt kupovat nemělo.
Většině se nelíbila právě cena
převyšující znalecký posudek.
Nabídku realitní kanceláře tak při
hlasování odmítli.
(jd)
3

Jirkovské noviny

Aktuálně

10/2018
NOVÁ ČTVRŤ

Pravidla na prodej parcel zastupitelé
nechali až svým nástupcům

V nové ulici bude stát třicet rodinných domků. Současné zastupitelstvo ale o prodeji pozemků rozhodnout nechtělo

Pozemky v nové ulici Ke Koupališti se budou prodávat podle pravidel zpracovaných městem. Schvalovat je budou noví zastupitelé.
Jakým způsobem a za jakou
cenu bude město prodávat pozemky připravené v lokalitě Na
Skalce? Na to si musí potenciální
zájemci ještě počkat. Návrh byl
již připravený ke schválení, zastupitelé ho ale z programu stáhli
s tím, aby o něm rozhodlo až nové
vedení města.

Podle pravidel, která vypracoval odbor majetku města a útvar
investic, by se stavební parcely
prodávaly obálkovou metodou.
Minimální cena byla stanovena
znalcem, a to na 1035 korun za
metr čtvereční.
Zastupitelé o pravidlech diskutovali při zářijovém zasedání, na-

MĚSTSKÁ POLICIE

AUTO PRO DĚTSKÝ DOMOV

Chcete být jirkovským
strážníkem? Zeptejte
se přímo ředitele!
Městská policie v Jirkově stále
hledá do svých řad muže a ženy
na pozice strážníků. Aktuálně
není vypsané oficiální výběrové
řízení, ale ředitel městské policie
Martin Řehůřek rád zájemce uvítá
ve své kanceláři. „Sdělím jim vše
potřebné - jaké lidi hledáme i co
jim nabízíme,“ potvrdil ředitel svou
nabídku. Stačí se ozvat na některý z jeho kontaktů níže.
(r)
Martin Řehůřek
► telefon: 474 654 179
► mobilní telefon: 737 677 299
► e-mail: m.rehurek@jirkov.cz
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konec je ale ze svého programu
stáhli s tím, že by o nich mělo rozhodnout až nové zastupitelstvo
vzešlé z nadcházejících voleb.
Pravidla budou proto předložena
znovu na prvním řádném zasedání.
V lokalitě vzniká třicet parcel na
výstavbu rodinných domů, každá

Foto J. Dušek

o výměře přibližně 700 - 800 metrů čtverečních. Město tu nechalo
vybudovat inženýrské sítě a komunikace, novou ulici pojmenovali zastupitelé Ke Koupališti. Termín dokončení včetně přesného
vyměření jednotlivých stavebních
pozemků se předpokládá koncem
roku 2018.
(jd)

Na auto pro děti přispělo i město

Od pátku 21. září má Dětský domov ve Vysoké Peci nový automobil Dacia Dokker. Slavnostního předání klíčů
se zúčastnili také zástupci sponzorů, jejichž reklamy jsou na automobilu zobrazeny. Dětem i zaměstnancům
usnadní tento vůz přístup k lékaři, na kroužky i na nákupy. Dvaceti tisíci podpořilo pořízení automobilu také město Jirkov. Dětský domov touto cestou všem děkuje.
Libuše Houdová, ředitelka DD, děti a zaměstnanci
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STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA

Město chce dotace na nízkoprahové
centrum i rozšíření dluhové poradny

Kromě toho Jirkov počítá také se zaměstnáním šesti asistentů prevence kriminality u městské policie
Dokument nazvaný Strategický
plán sociálního začleňování města Jirkova schválili na posledním
zasedání jirkovští zastupitelé. Obsahuje mimo jiné konkrétní projekty, na které chce město získat
dotaci.
Jedním z těch zásadních je vybudování a vybavení nízkoprahového centra v útrobách bývalého
kulturního domu v Nových Ervěnicích. Bude určené pro děti a mládež a jeho součástí je i menší herní zázemí za budovou. Náklady
jsou spočítané na více než osm
milionů korun, devadesát procent
z nich by měla pokrýt dotace.
„Chceme, aby děti měly možnost
se někde normálně bavit, doučovat a získávat zdravé návyky, než
aby se potulovaly po ulicích,“ dodává k tomu místostarostka Dana
Jurštaková.
Plán počítá také s rozšířením
služeb dluhové poradny, která je
v současné době maximálně vytížená. Na následující tři roky se
předpokládá přijetí dalších pracovníků a rovněž rozšíření poradny také o bezplatnou právní pomoc. Na nákladech ve výši 10,7
milionu by se mělo město podílet
pěti procenty.
Třetím významným projektem
je pak zaměstnání šesti asis-

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Náklady: 8 milionů korun. Spoluúčast města: 10 %.

Rozšíření služeb dluhové poradny. Náklady: 10,7 milionu. Spoluúčast města: 5 %.

Asistenti prevence kriminality. Náklady: 6,1 milionu. Spoluúčast města: 5 %.

tentů prevence kriminality pro
městskou policii. Jejich vybavení
a mzdy na tři roky vyjdou na 6,1
milionů, spoluúčast města je opět
pětiprocentní. Nyní město využívá

pouze několik lidí v rámci veřejně
prospěšných prací jako dozorce
veřejného pořádku.
Projekty chce město začít realizovat zhruba na jaře příštího

roku, nízkoprahové centrum by
mohlo začít fungovat nejpozději
od začátku roku 2020. Záležet
bude především na vývoji výběrového řízení. 		
(jd)

Díky zpracovaným plánům může město žádat o dotace
Strategický plán vznikl v minulých měsících poté, co město
začátkem roku přistoupilo ke spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování. V rámci pracovních
skupin se na něm podíleli jak zástupci samosprávy, tak i úřadu
práce, poskytovatelů sociálních
služeb či městské a státní policie.
Na jednání byli zváni i zastupitelé
města a měli tak možnost podávat návrhy, jak situaci spojenou
se sociálním vyloučením řešit, případně vznášet připomínky k navrhovaným opatřením.
Spolupráce se zmíněnou agenturou probíhá formou koordino-

Strategický plán schválili jirkovští zastupitelé.
vaného přístupu pro řešení sociálně vyloučených lokalit. Veškeré
aktivity jsou plánovány tak, aby
byly dostupné všem Jirkovanům,
přestože se primárně odvíjejí od

Foto Josef Dušek

potřeb sociálně vyloučených obyvatel města.
Strategický plán řeší několik
témat, které se k sociální oblasti
ve městě pojí, například bydlení,

bezpečnost či dluhovou problematiku. Město díky němu a spolupráci s agenturou dosáhne na
dotace z Evropských sociálních
a investičních fondů, a to na projekty, které jsou popsané výše.
Přílohou komplexního plánu
bude také Místní plán vzdělávání,
který budou zastupitelé schvalovat zvlášť, předpokládá se, že
v lednu 2019. V současné době
vzniká za účasti zástupců místních škol a školských zařízení,
městského úřadu či sociálních
služeb. Díky němu bude město
moci žádat o peníze z dalších dotačních programů.
(jd)
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Konference MěÚSS se dotkla spousty témat.
Příště dojde na známý ´syndrom vyhoření´
Již sedmý ročník konference
pořádané Městským ústavem
sociálních služeb Jirkov hostilo
v září Jirkovské divadlo. Tentokrát
byly tématem nové přístupy v péči
o seniory a zdravotně postižené.
Jako každý rok byla i letošní
konference nabitá přednáškami,
prezentacemi od renomovaných
přednášejících, jakými byli například MUDr. Zdeněk Kalvach,
CSc., PhDr. Martina Venglářová

nebo MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Účastníci z řad poskytovatelů
sociálních služeb a zdravotnické

MĚSTSKÝ ÚŘAD

UKLIĎME ČESKO

Město hledá
rozpočtáře/ku

Vyznáte se v ekonomice a účetnictví? Máte praxi s podvojným
účetnictvím? Zkušenosti s administrativní prací? Tak přesně vás
hledáme!
Městský úřad v Jirkově vypsal
výběrové řízení na referenta,
který bude mít na starosti tvorbu
rozpočtu. Co takový úředník dělá?
Sestavuje a v průběhu roku upravuje městský rozpočet, kontroluje jeho plnění, připravuje zprávy
o hospodaření a závěrečný účet.
Náplň práce, požadavky, nabídku
a další informace najdete na webu
města.
Termín podání přihlášek je do
15. října do 12 hodin, případný nástup může být již 1. listopadu. (r)

Konference zaplnila divadlo.

péče ohodnotili velmi kladně jednotlivá témata, v nichž se přednášející dotkli třeba i takových, jako
jsou vztahy na pracovišti, motivace
k práci, spolupráce s rodinou
klienta nebo ´psychopati mezi
námi´.
Doplňkovým programem byla
prezentace firem, které spolupracují se sociálními službami a jsou
jejich nedílnou součástí.
Pro zpestření konference pro-

běhla na závěr tombola, z níž si
většina účastníků odnesla domů
malý dárek. Další dárek obdržela účastnice, která ještě nikdy
konferenci nevynechala a byla
na všech sedmi, které jirkovský
MěÚSS organizoval.
Ředitelka jirkovské organizace
Eva Šulcová se na závěr se všemi rozloučila a pozvala je na další
ročník, kde by jedním z témat měl
být ´syndrom vyhoření´.
(bk)

Za tři hodiny nasbírali TOMíci
skoro dva metráky odpadků

MIKROJESLE

Jirkov podpoří
mikrojesle

Spolek Archa 777 chce v Jirkově nadále provozovat mikrojesle
a dokonce je plánuje rozšířit. Bude
kvůli tomu žádat o státní dotace
a město v tom spolku pomůže.
Radní už na svém zasedání
schválili partnerství v projektu.
Ten má za cíl získat peníze na
rozšíření mikrojeslí a jejich provozování na další dva roky, konkrétně od srpna 2019 do července
2021. S partnerstvím města není
spojená žádní finanční účast.
V současné době provozuje Archa 777 mikrojesle pro čtyři děti
a služba je plně využívaná.
(r)
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Jirkovští TOMíci nasbírali za tři hodiny sto osmdesát kilo odpadků. 		
V sobotu 22. září se patnáct členů jirkovského turistického oddílu
Stopaři Asociace TOM vypravilo
znovu uklízet naše město. Mladí
TOMíci ve věku 6 - 15 let s dopomocí čtyř dospělých a jednoho
mimina v rámci celosvětové úklidové akce Ukliďme svět posbírali
180 kilogramů odpadu.
Do úklidu se vrhli v ulici Školní

a v lesíku u ZŠ Krušnohorská,
pak také kolem vyhlídky nad Telšským údolím a odtud směrem
k rybníku Benar. Nasbírat skoro
dva metráky odpadků trvalo pouhé tři hodiny.
„Dětem právem patří velké díky,
neboť odvedly ohromný kus úctyhodné práce,“ pochválil mladé
dobrovolníky

Jiří

´Červenáček´

Foto Stopaři Asociace TOM
Černer s tím, že jako vedoucí oddílu je na členy hrdý.
Po práci byla také zasloužená
odměna - pohoštění. U klubovny
oddílu Stopařů si všichni účastníci
opekli buřty a volná místa v bříšku
doplnili pitím.
Akci podpořilo i město Jirkov,
díky patří také dospělákům, kteří
akci pomáhali organizovat.
(r)
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CENA JIRKY

"Když vidíte plný sál nadšeně
tleskat, je to nezapomenutelné"

Rozhovor s čerstvou držitelkou Ceny Jirky Hanou Malou, učitelkou, klavíristkou a propagátorkou vážné hudby

listy na různé hudební nástroje
a nejlepší komorní soubory, aby
měli posluchači z Jirkova a okolí
možnost slyšet je naživo. Protože je něco jiného poslouchat je
v televizi nebo rádiu a něco jiného živý koncert. Je to úplně jiný
emocionální zážitek. Zároveň je to
propagace města, protože umělci
často o Jirkově nic nevědí a pak
jsou nadšení městem, našimi posluchači i naším koncertním sálem, který je po všech stránkách
úžasný.

Šedesát let učí hrát děti na klavír
a violoncello a kromě tří prvních
let všechny v Jirkově. Skoro stejně dlouhou dobu hudebně doprovází několik místních pěveckých
sborů, k tomu organizuje koncerty v rámci Kruhu přátel hudby.
Za své zapálení, elán a nadšení
ji město letos ocenilo prestižní
Cenou Jirky. „Vždycky potěší,
když někdo ocení vaši práci. Ale
největším oceněním pro mě je,
když lidem uděláme radost,“ říká
v rozhovoru pro Jirkovské noviny
klavíristka Hana Malá.
Cenu Jirky jste si převzala na
Hornické pouti, jak bývá zvykem. A stejnou tradicí je, že dotyčný o svém ocenění neví...
To platí i v mém případě. Absolutně jsem to nevěděla ani netušila.
Na pódiu jste ani nechtěla nic
říkat. Bylo to překvapením nebo
proslovy nemusíte?
Mě to opravdu zaskočilo. Jinak
mi nedělá problém mluvit před lidmi, vždyť jsem zvyklá uvádět koncerty. Ale byla jsem tak překvapená, že mi opravdu nebylo do řeči
(smích).
A chcete něco říci dodatečně?
Každého potěší, když jeho práci
někdo ocení. V tomhle případě si
toho považuju o to víc, že ocenění přišlo od vedení města. Moc si
toho vážím a samozřejmě mám
obrovskou radost.
Pojďme k tomu, za co jste
ocenění získala. Kde jste nabrala všechny ty hudební aktivity?
Když nad tím tak přemýšlím,
tak za všechno může pan Cyrus
(smích). On v Jirkově vedl dětský
sbor a na začátku šedesátých let
mě jako klavíristku oslovil, jestli
bych je nechtěla doprovázet. Nahodil udičku, na kterou jsem se
chytila. A sbory doprovázím dodnes. Ze starších děvčat tehdejšího dětského sboru vznikl ještě

Hana Malá po převzetí Ceny Jirky na Hornické pouti.

Foto Josef Dušek

Hana Malá

► Od roku 1958 učí hru na klavír a violoncello.
► V letech 1985 - 1991 byla ředitelkou jirkovské umělecké školy.
► Desítky let doprovází na klavír několik místních pěveckých sborů.
► Od roku 1986 je předsedkyní Kruhu přátel hudby při místní ZUŠ,
kde organizuje koncerty vážné hudby.
► Je dvanáctou držitelkou Ceny Jirky.

Dívčí komorní sbor. Postupem
času dívky dospěly v ženy, takže
máme Ženský komorní sbor.
A vy je jako klavíristka doprovázíte celou dobu?
Většinou ano, a nejen je. Pan
Cyrus byl do sborové hudby
ohromně zapálený, takže na jeho
podnět vznikla v Jirkově řada dalších dětských sborů, a když se
na mě obrátily, jestli bych je také
doprovázela, tak jsem je nedokázala odmítnout. Byly roky, kdy
jsem hrála s osmi různými sbory. To byla obrovská porce. Teď
jsou čtyři. To už je snesitelnější
(smích).

Jste také předsedkyní Kruhu
přátel hudby a organizujete
pravidelné koncerty v ZUŠ. Jak
jste se k tomu dostala?
Post předsedkyně kruhu jsem
převzala v roce 1986, když tehdejší ředitelka ZUŠ a předsedkyně KPH Jaroslava Hanousková
odcházela do Chomutova. Na čas
jsem převzala její místo v čele
školy, předsedkyní Kruhu přátel
hudby jsem dodnes.
Přes čtyřicet let pořádat koncerty vážné hudby v malém
městě na severu Čech... Co vás
k tomu vede?
Zveme do Jirkova špičkové só-

Co publikum? Chodí dost lidí?
Trochu smutné je, že většinu posluchačů tvoří senioři. Z řad mladých lidí jich tam je velice málo. Já
ale pořád usiluji o to, aby se poměr trochu změnil a na koncerty
chodilo víc mladších lidí. V dnešní konzumní společnosti je tahle
hudba trochu na okraji zájmu.
Takže mám vždycky ohromnou
radost, když za mnou posluchači
po koncertě přijdou, jak to bylo
krásné a moc se jim to líbilo. To je
ta největší odměna za mojí práci.
Vědomí, že to nedělám nadarmo
a že potěším spoustu lidí.
Což je asi víc než kdejaké ocenění, že?
Ocenění si člověk váží, to bezpochyby. Ale pro něj to samozřejmě nedělám. Mě to baví, dělám to
ráda a přináší mi to spoustu krásných zážitků. Třeba když jsme
byly s Ženským komorním sborem na mezinárodním sborovém
festivalu ve Francii. Závěrečná
přehlídka se konala ve velikánském kostele, kde na závěr zpívaly všechny sbory najednou, což
bylo asi dvě stě zpěváků. V úvodu přehlídky každý sbor předvedl
samostatně svůj program. Kostel
byl plný a když dozněl poslední
tón našeho vystoupení, tak se
spustil burácivý potlesk a všichni
v tom kostele vstali. Když před sebou vidíte tu masu lidí, jak stojí a
nadšeně tleskají... To je nádherný
pocit k nezaplacení.
(jd)
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MISTROVSTVÍ VE SVÍČKOVÉ

Nejlepší svíčkovou uvařil jedenáctiletý kuchtík

Dojemný příběh přinesl letošní
ročník Mistrovství ve svíčkové na
Červeném Hrádku. Soutěž kuchařů vyhrál teprve jedenáctiletý Martin Holan z Teplic. Při vyhlašování
nebral potlesk konce a sám malý
hrdina neudržel slzy dojetí...
Na krajíčku však měli i velcí
chlapi, včetně moderátora Martina Zounara. Mladý kuchař se
mistrovství zúčastnil již loni, tehdy byl druhý. Všechna podezření
z toho, nakolik mu pomáhali rodiče, vyvrátil perfektním popisem
receptu, v němž hrála hlavní roli
zkaramelizovaná mrkev.

V porotě se poprvé představil
zpěvák Jiří Helekal a herečka
Hana Čížková. Protentokrát zasedl v porotě i ředitel KVIZu Bedřich Fryč, stabilní porotce je také
starosta Jirkova Radek Štejnar
a gastroodborník Václav Jirásek.
Následnou soutěž jedlíků pak
vyhrál Miloš Janček z Varnsdorfu, který spořádal 33 knedlíků
s omáčkou.
Celé odpoledne doprovázel hudební i zábavný program, na své
si přišli nejen milovníci folku či dechovky, ale díky atrakcím na dolní
louce také děti.
(jd)

▲► Mladý kuchař Martin Holan letošní mistrovství ve svíčkové vyhrál. Na snímku při rozhovoru pro Český
rozhlas těsně po vyhlášení. Prozradil i důležitou součást receptu - zkaramelizovanou mrkev.
▲ Miloš Janček, přezdívaný ´varnsdorfský Otesánek´ dostává další porci knedlíků a omáčky.
◄ Moderátor Martin Zounar návštěvníkům akce ochotně pózoval i se svou německou dogou Limpy. Společnou
fotografii do sbírky má nyní i Jirkovanka Markéta Sojková.
Foto 3 x Josef Dušek
HORNICKÁ POUŤ

Jubilejní pouť: Od rybízu po Olympic
Malé foto-ohlédnutí za letošní poutí, která se v Jirkově konala už po padesáté. Centrum města bylo plné od rána
do večera, od farmářských trhů a prvních kapel až po večerní galapředstavení Olympicu

◄ ▲ Dopolední farmářské trhy měly název Jablečné slavnosti, ale na dračku šel třeba i rybíz.
◄ Večerní pouť při pohledu z Kostelní ulice. Atrakce svítily, hudba duněla, lidé se bavili.
▲ Petr Janda jakoby nestárnul. Duše rockera je asi věčně mladá. Na Hornické pouti to svým vystoupením
dokázal on i celá jeho kapela.
► ▲ "Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné..." aneb Hana Zagorová spustila svůj koncert. Plné náměstí zpívalo s ní, přijeli za ní lidé z různých koutů republiky.			
Foto 4 x Josef Dušek
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JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR

Písňovar znovu zavítá i do podzámčí
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PÁTEK 5. 10. - NEDĚLE 7. 10.

Dvanáctý ročník mezinárodního
soutěžního festivalu sborové populární hudby proběhne první říjnový víkend v Jirkově. Hlavní část
programu se odehrává na zámku
Červený Hrádek.
V pátek 5. října od 19 hodin tu
na zahajovacím koncertě vystoupí
v Rytířském sále domácí Ventilky
ZUŠ Jirkov a skupina CH-TDŽ, vítěz loňského ročníku Jirkovského
Písňovaru.
V sobotu proběhnou soutěžní
bloky, později odpoledne je pak
pro sbory nachystaný doprovodný
program na nádvoří, včetně oblíbené sborympiády.
Neděle začne workshopem Michala Hájka na zámku, pak se
sbory přesunou do ´podzámčí´
a do okolí. Ve 13 hodin zazpívají
před jirkovskou galerií v Kostelní
ulici, o dvě hodiny později pak
v atriu SKKS v Chomutově. V 17 hodin vystoupí sbory v kapličce na
Jindřišské.
(jd)
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Domácí Ventilky ZUŠ Jirkov se svým sbormistrem Lubošem Hánou se i letos postarají o zahájení festivalu. Při
úvodním koncertu je doplní loňský vítěz, skupina CH-TDŽ. 			
Foto archiv ZUŠ Jirkov

ČERVENÝ HRÁDEK

Kulturní sezónu v Jirkově zakončí
tanečníci, hudebníci i veselý cirkus
Jedna z posledních velkých akcí jirkovského kalendáře je naplánovaná
na sobotní odpoledne 20. října. Zakončení kulturní sezóny pobaví opět
celé rodiny, a to na nádvoří Červeného Hrádku. Otevře ho taneční vystoupení skupiny Bolly Ladies ve 13.30 a uzavře koncert kapely Zlej sen,
který začne o dvě hodiny později. Ty vyplní například veselý Cirkus Berto
či kapela Švejk Band. Připraven je i doprovodný program pro děti, třeba
´lov kance´ nebo ´potápění lodí´. Samozřejmostí je občerstvení, příchozí
se mohou těšit na pochoutky ze staročeské zabijačky. Vstupné je 50 korun za dospělého a 20 korun za dítě.
		
(r)
TIP NA LISTOPAD

Dokument o životě po životě s besedou
Jirkovské kino Květen uvede 6. listopadu v 18 hodin dokumentární film
Vše o životě po životě s následnou přednáškou, jejíž začátek je v 19.30
hodin.
Dokument je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim
umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku, ale celkovou
změnu, kterou těmto lidem klinická smrt do života přinesla.
Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora Stacha, který
je režisérem filmu, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem
v jedné osobě. Sám klinickou smrt dvakrát prožil. Proložena je vyprávěním o setkání s Milošem Formanem a dalšími zajímavými lidmi, besedou
s dotazy návštěvníků a po skončení bude možné zakoupit režisérovy
knihy. Na základě osobních zkušeností s klinickou smrtí jich napsal několik, jedna z nich se stala knižní předlohou pro film Za oponou noci, který
Dalibor Stach natočil s plejádou českých herců a dvou hollywoodských
hvězd. Některé scény točil právě v Jirkově. 		
(r)
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ZŠ STUDENTSKÁ

Školáci z 5. A
znovu uklidili
kus Česka

ZUŠ JIRKOV

Úspěch nového sboru: Bar - beans
přivezly tři zlata ze Španělska

Kolektiv páťáků po úklidu, který
absolvovali v rámci akce Ukliďme
Česko.
Foto archiv ZŠ
Dne 14. září se třída 5. A vydala
do lesa na akci "Ukliďme Česko".
Našla plasty, sklo a různý jiný odpad. I pneumatika tentokrát nechyběla. Člověk by si myslel, že ti
lidé v Jirkově jsou PRASÁTKA!
Klára K. a Amálie D.
Klárko a Amálko, děkuju vám za
úklid. Vím, jednalo se o neradostnou činnost, neboť nepořádek
je po některých lidech obzvlášť
v Jirkově značný, přitom stačí tak
málo. Kéž by vaše generace nepřevzala úpadkový styl vyskytování stáda a odmítla život v hnoji.
Rozhodně nepřipusťte, aby vám
ten hnůj pod okny někdo vytvářel.
Jan Duda, ředitel ZŠ

Tříkilometrový
DM běh žádný
páťák nevzdal

Jirkovští účastníci DM rodinného
běhu ze ZŠ Studentská.
V sobotu 15. září se páťáci již
počtvrté zúčastnili DM rodinného
běhu v rámci Ústeckého půlmaratonu. Tentokrát v modrých tričkách odběhli tři kilometry – nikdo
nevzdal, pak zafandili půlmaratoncům. Děti si užily doprovodného programu, zasoutěžily si a
ověřily, že pohyb a dobrá nálada
je prima.
Marcela Zajíčková, třídní
učitelka
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Jedenáctičlenný ženský pěvecký sbor Bar-beans, jehož
členkami jsou převážně zpěvačky komorního smíšeného sboru
Ventilky ZUŠ Jirkov, funguje pod
vedením Marie Hánové a Kristýny Müllerové od dubna letošního
roku.
Po premiérovém koncertě, který
se konal letos 10. září v kapličce
na Jindřišské, se Bar-beans hned
druhý den vydaly na mezinárodní
sborový festival a soutěž Pabla
Casalse ´Cançó Mediterrània´ do
španělské Barcelony a Lloret de
Mar.
Již osmého ročníku této prestižní soutěže se zúčastnilo v letošním roce 22 sborů z mnoha
míst světa. Na slavnostním zahájení festivalu, které se konalo ve
středu 12. září 2018 na náměstí
Plaça de la Vila v Lloret de Mar,
se mohlo každé z těles představit krátkým vystoupením. Potkaly
jsme zde nejen kolegy z České
republiky a sousedy ze Slovenska
a Polska, ale například i soutěžící z Ruska, Litvy, Francie, Itálie či
vzdálené Indonésie a samozřejmě Španělska.
Samotná
soutěž
probíhala
v krásném kostele St. Roma Church v Lloret de Mar. Naším ´dnem
D´ byl čtvrtek a na řadu jsme šly
jako úplně první. Za milé podpory zdejších obyvatel i turistů jsme
předvedly svůj soutěžní repertoár hned ve třech kategoriích pro

▲ Vítězný jirkovský sbor Bar-beans ve Španělsku. Dámy získaly tři zlatá
pásma a tak byl důvod k radosti.
▼ Dvě ze čtyř ocenění, které jirkovský sbor v soutěži získal. Vlevo zlaté
pásmo v kategorii pop music, vpravo zvláštní cena s pozvánkou na další
mezinárodní festival do Polska.
Foto archiv ZUŠ

dospělé sbory: sakrální hudba,
lidová hudba a populární hudba.
Na výsledky jsme si však musely
počkat až do soboty.
Aby se nám čekání nezdálo příliš dlouhé, byl na čtvrtečním programu ještě koncert na náměstí
Plaça de la Vila a páteční program
sestával z návštěvy Barcelony.
Ve volném čase jsme si zaplavaly v moři, prošly palmami
a historickými stavbami zdobené městečko Lloret de Mar a už
přišla sobota večer a očekávané
vyhlášení výsledků...
Čtyřčlennou mezinárodní porotu zřejmě okouzlil nejen náš
elegantní a decentní outfit, ale
i náš výborně provedený reperto-

ár, a tak učinila ženský pěvecký
sbor Bar-beans vítězem všech tří
kategorií, ocenila nás třemi zlatými pásmy a udělila nám zvláštní
cenu, kterou je pozvání přímo od
prezidenta Polské asociace sborů a orchestrů na mezinárodní
sborový festival ´Gaude Cantem´
v polském městě Bialsko-Biała,
který se bude konat v říjnu roku
2019.
Nyní jsou ale Bar-beans zpět
v Čechách a vy si nás můžete přijít poslechnout na zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru, který
se bude konat v pátek 5. října od
19 hodin na zámku Červený Hrádek. Budeme se těšit!
Barbora Černá, Bar-beans
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JAZYKOVÉ CENTRUM

Přes sto čtyřicet žáků si ze zámku
odneslo uznávaný certifikát
Ve středu 12. září proběhl pod
záštitou Jazykového centra Medou již čtvrtý ročník slavnostního
předávání certifikátů Cambridge
English, které si pomalu buduje
charakter každoročně očekávané
události. Rytířský sál Červeného
Hrádku se během několika chvil
zaplnil nejen žáky a jejich rodinami, ale také zástupci města Jirkova, jednotlivých škol a lektory,
kteří přišli svou přítomností děti
podpořit a zároveň jim poblahopřát k velikému úspěchu.
Rádi bychom tímto poděkovali
paní místostarostce Daně Jurštakové, která se jako vždy ujala
slova a chválila a povzbuzovala
úspěšné absolventy, jak jen to
bylo možné.
Dále bychom chtěli poděkovat
vedením škol, které nám umožňují posouvat Cambridge English
blíže k dětem i jejich rodičům.
Neposlední dík poté patří jednotlivým učitelům a lektorům, protože to jsou právě oni, kteří děti učí
vše, co ke zkouškám musejí znát,

Jedna skupina žáků jazykového centra MEDOU s certifikáty Cambridge English.
a navíc jim dodávají tolik potřebnou odvahu k tomu, aby překonaly stud a ukázaly vše, co se
naučily.
Počty úspěšně složených zkoušek nám každý rok dokazují, že
stále více dětí a rodičů chce, aby
se jazyková kvalifikace stala běžnou součástí vzdělání jejich dětí.
Jen při letošním předávání se
celkem 142 žáků vracelo domů

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Jirkovští gymnazisté rozzářili
ulice obou měst pro charitu

Jirkovští gymnazisté se 11. září ´rozlétli´ po ulicích Jirkova a Chomutova, aby podpořili charitativní sbírku Světluška, kterou každoročně pořádá
Nadační fond Českého rozhlasu. Koupí sbírkových předmětů od dobrovolníků z řad studentů Městského gymnázia Jirkov mohl každý přispět
na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé České republiky. Děkujeme všem, kteří nezůstali lhostejní
a přispěli jakoukoli částkou.
Erika Minaříková, městské gymnázium

s pocitem hrdosti a certifikátem
v ruce. Někteří z nich byli u nás
v kurzech a na zkouškách poprvé,
jiné jsme ale znali z předcházejících ročníků a s potěšením jsme
viděli, jak byly děti schopné během jednoho až dvou let poskočit o celou úroveň výše a složit
další zkoušku. Přesně taková
posloupnost a návaznost je to,
co dělá Cambridgeské zkoušky

Foto archiv školy

jedinečnými a nejuznávanějšími
na světě.
Doufejme, že i v letošním školním roce bude počet žáků a certifikátů tak hojný a že se dočkáme
jak nových, tak pokračujících studentů. Na všechny se moc těšíme
a přejeme jim úspěšný vstup do
nového školního roku.
Miluše Doušová, MEDOU - jazykové centrum

ZŠ BUDOVATELŮ

Oranžoví minivolejbaloví
mistři z jirkovské školy

Žáci naší školy vyhráli první a druhé místo v krajském superfinále v oranžovém minivolejbalu v Litvínově, které se konalo v sobotu 8. září. Pro nás
jsou vítězi všichni čtyři kluci. Vojtěchu Grünbaumovi, Matouši Drozdovi
(oba ze 4. B), Lukáši Jelínkovi (3. B) i Nguyen Duc Anh (4. A) patří velký
dík a obrovská gratulace.
Martina Fesslová, ZŠ Budovatelů
11
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ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

´Komorák´ už
jede naplno
Po prázdninové pauze v činnosti
Ženského komorního sboru Jirkov
nastaly opět dny naplněné prací,
zkouškami, koncerty a také příjemnými zážitky.
V rámci Hradozámecké noci na
zámku Červený Hrádek předvedl
ŽKS opět crazzy operu Dívčí válka,
která měla úspěšnou premiéru 18.
května. Znovu musela být zvětšena
kapacita sálu, diváků přišlo velmi
mnoho. Hrály a zpívaly jsme s chutí, vždyť naším zajatým Ctiradem
byl sám jirkovský starosta Radek
Štejnar. Krásný doklad spolupráce
představitele města se sborem!
Některé členky Komoráku se
zapojily do projektu České nebe,
oslavující naše slavné zvony. Oratorium je součástí oslav 100. výročí
vzniku republiky a za doprovodu
Hudby hradní stráže a Policie České republiky bylo předneseno nejprve v katedrále sv. Víta na Pražském hradě 27. září či v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
30. září. Účast Ženského komorního sboru v tomto projektu jen dokládá kvality a pěvecké schopnosti,
zodpovědný ´cyrusovský přístup
a české srdíčko´ členek ŽKS.
Jsme v našem regionu uznávaný
sbor s dlouhou tradicí, jsme váš
sbor, jirkovský. A tak to i zůstane.
Eva Rendlová, ŽKS Jirkov

JUNÁK

Děti si užily skautský tábor při pohádkách,
vedoucí slavnostně obnovili své sliby

Závěrečný slavnostní oheň na letošním táboře jirkovských skautů. 		

Foto Gabriela Vlasáková

aby měli teplou vodu, a užívali si
táborový program, který byl každý den obohacen tématem jiné
pohádky. Například Červená Karkulka, Pejsek a kočička, Perníková chaloupka, Legenda o Mulan,
nebo Odvážná Vaiana. Na konci
tábora byly všechny děti za svůj
výkon na etapových hrách odměněny věcnými cenami.
Pro vedoucí bylo na závěrečný
slavnostní oheň připraveno překvapení ke stému výročí založení

naší republiky. Každý si mohl obnovit nejdříve svůj skautský slib
a poté i slib činovnický. Někteří si
svůj slib obnovovali po pár letech,
jako například Denisa Šantrochová. Roman Kotýnek si svůj slib
obnovil po 28 letech. Svůj první
skautský slib skládal v roce 1990
po znovuobnovení skautského
střediska v Jirkově po sametové
revoluci.
Martin Janoš, skautské středisko Hraničář Jirkov

Jako každý rok se i letos vydali
skauti na letní tábor. Na přelomu
měsíců červenec a srpen vyrazili
zažívat dobrodružství a zdokonalovat své skautské znalosti do tábořiště Frančina Huť v Plzeňském
kraji.
Při pobytu uprostřed lesa spali
skauti v typických podsadových
stanech, jídlo se připravovalo na
vojenské polní kuchyni nebo na
plynovém hořáku, koupali se ve
sprše, kde si museli sami zatopit,

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Setkání pěveckých sborů a společný koncert na zámku

V polovině září přivítalo město
Jirkov delegace ze všech svých
partnerských měst, včetně zástupců slovinského Šentjuru. Družba
mezi pěveckými sbory Ženski
pevski zbor skladateljev Ipavcev
Šentjur a Ženský komorní sbor Jirkov trvá již 22 let. Proto jsou mezi
členkami sborů trvalá přátelství
a moc jsme se na sebe těšily.
V Rytířském sále zámku se
v pátek uskutečnil slavnostní koncert obou sborů pro představitele
i ostatních družebních měst z Německa a Maďarska. Nejprve naši
hosté - Ženski pevski zbor přednesl devět překrásných slovinských
skladeb, které díky svému provedení sklidily velký potlesk a sbor
uznání. ŽKS Jirkov pak přednesl
12

několik svých oblíbených skladeb,
zejména Lukášovy Gloria a Sanctus, a také novější Jubilate Deo,
Et intera pax a Festival te Deum,
a navíc ještě Sbor Židů z opery
Nabucco. Společně jsme si zazpívaly jak písně slovinské, tak české.
V dirigování se střídaly sbormistryně Mojca Volavšek a Šárka Navarová.

Našim hostům jsme se pak věnovaly také v sobotu odpoledne.
Probíhající Hornická pouť přilákala velké množství lidí. Jen tak tak
jsme se stačily protlačit k hlavnímu
pódiu, kde naše klavíristka Hana
Malá převzala z rukou starosty
Radka Štejnara Cenu Jirky, na
kterou ji navrhl náš sbor. Radovaly jsme se nejen z této pocty pro

naši Hanku, ale také nás těšilo, že
se podařilo celou záležitost před ní
i dalšími členkami sboru utajit. Překvapení bylo dokonalé.
Pak už byl program volnější.
Užívaly jsme si pouti, hezkého počasí a přátel. Poslední večeře na
radnici byla sice v takřka bojových
podmínkách, ale na srdečnosti
a přátelství to nic neubralo. V neděli ráno se pak některé členky
Komoráku přijely na Červený Hrádek s milými přáteli rozloučit, ještě
poslední dárky, poslední přípitek,
poslední objetí, slova díků, slzy,
přání šťastné cesty a poslední zamávání...
Bylo to krásné setkání, už teď se
těšíme na další. Děkujeme.
Eva Rendlová, ŽKS

Jirkovské noviny

Retro rubrika

10/2018

VZPOMÍNKY JIRKOVÁKA

Očima malého kluka: Srpen 1968 a tak dále aneb Mlč nebo bude průšvih!- II.
Souboj o praporky
Jak čas běžel, rozruch se pomalu usazoval a život se vracel
k normálu. Mouky i cukru bylo po
pár týdnech zase dost, hlavní
ervěnická ulice po pár měsících
opět nesla jméno VŘSR a v oknech se po pár letech na Prvního
máje opět začaly objevovat rudé
praporky.
Ty byly vlastně poměrně přesným ukazatelem toho, jak se situace, jak soudruzi říkali, normalizovala. Už to samozřejmě nevím
přesně, ale v roce 1969 jich asi
moc nebylo (kdo by takovou maličkost taky sledoval?).
Začal jsem si to uvědomovat,
až když kvůli nim doma vypukaly spory. Těch, kteří nevyvěšovali
praporky žádné, postupně ubýva-

´sem ne!“
Ano, i u nás to chodilo jako jinde: v maličkostech, co se koupí,

Svět dospělých: ze soudružek
paní a naopak, z bratrů soudruzi
Nevím už, kdy nás učitelky za-

lo, a těch, kteří měli oba české,
bylo časem ještě míň. My byli
mezi nimi. „Neblázni táto, co tim
chceš dokázat? Podívej, všichni
sousedi už maj ruský taky“. „Řek´

kam se pojede na dovču nebo
kam s klukama po škole, měla
hlavní slovo máma, ale ty důležité
věci, jako praporky v oknech, ty si
nechával táta.

čaly opravovat, že nejsou soudružky učitelky, ale paní učitelky.
Inu, nezůstaly jimi dlouho. Nevím
už kdy, ale časem ´pančelky´ znovu vystřídaly ´soušky´.
Chodil jsem do Junáka, byl jsem
vlastně jenom vlče, protože než
jsem stačil složit slib, už nás zakázali, ale pamatuju si na kantora,
který byl naším vedoucím (ty jsme
oslovovali ´bratře´), a za pár let
z něj byl zase soudruh - a jeden
z těch nejsoudruhovatějších.
Jeden spolužák měl tátu, který
byl striktně proti okupaci a odnesl
to profesně, druhý zase tátu, který využil vlny normalizace a vyvezl se s ní nahoru. A co my kluci
s tím? Byl to svět dospělých...

Poslední ze snímků Karla Plocka, zapůjčený St. Zemkem. Jirkov, srpen
1968. V pozadí národní výbor, vpravo roh restaurace Modrá hvězda.

Rok poté - srpen 1969. Opět těžká vojenská technika v ulicích, ale teď
už je to v pořádku - tahle je naše, normalizační.

O tom, co slyšíš doma, ve
škole nemluv!
A jak doba zacvičila s rodiči? Máma byla pořád stejná (měla přece
na starosti jen ty maličkosti), ale
táta se změnil. Jako voják Svobodovy armády mi občas vylepšoval
posudek tím, že chodil coby válečný hrdina do školy na besedy.
Ale najednou, když jsem s tím
zas za ním přišel, na mě vyjel.
„A co mám vyprávět? Jak jsem
před válkou utekl z rozpadlého
Československa do Ruska a šoupli mě na dva roky do lágru? Jak
jsme na Sibiři dřeli v třicetistupňových mrazech? Jak jsem ve dvaceti letech vážil čtyřicet kilo? Nebo
jak nás na Dukle hnali na jatka?“
Byl to pro mě šok. (Co myslíte, šel
na tu besedu? Jasně, musel přece myslet na své děti.)
Pak už se táta nikdy takhle nerozčílil, ale od té doby, ať dávali
v televizi, co dávali (tolik toho
zase nebylo), se už s tranzistorákem nezašíval do ložnice
a snad každý večer v devět znělo
obývákem „This is Voice Of America“ (od té doby vím, že když je
u nás devět, ve Washingtonu jsou
tři odpoledne). Dnes už to snad
můžu prásknout, tati, ne? A taky
to, jak jste mě varovali: „Hlavně
o tom, co tu slyšíš, nemluv ve škole, nebo bude průšvih!“
Tak to byl můj osmašedesátej
a doba po něm...
Stranu připravil Luboš Mizun

Z ARCHIVU PAVLA TŘÍŠKY

Jak se lidé dívali na město shora - Jirkovské rozhledny V.

Čtvrtá stavba se nacházela
v Telšském údolí nad dnešní jirkovskou přehradou, v nadmořské
výšce 540 metrů. Byl to jednoduchý dřevěný vyhlídkový altánek,
postavený na sklonku 19. století, a nazýval se Karlova výšina
(Karlshöhe). Zanikl v 60. letech.
Pro úplnost dodejme, že pátá
stavba se nacházela na dnešním
Ovčím vrchu ve výši 338 m n. m.
Dodnes tomuto místu mnoho lidí
říká Na rozhledně. I když je odtud
opravdu krásný výhled, nikdy tu
žádná rozhledna nestála. Byl zde
postaven pouze triangulační bod,

který tu stál od 50. do 60. let 20.
století.
Ze všech zmiňovaných staveb
nezbylo téměř nic. Jen na Vinařickém vrchu a Karlově výšině se
dochovaly kamenné základy.
To, že se do dnešních dnů nedochovala žádná rozhledna, má na
svědomí především člověk a události 20. století. Začíná se ale
blýskat na lepší časy, připravuje
se vybudování rozhledny na vrchu
Na skalce u obce Jindřišská.

Vyhlídkový altánek Karlova vyhlídka v Telšském údolí.

Text byl redakčně upraven.
Repro foto archiv autora.
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DOPIS ČTENÁŘKY

Poděkovění MěÚSS: "Dokázali jste to, čemu málokdo věřil"
V červnu tohoto roku jsem si
k sobě přistěhovala rodiče, abychom se o ně postarali v jejich
úctyhodném věku. Bohužel krátce na to tatínek podcenil svůj
zdravotní stav a upadl. Upadl tak
nešťastně, že si vymknul rameno
a na třech místech zlomil.
Statečně vytrpěl veškeré bolestivé ošetření a zdálo se, že už
se bude jen zotavovat. Jeho stav
závratí se ale za několik dní vrátil.
Upadl tak nešťastně, že ho musela odvézt záchranka.
Druhý den jsme zjistili, že byl
akutně převezen na ARO pro
silné zhoršení svého stavu. Pan
doktor mne informoval, že nastalo masivní krvácení do mozku a že jeho zdravotní stav je
velmi kritický a v jeho věku je
situace velmi vážná. Citlivě mne
připravil na to, že máme počítat
s nejhorším. Konzultovali situaci
i s nemocnicí v Ústí nad Labem
a bohužel jeho stav nebyl takový,
aby byl schopen převozu.

14

Přesto to lékaři chomutovského
ARO nevzdali a v půl jedenácté
v noci nám volali, že ho převáží
do Ústí a rozhodli se ho operovat.
Zhruba po týdnu ho převezli zpět
do Chomutova na odd. ARO, později na JIP, neurologii a rehabilitační odd. Všude jsme se setkali
s ochotou a vstřícností.
Tatínek dělal pokroky i přes
velmi nepříznivou prognózu. Pak
nám postup zkomplikovala uroinfekce. Byl přeložen na internu,
později na LDN a stav se vrátil
zpět na úroveň ležícího netečného pacienta.
Začali jsme shánět někoho, kdo
by byl ochoten docházet za tatínkem, aby nám pomohl s ním rehabilitovat. Po mnoha pokusech se
na něho byla podívat jedna soukromá rehabilitační sestra. Mohla
by pomoct, ale musíme nejdříve
tatínka rozhýbat. Mimo jiné poradila zařízení MěÚSS U Dubu. Začali jsme hledat nanovo, tentokrát
zkušeného maséra. Našli. Další

dobrá duše, která byla ochotná každý druhý den pravidelně
chodit a masírovat celé tělo, aby
uvolnila spastiku svalů. Nakonec
se podařilo tatínka částečně uvolnit a my mohli požádat o umístění
u vás.
Přišel vytoužený den, kdy jsme
tatínka mohli přemístit k vám.
Hned od začátku nám všichni
ochotně pomáhali, radili a usmívali se. Umístili jsme tatínka na
pokoj. Se vším nám sestřičky
pomohly a poradily. Přivezli jsme
mu televizi, mohli jsme mu při-

vézt i jeho tolik oblíbené kytičky.
Péče jedním slovem domácí. Čisto, ochota, úsměv, vlídné slovo,
smích - to vše vždy bylo samozřejmostí.
Nepomáhalo to jen tatínkovi,
ale i nám zvládat těžkou životní
zkoušku. Tatínek se už po třech
dnech usmíval a pokroky byly den
ode dne výraznější.
Už po čtyřech měsících vaší
péče je tatínek schopen chodit
s oporou, smysluplně si povídat,
udržet tužku a podepsat se, sám
se najíst, vybrat si program v televizi, dojít si na záchod. Vy jste
mu dali možnost v jeho věku osmdesáti let ještě kvalitně žít v kruhu
své rodiny. Pomohli jste nám dokázat to, čemu málokdo věřil.
Chci proto poděkovat všem za
to. co jste pro tatínka udělali. Za
to že pro vás práce není zaměstnáním, ale posláním. Jsme rádi,
že jsme vás oslovili. Děkujeme!
Dcera Gita Cepková a celá rodina pana Jiřího Pechoče

Jirkovské noviny

Servis, inzerce, křížovka
Všechno nejlepší Gabriele a Janu Bezchlebovi
k jejich 65 .výročí společného žití
Přejeme Vám hlavně zdraví a společnou radost, abyste si byli stále
oporou jako po celých 65 let, co jste
spolu a abyste měli každý den důvod
se radovat.
To Vám přejí syn Zdeněk s manželkou Hankou

Řádkovou i plošnou inzerci, stejně jako oznámení do společenské rubriky či poděkování, můžete podat v redakci Jirkovských novin (třetí patro městského úřadu na náměstí Dr. E.
Beneše, kancelář č. 32) nebo přes redakční e-mail jirkovske.
noviny@jirkov.cz.

10/2018

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů
26. - 28. 10.: Hornická, Jindřišská, K. Popelky, P. Diviše
23. - 25. 11.: St. Vinařice, Smetanovy sady, Mičurinova, B. Němcové

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

stálá služba - 776 33 22 18
www.vysocanskezahrady.cz
NONSTOP zdarma 800 26 11 28
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Dožínky oslavili zemědělci se vší parádou
Vrskmaň - V sobotu prvního
září odpoledne se v jindy klidné
Vrskmani téměř nedalo zaparkovat. Desítky aut, těžká zemědělská technika a proudy lidí - to
vše směřovalo do sportovního
areálu na okraji obce. Probíhaly
tu Okresní dožínky. Zemědělci z Chomutovska se sešli, aby
společně oslavili ukončení sklizně. Dožínky pořádaly společně Okresní agrární komora pro
okres Chomutov, Místní akční
skupina Severozápadní Krušnohoří a obec Vrskmaň.
Prostor zaplnily prodejní stánky
s výpěstky a dalšími produkty,

Zástupkyně chasy předává symbolický věnec z obilí hospodáři.
Tuto roli při ceremonii měl předseda agrární komory Jaroslav Brožka (vlevo).

Krojovaná jízdní chasa se svým povozem, jinak členky jezdeckého klubu CG Fénix Vrskmaň.
Foto 3x Luboš Mizun
jaké bývají k vidění na farmářských trzích, ale ty byly jen doplňkem. Smyslem dožínek je totiž
oslavit úspěšnou sklizeň a tak
na hosty čekala řada tradičních
pochoutek. Kromě těch zabijačkových, jako jitrnice, klobásy, jelítka či tlačenka, byly k mání dva
druhy guláše a také se peklo
prasátko. O tekutém občerstvení
netřeba mluvit, tak vyprahlé léto
jako to letošní bylo třeba patřičně
spláchnout. Kulinářské radovánky
měly také svou sladkou podobu,
ženy z Vrskmaně a Okořína napekly koláče a další sladké pečivo.
Oficiální zahájení proběhlo podle tradice – chasa v krojích přijela
s povozem, aby předala hospodáři věnec z obilí jako symbol za-

končení žní. Hospodář se následně postará, aby chasa měla co
jíst a pít. Role hospodáře se ujal
předseda chomutovské agrární
komory Jaroslav Brožka, který
v krátkém proslovu mimo jiné
zdůraznil výjimečnost uplynulého
léta. „Byly roky, kdy jsme sklízeli ještě v září, někdy dokonce
i v říjnu, ale aby bylo vše pod střechou už v červenci, to si myslím
nikdo z nás nepamatuje,“ uvedl
Brožka.
Po této ceremonii pak už vypukla dožínková zábava, která trvala
do půlnoci. K poslechu i tanci hrály kapely Country 5 a Elegance,
hudební produkci na čas přerušilo
losování tomboly. A protože se
jednalo o zábavu zemědělskou,
odpovídaly tomu i ceny v ní. Kro-

mě česneku a další zeleniny či
ovoce to byla například husa a beránek. Druhou cenou byla sekačka na trávu, tou hlavní pak křovinořez.
Přestože se nebe na účastníky
této tradiční akce mračilo, nakonec ji počasí nezhatilo. „Hlavně
že nepršelo,“ zdůraznil při hodnocení průběhu dožínek starosta
Vrskmaně Václav Hora. „Lidí přišlo dost, areál byl úplně zaplněný,
počítám, že se tu průběžně za
těch osm hodin vystřídalo pět set
až šest set lidí. A jak se bavili?
Jako na dožínkách - bylo veselo,
chvílemi možná až moc, ale to
k tomu patří,“ dodal starosta se
spokojeným úsměvem. (lm)

Gulášek? Je libo maďarský (vlevo) nebo klasický hovězí?

BOLEBOŘ

Počasí je vypeklo, ale zábavu dětem nepokazilo
Boleboř - Rozloučení s prázdninami si v Boleboři naplánovali na
sobotu 1. září, ale plány na jeho
průběh zhatilo počasí. Program
připravili organizátoři ze sportovně-kulturní komise při obecním
úřadu na dětském hřišti, ale zima
a déšť všechny zahnal do sálu
Staré hospody.
„Celé prázdniny vedra a na poslední víkend ošklivo,“ posteskla
si jedna z těch, kteří akci připravili, Alena Hrudková. „Ale i pod
střechou jsme se nakonec dobře
bavili.“
Nejdůležitější částí programu
bylo pasování školáků. Tohoto
ceremoniálu se ujal host z Chomutova, Picaroon, maskot tam16

Opečené buřty a chleba chutnaly i ve vlhkém počasí. Foto A. Hrudková
ních hokejových Pirátů. Svou
ohromnou rukou předal nadcházejícím prvňáčkům glejty a předal
jim drobné dárky. Děti na oplátku

Picaroonovi zazpívaly. Všichni
společně se pak na sále řádně
vydováděli - tancovali, stříleli góly
hokejkami, dali si společně sla-

lom, podlézali překážky a házeli
míčky na barevné plechovky.
„Picaroon vždy vymyslel nějaký fígl, jak to dětem zpestřit,“
pochvaluje si pohotovost hokejového maskota Hrudková. „Byla
to velká legrace i pro dospělé. Za
zvuku hymny chomutovských Pirátů se pak společně vyfotili.“
Závěr se i přes nepřízeň počasí odehrál venku. „Přestože ještě
trošku mžilo, ještě jsme si stačili
opéct buřty, které nám všem moc
chutnaly, a tak vlastně nikdo nepostřehl, že bylo ošklivo. Na závěr se pak všichni spokojení ze
zábavného odpoledne, rozloučili
a dětem popřáli krásný vstup do
nového školního roku.
(ah/lm)
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Sochařské sympozium bylo letos soukromou iniciativou
Boleboř - Sochařskému sympoziu v Boleboři, které se konalo nepřetržitě patnáct let, hrozilo přerušení této úctyhodné série. Obec,
která akci oblíbenou (nejen) mezi
regionálními tvůrci pořádala, se
totiž rozhodla letošní ročník neuspořádat.
„Sympozium bylo tak trochu ´dítě´ zesnulého starosty Jana Juřiny, byla to jeho srdeční záležitost,“
vysvětluje místostarostka Ilona
Malá. „Když nás loni opustil, byla
to pro pořadatelský tým zásadní
ztráta.“ K tomu se přidaly technické důvody, v prostorech rekreačního areálu, kde mělo sympozium
zázemí, spadl strop. „Proto jsme
se rozhodli jeden rok vynechat,
ale určitě uděláme vše pro to, bude-li to možné, aby se v roce 2019
zase konalo.“
Sympozium zachránila soukromá iniciativa, pořadatelskou

dobroty, po kterých se tvůrci těžce
zvedali ze židlí. Ke zdaru sympozia přispěla také řada anonymních dárců,“ dodal J. Pittner.
Vernisáž prací jedenácti sochařů, jejíž součástí byl i křest nové
knihy místní autorky Květy Kudláčkové, proběhla 2. září a těšila
se stejně jako v minulých letech
značnému zájmu veřejnosti. (lm)

Rekreační areál ožil díky iniciativě manželů Pittnerových. Na snímku
rozpracované dílo Jiřího Němce i se svým tvůrcem. Jedna z účastnic
sympozia Iva Šimková v pilné práci.
Foto 2x Blanka Pittnerová
štafetu převzali od obce Jindřich
a Blanka Pittnerovi. Podařilo se
jim získat sponzory, včetně generálního, společnosti Uni Hobby,
který zajistil pro sochaře dřevo.
Akci rovněž podpořily obec Bo-

leboř a spolek BOS (Boleboř,
Orasín, Svahová), který vybral
a předal pořadatelům nemalou
částku. „Tradičními podporovatelkami byly Bolebořské báby. Ty
sochařům každý den nosily svoje

STRUPČICE

Sraz historických traktorů: odpoledne plné soutěží

Sušany - V sobotu 8. září se
už potřetí střed Sušan proměnil
v malé muzeum historických traktorů i jiných zemědělských strojů.
Program byl zahájen spanilou
jízdou traktorů, většinou Zetorů
různého data výroby a síly, do
Strupčic a zpět. Po ní následovaly
soutěže jejich řidičů. V průběhu
celého dne probíhala soutěž o
nejhezčí stroj.
Také pro děti byly připraveny
soutěže, například opičí dráha.
Také si mohly vyzkoušet svou sílu
Spanilá jízda - kolona traktorů vjíždí do Sušan. Foto 2x Věra Stehlíková

Ryze chlapská disciplína - hod
mlékárenskou konví.

v hodu válečkem na nudle. Nejdále dohodil Pavel Masný (11 m). Je
známo, že tento nástroj se může
v rukou ženy proměnit v nebezpečnou zbraň. Nebylo tedy divu, že si
po dětech vyzkoušely tuto disciplínu i ony. Dvacetimetrovým hodem zvítězila Zuzana Kovářová.
Naopak čistě mužskou záležitostí byl vrh mlékárenskou konví. Největším silákem se ukázal
Eduard Pomahač starší, který
hodil 11,5 metru.
Celý den také probíhala soutěž
o nejlepší štrůdl nebo jiný výrobek

z jablek. Sešlo se devět vzorků,
porota složená ze starostů okolních obcí a moderátora akce Petra H. Baťka, hodnotila nejenom
chuť, ale i celkový vzhled. První
cenu si vysloužila Kateřina Reková.

„Po ohodnocení poroty si návštěvníci všechny dobroty mohli
rozebrat třeba ke kávě. Nezbyl
ani drobeček,“ uvedla jedna z organizátorů akce, Daniela Stašková, a dodala, že odpoledne se
vydařilo, a to i díky přízni počasí.
„Děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravách i zdárném průběhu celého dne.“
Poděkování patří obecnímu úřadu Strupčice a sponzorům. Těmi
byli: Legios Loco a.s. Louny, Sotila, Stanislav Mareš, Lintia, s. r. o.,
Šrouby a Matice, Jiří Kejř - Všestudy, Petr Johanovský - Želkovice, manželé Klicmanovi, Fabri
- armonum s. r. o., Václav Rohla, Vladimíra Valečková a Josef
Srpa.
Sraz organizoval Spolek sv.
Marka, který hodlá veškerý výdělek použít na zvelebení zdejšího
kostela sv. Marka. (ds/lm)

Vítězové soutěží:
Jízda zručnosti: 1. Milan Motytchka (Zetor 3011), 2. Ondřej Šustr
(Zetor 6711), 3. Petr Stašek (Zetor 3011).
Sprint na 100 metrů: 1. Jan Lacina (Zetor 3011), 2. Martin Germek
(Zetor 4011), 3. Václav Rohla (Zetor 25A).
Anketa o nejhezčí stroj: 1. Zetor 3311 (Karel Kulhánek), 2. Zetor
4011 (Martin Germek), 3. Zetor 3011 (Petr Stašek).
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Inline sezóna Lyžařského klubu Jirkov: bohaté medailové žně
O víkendu 15. a 16. září zakončil
inline sezónu Lyžařský klub (LK)
Jirkov pořadatelstvím Mezinárodního Mistrovství ČR ve Spořicích.
Závodů se zúčastnili závodníci
z České republiky, Slovenska
a Polska. Závodilo se ve všech
věkových kategoriích ve třech
závodech: kombinačním slalomu,
slalomu a obřím slalomu.
Jirkovský klub potvrdil svoji dominanci v ČR a vybojoval řadu
pódiových umístění. Titul mistra
republiky hned ve dvou závodech
- slalomu a obřím slalomu - získali
Eliška Soukupová a Jakub Matoušek (přípravka), Tomáš Matoušek
(předžáci), Martina Žáková (ml.
žáci) a Tomáš Procházka (masters), obří slalom ovládly Barbora
Procházková (ženy) a Vlastimila
Žáková (masters). Na stupně vítězů se probojovali i další jirkovští závodníci - celkem si LK Jirkov
odvezl 17 zlatých, 8 stříbrných
a 12 bronzových medailí.

Na mistrovství Evropy ve Španělsku byl Jirkov zastoupen šesti reprezentanty, ale doprovod byl samozřejmě mnohem početnější. Na snímku
celá jirkovská výprava ve Villablinu.
Foto 3x archiv LK Jirkov
Také v Českém poháru dosáhli Jirkovští na ocenění ve všech
kategoriích. Vítězem kategorie
přípravky chlapci se stal Jakub
Matoušek, dívky v téže kategorii obsadily celé stupně vítězů
- vyhrála Eliška Soukupová před

Libuší Žákovou a Šárkou Žákovou. V celkovém hodnocení ČP
skončili Adéla Krutská (předžáci)
a Lukáš Pospíšil (st. žáci) třetí,
Barbora Procházková druhá, na
stupni nejvyšším pak stanuli Martina Žáková a Tomáš Procházka.

Dvě z úspěšných jirkovských závodnic - Barbora
Procházková (vlevo) a Eliška Soukupová.

I na mezinárodním poli se dařilo. Koncem srpna Českou republiku reprezentovalo šest závodníků
z LK Jirkov na mistrovství Evropy,
které hostilo španělské Villablino.
Mezi nejlepších deset závodníků
se zařadila Nikola Pospíšilová (junioři) a Pavlína Procházková (ženy) - obě skončily deváté v paralelním slalomu, stejně jako Barbora Procházková ve slalomu. Bára
získala také bramborovou medaili
v paralelním slalomu, ale k tomu
i jednu opravdovou - stříbro za
druhé místo v týmové soutěži
(tým = dvě ženy + dva muži). Stejných umístění dosáhl Tomáš Procházka, dojel čtvrtý v paralelním
slalomu a druhý ve slalomu.
V druhé polovině sezóny se
zástupci z LK Jirkov zúčastnili
závodů Světového poháru v Itálii,
Španělsku a Varšavě a mistrovství Slovenska. V celkovém hodnocení tohoto seriálu si nejlépe
z našich vedla Barbora Procházková, která obsadila patnácté místo, do první třicítky se dostaly také
Nikola Pospíšilová (23.) a Pavlína Procházková (30.), v mužích
skončil Tomáš Procházka třiatřicátý. Pro tyto čtyři závodníky sezóna ještě nekončí, v říjnu se zúčastní světového šampionátu v Japonsku.
LK Jirkov děkuje městu Jirkov
a Ústeckému kraji za podporu
jeho závodníků, bez níž by svých
úspěchů nedosáhli.
(np/lm)

FOTBAL

Naše fotbalistky znovu válí, i když jsou jirkovské jen napůl
Tři zápasy, tři vítězství, devět
bodů, famózní skóre 20:2 a vedení tabulky Divize A Čechy. To je
stručná bilance sdruženého fotbalového týmu žen Souše a Jirkova.
Tým hrající pod poněkud krkolomným názvem FK Baník Souš/
SK Ervěnice-Jirkov hraje domácí
utkání střídavě na hřištích v Souši
a v Jirkově.
Soutěž zahájily ´soušsko-jirkovské´ ženy v Jirkově výhrou nad
Mělníkem (5:1), následoval zisk
cenného skalpu na půdě vítěze
minulého ročníku z Pavlíkova
(1:0). Ve třetím kole tým přivítal
v Souši nováčka soutěže, Prague
18

Raptors FC, složený převážně
z cizinek žijících v Praze. Komunikace v angličtině vnesla na hřiště
atmosféru mezinárodního utkání.
Naše hráčky nezaváhaly a roli favorita jednoznačně splnily, soupeře rozstřílely poměrem 14:1.
Soutěž má pouze osm účastníků, hraje se tedy jen čtrnáct kol.
I když je její konec v nedohlednu,
tým s jirkovskými fotbalistkami do
ní vkročil opravdu rázně. Držme
palce, aby to vydrželo!
(kg/lm)
Z utkání s Pavlíkovem. V černém dresu jirkovská hráčka Šárka
Mašlová. Foto Petra Dojáčková
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Ervěnické áčko pokračuje ve skvělé jízdě z jara i na podzim
Fotbalová sezóna 2018/2019 je
v plném proudu. Odehráno je pět
ze třinácti podzimních kol. Jak si
v nich vedli Jirkovští?
Týmy 1. SK Jirkov a SK Ervěnice - Jirkov B jsou rivaly v krajské 1. B třídě (sk. C). Nyní jsou na
tom oba skoro stejně jako v sezóně předchozí. Oběma se také nevydařilo páté kolo: 1. SK si přivezl
porážku 0:6 z Vilémova, Ervěnice
0:5 z Krásného Dvora).
1. SK Jirkov skončil předposlední, v současné době je na
tom ještě o stupínek hůř. Z pěti
zápasů získal tým jediný bod, po
neúspěšném penaltovém rozstřelu doma s Braňany. Bodovou bilanci dokresluje i nelichotivé skóre
3:17. Do střeleckých tabulek se
zatím zapsali Jaroslav Novotný
(dvě branky) a Filip Čonka (jedna).
Ervěnické béčko skončilo na
jaře desáté, stejná pozice mu patří i po pěti odehraných zápasech.
Dosud jediné vítězství si tým
přivezl z úvodního kola z Lomu,
doma zatím vychází bodově na-

Snímek z utkání 1. SK Jirkov (domácí v šedém) vs. FK mlékárna
Braňany (1:2). U míče Daniel Havliš, v pozadí Michal Chytrý. Foto LM
prázdno. Pátý jarní bod je z Vilémova, stejně jako 1. SK ho získal
za remízu, když v následném
penaltovém souboji byl neúspěšný. Skóre po pátém kole je 8:15.
Na vstřelených gólech se podíleli
Ladislav Niš (5), Jakub Šlachta
a Petrové Proll a Císař (po jednom).
A tým SK Ervěnice - Jirkov
měl skvělý závěr minulé sezó-

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie

název družstva hostí

ny, vstup do té letošní se mu
vydařil neméně dobře. Tým jede
jako dobře namazaný stroj, který
válcuje jednoho soupeře po druhém. Po pěti kolech okupuje čelo
tabulky krajské 1. A třídy (sk. B).
Jako jediný ze čtrnácti účastníků
zatím neztratil ani bod, když vyhrál všechny zápasy. A nebyly to
žádné výhry ´s odřenýma ušima´
- všech pět utkání vyhráli Jirkovští nejméně o dva góly (s Kryry
dokonce o pět). O góly se podělili
Jan Král a David Macko (oba po
pěti), Alexandr Mostovoj a Jakub
Šlachta (oba po čtyřech), Jakub
Šefler (2) a Ladislav Niš (1). (lm)

Domácí mistrovská utkání
Klubu stolního tenisu Jirkov

místo: kryt CO u základní školy v Krušnohorské ulici
datum
6. 10.
7. 10 .
17. 10.
20. 10.
21. 10.
27. 10.
27. 10.
28. 10.
31. 10.
7. 11.

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

název družstva hostí
Lenešice + Dobroměřice
SKST Baník most B
TJ Baník Březenecká B
TJ Krupka A
TTC Litvínov A
TTC Brandýs nad Labem
TJ Sever Žatec B
KST Libědice A
TJ Klášterec nad Ohří A
Spartak Lubenec B

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

čas

6. 10.
13. 10.
21. 10.
27. 10.
3. 11.
4. 11.
10. 11.

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

Kopisty		16:00
Údlice 		15:30
Chlumčany
Obrnice
Klášterec
Březenecká
Domoušice		14:00

7. 10.
14. 10.
14. 10.
27. 10.
27. 10.
14. 10.
11. 11.

hřiště Mostecká
ženy divize A Čechy
divize starší dorost
divize mladší dorost
divize starší dorost
divize mladší dorost
divize starší dorost
divize mladší dorost

Postoloprty
16:00
FK Junior Děčín
10:15
FK Junior Děčín
12:30
FK Ústí nad Labem 10:15
FK Ústí nad Labem 12:30
FK Litoměřicko
10:15
FK Litoměřicko
12:30

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

kategorie: 1. B třída, skupina C

datum		
14. 10. muži I. B třída
28. 10 muži I. B třída

název družstva hostí
SK Strupčice
SK Ervěnice - Jirkov B

čas
15:30
14:30

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov

místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum
6. 10.
06. 10.
07. 10.
13. 10.
13. 10.
13. 10.
14. 10.
20. 10.
20. 10.
21. 10.
21. 10.
03. 11.
03. 11.
03. 11.
04. 11.
10. 11.
10. 11.
11. 11.
11. 11.

kategorie
KP ml. žáci 3
2. liga muži A
KP ml. žákyně 3
KP st. žákyně
KP muži B
2. liga muži A
KP ml. žákyně 6
KP ml. žáci 4
KP juniorky
KP ml. žákyně 4
KP kadetky
KP ml. žáci 3
KP muži B
2. liga muži A
KP ml. žákyně 3
KP st. žákyně
KP juniorky
KP ml. žákyně 6
KP kadetky

název družstva hostí
kvalifikace
Kladno volejbal cz B
kvalifikace
mistrovský turnaj
USK Slávie Ústí n.L.
Volejbal Domažlice
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
VK Litvínov
mistrovský turnaj
VK Šanov Teplice
mistrovský turnaj
Most - Vtelno
VK Karlovarsko B
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
VTK Čížkovice
mistrovský turnaj
Veros Chomutov

čas
9:00
10:00 + 14:00
9:00
9:00
9:00 + 13:00
11:00 + 15:00
9:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
9:00 + 13:00
11:00 + 15:00
9:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

pátek 5. 10.
17:30 Po čem muži touží komedie
20:00 Venom akční, scifi
sobota 6. 10.
15:00 Yeti: Ledové dobrodružství animovaný
17:30 Venom akční, scifi
20:00 Toman historický, drama
neděle 7. 10.
15:00 Yeti: Ledové dobrodružství animovaný
17:30 Venom akční, scifi
středa 10. 10.
17:00 Bella a Sebastián 3 rodinný
20:00 Žalman aneb Naslouchám tichu
Země dokument

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560
Pohádkový svět
Na příchozí čekají známé postavy z pohádek O Červené karkulce, Čert a Káča,
Krkonošské pohádky, víly, vodníci, a ostatní
obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba: úterý až neděle (10 až 16 hodin), vstupné 20 Kč.

sobota 20. 10. 13:30
Zakončení kulturní sezóny
13:30 Bolly Ladies - taneční vystoupení
13:45 Cirkus Berto
14:00 Švejk Band - koncert
15:00 Bolly Ladies - taneční vystoupení
15:15 Cirkus Berto
15:30 Zlej sen - folk
Doprovodný dětský program: lov kance, potápění lodí
Občerstvení: staročeská zabijačka
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč

Lezecká aréna

telefon: 474 345 540

pátek 5. 10. 17 hodin
1. kolo Bouldering Session
Otevřený závod v boulderingu ze série
Bouldering
pátek 5. 10. 21 hodin
Definitivní ententýk
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Zahájení sezóny a afterparty po závodě
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
čtvrtek
11. 10.jen19
hodin
dle potřeby
určité
dny v týdnu.
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čtvrtek 11. 10.
17:30 Zrodila se hvězda romantický
20:00 První člověk drama, životopisný

neděle 21. 10.
15:00 Vilík: rychle a vesele animovaný
17:30 Čarodějovy hodiny fantasy

pátek 12. 10.
9:00 Plán útěku 2 akční, thriller
17:30 Venom akční, scifi
20:00 Po čem muži touží komedie

středa 24. 10.
17:00 Vilík: rychle a vesele animovaný
20:00 20:00 Jak se moří revizoři komedie

sobota 13. 10.
15:00 Yeti: Ledové dobrodružství animovaný
17:00 První člověk drama, životopisný
20:00 Venom akční, scifi
neděle 14. 10.
15:00 Yeti: Ledové dobrodružství animovaný
17:30 Spolu to dáme komedie, drama
20:00 Upgrade akční, thriller
středa 17. 10.
17:00 Vilík: rychle a vesele animovaný
20:00 Zrodila se hvězda romantický
čtvrtek 18. 10.
17:30 Čarodějovy hodiny fantasy
20:00 Jak se moří revizoři komedie
pátek 19. 10.
17:30 Zrodila se hvězda romantický
20:00 Venom akční, scifi
sobota 20. 10.
15:00 Vilík: rychle a vesele animovaný
17:30 Venom akční, scifi
20:00 První člověk drama, životopisný

Jirkovské divadlo

čtvrtek 25. 10.
17:30 Čarodějovy hodiny fantasy
20:00 Mars komedie
pátek 26. 10.
9:00 Chata na prodej komedie, drama
17:30 Zlatý podraz drama, romantický
20:00 Johnny English znovu zasahuje
dobrodružný, komedie
sobota 27. 10.
15:00 Princezna a dráček animovaný
17:30 Johnny English znovu zasahuje
dobrodružný, komedie
20:00 Zlatý podraz drama, romantický
neděle 28. 10.
15:00 Princezna a dráček animovaný
17:30 Zlatý podraz drama, romantický
středa 31. 10.
17:00 Když draka bolí hlava pohádka
20:00 Zlatý podraz drama, romantický
čtvrtek 1. 11.
17:00 Toman historický, drama
20:00 Venom akční, scifi
pátek 2. 11.
17:30 Johnny English znovu zasahuje
dobrodružný, komedie
20:00 Venom thriller, horor

telefon: 474 654 265

Galerie Jirkov

pondělí 8. 10. 19 hodin
Začínáme končit
Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami.
Účinkují Barbora Hrzánová a Radek Holub.
Vstupné v předprodeji v informačním centru
Jirkov 300,- Kč na místě 340,- Kč.

telefon: 724 685 288

úterý 23. 10. 19 hodin
O sexu převážně nevážně
Beseda s doktorem Radimem Uzlem
a doprovodem písničkáře Pepy Štrosse.
Vstupné v předprodeji v informačním centru
Jirkov 150,- Kč na místě 170.- Kč.

každý čtvrtek od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou
Naše malování
výstava obrazů Květy Novákové
a Jany Topinkové, potrvá do 26. 10.
pátek 12. 10. 17 hodin
Technika linorytu
kurz pro starší osmi let, cena 100 Kč
pátek 19. 10. 17 hodin
Keramika pro starší a pokročilé
cena kurzu 150 Kč

Základní umělecká škola

telefon: 474 654 077

Libor Drahoňovský - Blízký východ
Přednáška o tom, jak vypadal Blízký východ,
než ho zpustošila válka.

úterý 16. 10. 18:30
Kruh přátel hudby - Smetanovo trio
koncertní sál ZUŠ

Otevřený závod v boulderingu ze série
Bouldering

středa 31. 10.
Jirkovská paleta
Oficiální vyhlášení 27. ročníku celostátní výtvarné soutěže na téma Moje divy světa
koncertní sál ZUŠ

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
pátek 26. 10. 17 hodin
Možnost
docházení
dětí denně
nebo
2. kolo
Bouldering
Session
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

