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Opakované volby
Na základě rozhodnutí
ministra vnitra se

opakované volby ve
volebních okrscích č. 7,
8 a 9 (Nové Ervěnice)
do zastupitelstva města
Jirkov konají
v sobotu 8. ledna 2011
od 7 do 22 hodin.
Hlasovací lístky budou voličům rozneseny na adresu trvalého bydliště nejpozději do
středy 5. ledna. Pokud někdo
lístky nedostane, může si je
vyzvednout na městském úřadě
nebo jej obdrží v den voleb ve
volební místnosti.
Stálé seznamy voličů a jejich
dodatky budou uzavřeny ve
čtvrtek 6. ledna. Do této doby si
může každý volič překontrolovat na evidenci obyvatel, zda je
ve stálém seznamu zapsán.
Podrobnější informace najdete
na www.jirkov.cz

Ani mrazivé počasí neodradilo stovky malých i velkých Jirkováků v podvečer 3. prosince od návštěvy náměstí Dr. E. Beneše. Po hodinovém kulturním programu, který zajistilo hudební sdružení Nota, dal místostarosta Jaroslav Cingel
pokyn k rozsvícení vánočního stromu. Vzápětí poté, co se rozzářila jeho výzdoba, zastínila jeho sváteční půvab krása
mnohem velkolepější, nebe nad městem prosvětlil tradiční ohňostroj. Tato výpravná podívaná dala všem prokřehlým
divákům jasně a nahlas signál: Vánoce se neodvratně blíží!
Foto Luboš Mizun

Platba mincemi Sousoší zahalila fontána tónů a barev
v MHD se prodraží

Rada města schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor na čp. 1425.
Nájemcem bude jirkovské pracoviště
Úřadu práce Chomutov. Smlouva platí
od 1. ledna příštího roku, byla uzavřena na dobu neurčitou. Výše ročního
nájemného vycházející ze zásad pro
pronájmy nebytových prostor činí
473 697 korun. Jde o úhradu nájemného za pronájem plochy o celkové
výměře 1 052,66 metrů čtverečních při
sazbě 450 korun za metr čtvereční.

Od 1. ledna 2011 se změní výše
úhrady za jízdné v MHD. Změny se
týkají pouze plateb v hotovosti. Dospělí nově zaplatí 20 korun (oproti
dosavadním šestnácti), děti 10 korun
(dosud 9). Nové opatření má dva základní cíle: zrychlit odbavení cestujících a podpořit přechod cestujících
k bezhotovostním platbám. Platby Bus
kartou zůstávají beze změny.
Jak uvedl v odůvodnění navržených
změn generální ředitel DPChJ Jiří
Melničuk, vhazování drobných mincí
do mincovníků výrazně prodlužuje odbavení a způsobuje zpožďování spojů.
Snahou dopravního podniku je co nejvíc navýšit počet cestujících, kteří by
platili jízdné Bus kartou. Tento způsob
je na rozdíl od hotovostních plateb dále
zvýhodňován a je součástí systému
cenově odlišených zastávkových zón,
který chce dopravní podnik zavést. Od
prosince je systém zastávkových zón
zkušebně testován na lince č. 2.

Práce na úpravách bývalé knihovny
v prosinci finišují.

Jménem redakční rady Jirkovských
novin přeji
všem čtenářům
pohodové
vánoční
poho
svátky
a
šťastné
sv
vykročení do
příštího roku.

V bývalé knihovně
bude úřad práce

Úřad práce zatím sídlí v menším objektu v Nových Ervěnicích, nyní se
přestěhuje do prostor, v němž sídlila
městská knihovna.

Luboš
pověřený
šéfredaktor
L b š Mizun,
Mi
ěř

zdarma

Nárůst příjmů,
ale i výdajů
Hospodaření města je po třech čtvrtletích ve schodku 14,5 milionu korun.
Vyplývá to ze zprávy finančního odboru, kterou vzala rada města na vědomí.
Rozpočet města na rok 2010 byl
schválen zastupitelstvem 17. února
2010 jako vyrovnaný ve výši 400 800
tisíc korun. K 30. září bylo zastupitelstvem města schváleno 49 rozpočtových opatření - rozpočet města byl navýšen v oblasti příjmů o 12,9 milionu
korun a v oblasti výdajů o 16,8 milionu
korun. Mezi rozpočtová opatření s nejvyšším finančním objemem (mimo dotací) patří například dar od SD, a. s., ve
výši 2 milionů a dar od Vršanské uhelné, a. s., ve výši 0,6 milionu, dále půjčka Městské majetkové Jirkov s. r. o.
(0,5 milionu) a nákup pozemku u hřiště FK Kyjice včetně vybudovaných
parkovacích míst.
Meziročně jsou příjmy vyšší asi
o 38,4 milionu korun a výdaje asi
o 74,4 milionu korun. Viz tabulka:
Po odpočtu daně placené obcí
V tis. Kč 1.-9. 2010 1.-9. 2009
---------------------------------------Příjmy
253 055,1 214 668,3
Výdaje
267 586,0 193 194,5
Saldo
14 530,9
21 473,8

Vyúčtování
vody se změní
Rada města schválila změnu podmínek vyúčtování vodného a stočného.
Na základě tohoto rozhodnutí bude
s platností od 1. ledna 2011 platit nová
Dohoda o způsobu rozúčtování vodného a stočného, která nahradí dosud
platnou dohodu z roku 2004. Podle stávající dohody se, pokud je rozdíl mezi
spotřebou podle hlavního vodoměru
a spotřebou podle měřidel bytů větší než 20 %, rozúčtovávají celé náklady podle nahlášeného počtu osob
v jednotlivých bytech. Změna spočívá
v tom, že nově se dvacetiprocentní část
tohoto rozdílu rozúčtuje podle poměrových měřidel v bytech a teprve případný další rozdíl se rozúčtuje podle
počtu osob evidovaných v bytech.
Tento nový způsob je spravedlivější,
bude přínosem pro ty, kteří mají malou
spotřebu, například proto, že část roku
tráví na chalupách, a naopak podchytí
zvýšenou spotřebu u nepoctivců, kteří
ve svých bytech ubytovávají příbuzné
či známé, aniž by je přihlásili.
Sousoší Múza – Talent – Píle, které stojí na nádvoří základní umělecké školy, se
ve čtvrtek 2. prosince večer odělo do slavnostního hávu. Ten utkal kadaňský muzikant Martin Šíl z hudebních tónů a paprsků světla. I když to bylo jen nakrátko, určitě stály ty krásné chvíle za zaznamenání. Více na str. 3 Foto: Milena Sailerová

Příští JN 19. 1.
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Z deníku

Kamerový systém prošel modernizací

černých šerifů
Dáreček z hor. Pravidelně se ve
svodkách objevuje sedmačtyřicetiletý muž z jedné horské obce, kterému
se kdovíproč zalíbilo v Jirkově. Je to
bezdomovec, který se vyznačuje ztrátou jakýchkoli zábran, takže vykonává
potřebu (přesněji řečeno obě potřeby)
podobně jako zvířátka - kdy ho napadne, tam, kde zrovna je, a navíc příliš
neřeší, zda je či není při tom oblečen.
Má proto svůj charakteristický odér.
Za posledních čtrnáct dní byl dvakrát
přistižen při pokusu o krádež v supermarketu, dvakrát vykázán z chodby
domu, kde se pokusil přespat, a dvakrát
z polikliniky. Tam jednou dokonce odpočíval na lůžku dětské izolace. Městská policie s ním nemůže nic dělat, jen
jeho činy evidovat a dávat mu nevymahatelné pokuty. Ukradl kindervajíčko, zasvinil povlečení? Zavřít ho či
vykázat z města nelze. Je to odvrácená
tvář svobody – nezodpovědný jedinec
otravuje život svému okolí a zákony na
řešení situace schází…
Půda zámku azylem. Prosincové
mrazy nepřejí ani zvířatům. Od 10. do
13 prosince víkendu strážníci převzali
hned tři netopýry. Jednoho našel ráno
školník ZŠ Krušnohorská před školou,
další dva zřejmě v touze po teple vlétli
do bytů, jeden dokonce zalezl pod radiátor. Strážníci všechny zkřehlé tvory
umístili na půdu zámku Červený hrádek, kde netopýři „bydlí“.
Nemá na ozdobení stromečku? Ozdoby, které na stromky na pěší zóně
Kostelní ulici navěsily děti z jirkovských školek a škol, nepatří mezi klasickou vánoční výzdobu, jsou z papíru
či ovoce. Ale opět se ukázalo se, že
ukrást lze opravdu vše. Obsluha kamerového systému zachytila osobu, která
stromky „očesává“. Strážníci na místě
zjistili ještě neplnoletou dívku. Ta dostala pokutu a ozdoby vrátila, takže ke
škodě nedošlo. Zbývá otázka, zda mladá výtečnice chtěla jen ničit nebo si pořizovala vánoční výzdobu domů. Inu,
vánoce jsou svátky radosti a někomu
udělá radost, jen když něco ukradne...

Prodej pozemků pod šesti panelovými domy (Vinařická 1293-1294,
Studentská 1295-1298) doporučila
rada města zastupitelstvu. K tomu je
nutné schválit výjimku, což je rovněž
v pravomoci zastupitelstva, ale protože tento orgán na základě rozhodnutí
krajského soudu o opakování voleb
v některých okrscích město nemá, proces prodeje se zastavil.
Doporučená výjimka spočívá v tom,
že zatímco podle zásad o prodeji pozemků činí cena za 250 Kč/m², v tomto případě je město hodlá odprodat za
cenu, za kterou je odkoupilo od společnosti Czech Coal, tedy 400 Kč/m².

O pronájem tepla
jsou dva uchazeči

Jedním z těch, kteří nový systém obsluhují, je strážník Robert Plzák. Na snímku ve výřezu jedna z novinek, mapa se všemi
umístěnými kamerami, která umožňuje rychlejší přechod ze záběrů jedné kamery na druhou.
Foto Luboš Mizun
Od 8. prosince je na služebně městské policie oficiálně v provozu nové
operační středisko kamerového systému. Modernizace monitorovacího
pracoviště byla nutným předpokladem k naplnění záměru vedení města
rozšířit stávající kamerový systém na
dvojnásobek. Dnes je na území Jirkova
rozmístěno 20 kamer, v následujících
čtyřech letech by jich každý rok mělo

přibýt dalších pět. Aby bylo možné
všechny efektivně sledovat, bylo nutné
systém rozšířit. „Kapacita předchozího systému byla naplněna, bylo třeba
ji rozšířit,“ řekla ředitelka městské
policie Marta Bendová. „Teď je možné připojit v případě potřeby kamery
v počtu řádově desítek.“ To mimo jiné
umožňuje do systému integrovat lokální kamerové systémy jiných subjektů.

Dalším vylepšením je změna příjmu
signálu z analogového na digitální. To
znamená větší kvalitu záznamu, nové
velké obrazovky pak pracovníkům obsluhy pultu umožňují lépe a přesněji
vyhodnocovat záběry kamer.
Modernizace kamerového bezpečnostního systému byla hrazena z rozpočtu města a vyšla přibližně na 5,1
milionu korun.
Prvního prosince proběhlo v Praze
slavnostní vyhodnocení Pečovatelky
roku 2010. Toto ocenění získali nominovaní za mimořádnou obětavost,
kvalitní a zodpovědnou službu v oboru
pečovatelství. Slavnostní akce proběhla pod záštitou ministra práce a sociálních věcí za účasti manželky prezidenta. Vyhodnocení prováděli přední čeští odborníci v geriatrii. Jednou
z nominovaných pečovatelek byla
také dlouholetá pracovnice Městského
ústavu sociálních služeb Jirkov Jarmila Kostelejová, která převzala z rukou
paní Livie Klausové čestné uznání pečovatelka roku. Na snímku oceněná
jirkovská pečovatelka společně s první
dámou.

Změna úhrady
v zařízeních MěÚSS
Od 1. ledna 2011 budou vyšší úhrady
v pobytových zařízeních Městského
ústavu sociálních služeb Jirkov a v domě s pečovatelskou službou.
V domově pro osoby se zdravotním
postižením U Dubu bude úhrada za
pobyt v jednolůžkovém pokoji vyšší
o 350 korun než dosud (nově 8 550 korun), za pobyt ve dvoulůžkovém o 300
korun (nově 7 650 korun).
V domově pro seniory v Mládežnické se zvýšení pohybuje v rozmezí 280
až 355 korun. Nově tak budou jeho klienti platit od 7 280 do 8 755 korun.
Dům s pečovatelskou službou v Červenohrádecké bude dražší o 88 až 100
korun. Nejlevnější garsonka vyjde na
2 103 korun, byt 2+1 na 6 078 korun.
Navýšení nebude výrazně převyšovat předpokládaný růst důchodů klientů. Jak v této souvislosti zdůraznila
ředitelka MěÚSS Eva Šulcová, pobyt
v jirkovských zařízeních bude i po
této změně patřit ve srovnání s okolím
k těm levnějším.

Prodej pozemků
pod byty uvázl

Nejstarší obyvatelka Jirkova oslavila 107. narozeniny
Koncem listopadu proběhla v jirkovském domově pro seniory v Mládežnické ulici malá oslava. Stosedmé
narozeniny tu oslavila Marie Třešňáková. Blahopřát jí přišli kromě příbuzných také představitelé města Jirkova, hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová a rovněž zástupce společnosti
vyrábějící světoznámý likér Becherovka. Paní Třešňáková se totiž netají
svojí přízní k tomuto nápoji a považuje ho, kromě rodové dlouhověkosti, za
jednu z příčin, proč vydržela tak dlouho svěží. Na svůj věk totiž rozhodně
nevypadá.
Podle zdrojů ČTK je Marie Třešňáková nejstarší obyvatelkou Ústeckého
kraje a čtvrtou nejstarší obyvatelkou
České republiky (v této kategorii, jak
známo, muži ženám konkurovat nemohou), přičemž tři ženy jsou jen o dva
měsíce starší, všechny se narodily v září 1903.

Dort ve tvaru oblíbeného likéru pomohla oslavenkyni rozkrojit hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová (vlevo) a ředitelka MěÚSS Jirkov Eva Šulcová. Vpravo další z gratulantů, starosta Jirkova Radek Štejnar. Kromě dortu byly ovšem
mezi dárky dva koše plné skutečné becherovky. Tyto dary přijala paní Třešňáková
s klidem. Odneste mi to na pokoj, řekla jen.
Foto Luboš Mizun

Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na pronájem souboru
tepelného hospodářství.
Na město se před časem obrátila společnost ČEZ Teplárenská, a. s., která
o pronájem projevila zájem. Poté, co
záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední
desce, přihlásil se další zájemce, společnost Actherm s. r. o., odštěpný závod Chomutov.
Oběma subjektům byly zaslány podmínky výběrového řízení, které mimo
jiné stanoví, že nájemce do tří let bezplatně zpracuje souhrnnou dokumentaci tepelného hospodářství. Účastník
výběrového řízení navrhne dobu trvání
nájmu, jeho výši a způsob provádění
údržby a investic do pronajatého majetku. Nájemce rovněž podle podmínek výběrového řízení zajistí bezplatné
osazení měřičů tepla na patách objektů
ve vlastnictví města. Smlouva o pronájmu by měla být uzavřena s platností
od 1. ledna 2011.

Obnova městských
lesů za tři miliony
Projekt Obnova porostů náhradních
dřevin lesů města Jirkova pro období
2010 – 2013, kterou připravil odbor
rozvoje a vztahů s veřejností ve spolupráci s ředitelem Lesů města Jirkov,
získal podporu. Z celkových nákladů
akce, které byly vyčísleny na 3 027
820 korun, tak město uhradí jen 10 %,
tedy 302 782 korun.

Prevence sociálně
patologických jevů
Prevenci sociálně patologických jevů
bude v příštím roce zajišťovat odborník stejně jako letos na základě smlouvy. Město uzavřelo mandátní smlouvu
s Milanem Šafaříkem, který poskytoval odbornou pomoc i lv tomto roce,
a to v oblastech rodinného poradenství,
výchovných a rodinných problémů,
patologického hráčství, závislosti na
alkoholu v rodinném systému, v rozsahu maximálně 10 hodin měsíčně.
Za prvních deset měsíců roku 2010
využilo těchto služeb 78 klientů.
Psychologické poradenství bylo poskytnuto 63 krát v celkovém objemu
100 hodin. Také v roce 2011 se podle
smlouvy mandatář zaměří zejména na
poradenství klientům noclehárny v ulici Boženy Němcové, ale jeho služby
mohou využívat i ostatní obyvatelé
Jirkova.
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Píšete do šuplíku?
Městská knihovna nabízí zájemcům účast v pětiměsíčním kurzu tvůrčího
psaní. Pod vedením zkušeného lektora se naučí psát a pracovat se svým tvůrčím potenciálem, poznají základní novinářské žánry i principy tvorby příběhů,
stavby postav, zvládnutí dialogů a další aspekty tvůrčího psaní. Dvouhodinové
lekce budou probíhat jednou za čtrnáct dní v příjemném prostředí Kludského
vily. Cena kurzu závisí na počtu přihlášených kurzistů. Za deset lekcí zaplatí
přibližně 2 000 korun, po dohodě bude možné kurzovné rozložit do několika
splátek. Kurz začíná v lednu 2011 a je vhodný pro pokročilé i pro úplné začátečníky ve věku od 16 do 105 let. Zájemci mohou volat na telefonní číslo 474
654 007 nebo psát na adresu vedouci@knihovna.cz

Přijďte se na Štědrý den podívat na Živý betlém
Na Červeném hrádku proběhne 24. prosince od 10 do 15 hodin tradiční
akce, která se stala oblíbeným místem vánočního setkávání přátel.
První průvod k jesličkám bude zahájen v 11 hodin, představení se bude
opakovat vždy v celou hodinu. Poslední průvod vyjde v 15 hodin.
Budou otevřeny stánky s vánočním zbožím a občerstvením:
svařeným vínem, bramborákem a teplými oplatkami.
Chybět nebudou ani projížďky na koních.
Zájemci se mohou zapojit do výroby vánočních věnců, které budou
vystaveny na zámecké bráně. Rádi vystavíme i věnce vyrobené doma.
Jedinečná možnost zakoupit originální vánoční dárek na poslední chvíli: prodejní výstava panenek bude i tento den otevřena do 16 hodin.

Filmový pás přestřižen, 3D kino mělo premiéru
Bezpečnostní rám, který hlasitým
signálem zabraňuje odnesení 3D brýlí,
posloužil k namotání a posléze přestřižení filmového pásu. Tímto aktem bylo
slavnostně otevřeno modernizované
jirkovské kino, které nyní umožňuje
filmové projekce v 3D rozlišení.
Skupince hostů z městského úřadu
a jirkovských škol nájemce kina Miloš
Kubelka v krátkosti vylíčil vymoženosti nové technologie. Milan Nygrýn,
zástupce firmy, která novou technologii instalovala, následně zdůraznil, že
jirkovské kino se dostalo mezi takzvaná kina premiérová. „To znamená, že
nové 3D filmy se můžou v Jirkově promítat souběžně s tím, kdy mají premiéru v České republice, a ne s dvou až
tříměsíčním zpožděním jako dosud.“

Nůžek se uchopili místostarosta Jirkova Jaroslav Cingel (vpravo), tajemnice
městského úřadu Viera Avakjanová a zástupce dodavatelské firmy Milan Nygrýn.
◄ Nájemce kina Miloš Kubelka krátce před premiérovým promítáním provedl
hosty prmítací kabinou, aby jim ukázal, co vše nová technika umí.

Den pro dětskou knihu

Zaměstnanci firmy
přejí všem svým zákazníkům
veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2011

Adventní čas v základní umělecké škole
Předvánoční čas, tedy dobu Adventu, tráví každý podle svých zvyklostí.
V Základní umělecké škole Jirkov letos připravili žáci i jejich učitelé všem
svým příznivcům opravdu pestrý program.
Ve čtvrtek 2. prosince se v podvečer
prostranství před školou rozzářilo všemi barvami. U pískovcového sousoší
Múza-Talent-Píle totiž připravil pan
Martin Šíl světelnou show a spolu s ní
prezentoval i fanfáru, kterou složil přímo na počest nově vzniklého sousoší.
Ten večer mrzlo, až praštělo, technika stávkovala, ale vytrvalci, kteří se
nevzdali a vydrželi, byli odměněni
opravdu krásnou podívanou.
Večer pak pokračoval již v teple v koncertním sále se představili žáci
školy se svým programem na Mikulášském koncertě. A protože Mikuláš byl
přítomen a pozoroval zpovzdálí prů-

Mladé hudebníky na Mikulášském koncertě pozorně sledoval ten, k jehož poctěbyl uspořádán. A že byl s jejich výkony spokojen, patřičně je odměnil.
běh koncertu spolu s veselými čertíky
a Andělem, byli všichni účinkující za
své snažení čokoládově odměněni.

Návštěvníci akce nad knížkami. Zleva Monika Haová, Monika Stachová a Šimon
Stach.
Foto Marie Bečvářová
V jirkovské knihovně se v sobotu 27. listopadu uskutečnila akce Den pro dětskou
knihu. Jak název napovídá, program byl zaměřen na podporu dětského čtení.
Noví zájemci o půjčování knih v dětském oddělení byli zaregistrováni v knihovně zdarma. Nabídku využily převážně maminky s malými dětmi. Toto zjištění
udělalo knihovnicím nemalou radost. Uvědomují si totiž, že nejschůdnější cesta
ke knize vede přes pravidelné čtení od nejútlejšího věku dítěte, kdy se kniha stává
běžnou součástí jeho každodenního života.
Dětští návštěvníci měli možnost napsat dopis Ježíškovi do vánoční pošty v Božím Daru a vypsat v něm svá přání v podobě dárků, které by rádi objevili pod stromečkem. Byla-li v některém z dopisů uvedena i kniha, je zahaleno tajemstvím.
Děti se mohly také zúčastnit soutěže ve skládání puzzle. Vyhrál ten nejrychlejší.
V době téměř adventní nabídly knihovnice rodičům prodej dětských knih za
výhodné ceny. Ke koupi byly knihy z nakladatelství Baobab, Meander a Thovt. Všechna uvedená nakladatelství zaručují dětskému čtenáři kvalitní čtení plné
zajímavostí, příběhy s poučením i pro pobavení doplněné často malebnými ilustracemi, které k dětské knize neodmyslitelně patří. Možnost nákupu dětských
knih v jirkovské knihovně potrvá do 23. prosince, kdy má knihovna v tomto roce
naposledy otevřeno.
Leona Hradecká

Na Vánočním koncertě se představily i žákyně tanečního oboru.

Přesně o týden později, ve čtvrtek
9. prosince, byl na řadě Vánoční koncert žáků. V nabitém sále školy si ve
zhruba dvouhodinovém programu
vybral každý to, co má rád. Kromě
hudebních dárků se v krásné vánoční
skladbě představili také žáci tanečního oboru, a to, jak by určitě neměl dopadnout Štědrý den v našich rodinách,
nám předvedli žáci oboru dramatického.
Koncert to byl velmi pestrý a milý
a jeho úplný závěr opět dokázal, že
nám nejsou lhostejny osudy druhých.
Návštěvníci si zakoupili výrobky, které připravili učitelé umělecké školy
na adventní odpoledne, jehož výtěžek
poputuje jako každoročně na dětské
oddělení chomutovské nemocnice.
Tímto krásným aktem uzavřeli žáci
i učitelé školy hlavní blok předvánočních vystoupení a Vánoce tedy mohou
začít….
Text a foto: Milena Sailerová
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Výstavy, svatby, koncerty, divadelní představení, Hornická pouť, mistrovství ve svíčkové, středověké slavnosti, velikonoční a vánoční trhy, Živý betlém - to je jen neúplný výčet aktivit KVIZu

Jaký byl rok 2010 pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení?
S blížícím se koncem roku přichází bilance toho, co se povedlo či nepovedlo, zhodnocení práce. Stejně je tomu i v Kulturním, vzdělávacím a informačním zařízení Jirkov, které má za sebou první
sezonu, kdy byl zámek Červený hrádek otevřen celoročně. To výrazně ovlivnilo celkové výsledky zařízení. Za téměř skončenou sezonou se ohlédl ředitel KVIZu Bedřich Fryč.

Sezonu zahájila výstava kostýmů z legendárního seriálu Arabela, kterou zhlédly
téměř čtyři tisícovky návštěvníků.
Foto LM
„Naše aktivity lze rozdělit do dvou
hlavních oblastí, je to výstavní činnost
a pořádání kulturních a společenských
akcí,“ řekl Fryč na úvod a připomněl,
že v tomto roce proběhlo na zámku
Červený hrádek několik velmi úspěšných výstav. První z nich byly výstava certifikovaných panenek a doplňků
Nostalgie a výstava panenek – šklebíků. Šklebíci jsou unikátní panenky
s hadrovým tělíčkem a gumovou nebo
vinylovou hlavičkou a každá panenka
je dokončena do nejmenšího detailu.
Nejzajímavější jsou tváře panenek vyjadřující nejrůznější emoce – radost,
smutek, smích, pláč, údiv nebo na-

ným pohádkovým Rumburakem Jiřím Lábusem navštívilo 3 845 dětí
a dospělých. „Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen kostýmy pohádkových
hrdinů, ale i rekvizity, které k seriálu
neodmyslitelně patří. Největší zájem
byl samozřejmě o kouzelný prsten.
Bez povšimnutí nezůstal ani cestovní
plášť a křišťálová koule. Nechyběla
zahrádka strýčka Pompa, klec, ve které
čarodějnice věznila Jeníčka a Mařenku
a obývák Majerových. Podle vysoké
návštěvnosti lze snadno poznat, že tyto
seriály znají celé generace dětí.“
Další filmová výstava byla věnována lesnímu dobrodružství medvídka

chitekt Jan Ott do nejmenšího detailu. „Tato netradiční výstava byla
v Ústeckém kraji ojedinělá, nyní probíhá v pražském divadle Minor,“ zdůraznil výjimečnost akce B. Fryč.
Z dalších výstav, které na zámku proběhly, stojí za zmínku výstava obrazů
Markéty Zlesákové, výstava děl vytvořených odsouzenými vykonávající
trest ve věznici Všehrdy a výstava obrazů Františka Linharta.
K zámku Červený hrádek dnes již
neodmyslitelně patří svatební obřady.
Zájem o ně rovněž stoupá, v roce 2009
jich bylo 116, letos 122.
KVIZ je rovněž organizátorem většiny větších kulturních akcí ve městě.
Mnohé z nich se na zámku a v centru
Jirkova každoročně opakují. Nejnavštěvovanější je Jirkovská hornická
pouť, na které nechybí pouťové atrakce, stánky se zbožím a samozřejmě vystoupení nejrůznějších interpretů. Letos vystoupili na hlavní scéně dechová
kapela Trojanka, Michael Jackson
revival, Václav Neckář se skupinou
Bacily a New Baxon. Noční čas patřil
známé kapele Kryštof. Díky sponzorům byl na pouť vstup opět zdarma.
V průběhu svého vystoupení Václav
Neckář předal společně se starostou
města Radkem Štejnarem cenu Jirky,
udělenou v letošním roce učiteli Jaroslavu Cinybulkovi.
Výrazně stoupla také návštěvnost samotného zámku - viz tabulka vpravo.
Vrcholem kulturního programu Hornické pouti byl večerní koncert skupiny
Kryštof se zpěvákem Richardem Krajčem. Foto LM
Většina dětí se ozdobila kašpárkovskou čepicí a doslova se protančila
odpolednem. V Kludského vile ještě
předtím proběhlo slavnostní odhalení
pamětní desky a busty Karla Kludského. Program vydařeného víkendu byl
ukončem vystoupením kapely Brass
Band.

Červený hrádek nabízí řadu možností, jak důstojné prostory Rytířského sálu pro reprezentativní akce jako byl Svatební
veletrh, tak pro lidové veselice, například v rámci Velikonočního jarmarku.
Foto archiv KVIZ
zlobenost. Výstava Šklebíků je opravdovým evropským unikátem, o čemž
svědčí vysoký zájem návštěvníků.
„Nejnavštěvovanější byla výstava
kostýmů a rekvizit ze seriálů Arabela
a Arabela se vrací,“ uvedl dále Fryč.
Výstavu zahájenou 2. dubna samot-

Kukyho a fantazii malého Ondry. Na
výstavě, jejíhož zahájení se zúčastnil
i režisér Jan Svěrák a další tvůrci
filmu, mohli i dospělí návštěvníci
nahlédnout do lesního světa dětskýma očima. Vybrané scény z filmu
Kuky se vrací sestavil filmový ar-

Během dvoudenního programu u příležitosti otevření Kludského vily vystoupila
řada umělců, největší ohlas nejen mezi dětmi vyvolal Kašpárek v rohlíku. Foto LM

„Zcela netradiční akce byla Kludského zahrada, konaná při příležitosti slavnostního otevření Kludského vily, do
které se přemístila Městská knihovna,“
zmiňuje ředitel KVIZu další událost,
jež výrazně vybočila z běžného soupisu v kalendáři jirkovských kulturních
akcí. Dvoudenní maratón vystoupení a zábavy byl věnována především
cirkusu, který ke Kludského vile patří. Páteční odpoledne patřilo Recitálu
Terezy Boučkové a Bedřicha Ludvíka,
herci a písničkáři Václavu Koubkovi
a nakonec punkové kapele Visací zámek, která v tento den přilákala nejpočetnější publikum. Většina sobotního
programu byla věnována dětem, ale
zaujala i překvapivý počet dospělých
diváků. Originální představení ilustrátora Adolfa Dudka a divadla Mimotaurus předcházelo zlatému hřebu
programu – Kašpárku v rohlíku. Součástí programu v Kašpárkovo stanovém městečku byl live koncert kapely
Kašpárek v rohlíku, DJ Kashparek,
Kašpárkovo divadlo a jiné atrakce.

Návštěvnost Červeného hrádku
(bez kulturních akcí):
2009 6 404 (otevřeno 5. - 10.)
2010 16 990 (k 30. 11. -otevřeno celoročně)

„Za zmínku stojí i koncerty a divadelní představení konané na nádvoří
zámku,“ připomněl Bedřich Fryč další
místo, kde bylo možné získat nevšední
kulturní zážitky. Zámek navštívil Pavel Fajt s bubenickou show, Jan Budař
s kapelou, Nela Boudová s představením Evropa a mnozí další.
A co bude dál? „Věříme, že podobně
pestrý program nabídneme příznivcům
kultury i v příštím roce,“ naznačuje ředitel Fryč závěrem.
O kulturní nabídce KVIZu na rok
2011 se dočtete v příštím čísle.
jv

Na výstavu Kukyho zvala návštěvníky figurka hlavního hrdiny.

Foto LM
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Fotokronika: co se kde šustlo
Vyzkoušeli si řečnické umění

Počátkem prosince proběhla na ZŠ v Nerudově ulici neobvyklá akce s názvem
Speaker´s Corner (Koutek mluvčího). Byla to soutěž o nejzdatnějšího řečníka.
Do soutěžního klání se zapojilo 85 dětí. Žáci si mohli vyzkoušet, jak jsou schopni se vyjádřit a jak jejich projev působí na okolí. Nejtěžší pro ně bylo překonat
trému a promluvit před publikem, které tvořili jejich spolužáci. Všichni, kterým
se to podařilo, byli odměněni potleskem diváků. Na snímku vítězka kategorie
třetích tříd Kateřina Horváthová, za katedrou organizátorka soutěže učitelka
Hana Plicková.
Foto archiv ZŠ Nerudova

Čerta srovnalo vytahání za uši

Mikulášskou, kterou uspořádalo A-centrum, navštívilo 50 dětí a přes 60 dospělých. Společně nahlédli pod pokličku Mikuláše formou divadelního představení
před oponou, která vyjadřovala zimní atmosféru Jirkova. Diváci mohli zhlédnout
představení, v němž práci andělů v Mikulášově dílně narušoval nezbedný čert
(snímek ve výřezu). Mikuláš ale nezbedu vytahal za uši a dal vše do pořádku. Malí
diváci pak dostali očekávaný balíček a poté se spolu s nebeskými bytostmi, ale i s
čertíkem vrhli do tance. Poděkování organizátorů patří vedení ZŠ v ulici Budovatelů, které akci poskytlo své prostory.
Foto Marek Kocholatý

Mikuláš naděloval v novém kulturáku

Mikuláš z Paraplíčka (Milan Drdel) naděloval spolu s andělem (Ivana Bartáková) v novém kulturním domě. V neděli 5. prosince odpoledne se tu na akci, kterou
připravil DDM Paraplíčko, sešlo asi sto padesát dětí. Zábavné odpoledne, jehož
uspořádání podpořilo město Jirkov a chomutovská firma Magna, moderovala ředitelka Paraplíčka Zdeňka Bolomská (na snímku u koše s dárky). O zábavu se
postaraly všechny taneční kroužky z Domu dětí a mládeže.
Foto archiv DDM
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Listování kronikou města - rok 1960 - X.
Požární ochrana
Místní jednota Čsl. Svazu požární ochrany (ČSPO) měla
42 členů, z toho 12 žen, jež se účastní všech akcí a zásahů
jako muži. V pionýrském kroužku PO pracuje 26 dětí. Požárníci zasáhli při 15 požárech, z toho při 3 lesních.
V soutěži o nejlepší družstvo okresu získali muži 3. místo,
ženy 1. místo, dorost 1. místo.
18. září odevzdány svému účelu nové garáže s pěti výjezdy. Zbudovány u požárnického domu v akci Z. Finanční
náklady 120 000 Kč, hodnota díla 180 000 Kč. Požárníci odpracovali na stavbě 6 593 hodin. Při slavnostním odevzdání
garáží uspořádána výstavka o patnáctileté činnosti sboru.
Požární sbor má 2 dopravní vozy A 516 (auta se stříkačkami) 1 cisternový vůz, 1 nákladní vůz, dvoukolový výsuvný
žebřík (18 m), 1 500 m hadic.
Předsedou pož. jednoty byl v r. 1960 Jos. Kohl, náčelníkem Jaroslav Stuchlý. Kronika sboru je psána od r. 1945.
Kroniku píše s. Antonín Pázler.
Svaz čsl.-sov. přátelství
Odbočka SČSP měla 384 členů. Předsedou byl s. Bouška.

Z činnosti SČSP:
1. Projevy v městském rozhlasu: 9
2. 11 besed o lidovém soudnictví a o Sovětském svazu.
Účast 678 občanů.
3. Leninův večer, účast 105.
4. 5. července navštívili Jirkov 2 turisté ze Sovětského svazu, prohlédli si některé podniky a besedovali s jejich zaměstnanci: závod J. Fučíka v Telšském údolí (účast 50), Benar
(115), pila (45), Stavby Brno (87), pivovar (42).
5. Lidový kroužek ruštiny navštěvovalo 16 občanů, kroužek čes. jazyka pro občany německé národnosti 32 občanů.
6. Pro občany německé národnosti pořádána beseda o mírové politice SSSR (účast 42 občanů) a o Něm. dem. republice a Spolkové republice (56 obč.).
7. Na zemědělských pracích odpracovali členové SČSP
594 hodin (závazek 150), na jiných pracích 671 hodin (závazek 150), celkem 1 265 (závazek 300).
8. V kině Květen bylo promítnuto 33 sovětských filmů.
9. Za úspěšnou práci byla odbočka poctěna čestným uznáním na oslavách Měsíce Českosl.- sovětského přátelství.

Vzpomínky Jirkováka - co se v mládí naučíš
aneb nahoru nepoletíš a dole tě najdou
Na každém, ať chce nebo nechce, ulpí něco z toho, co do
něj rodiče v dětství vtloukali. I já jsem v určitém období
vývoje odsuzoval takřka všechno, co ke mně přicházelo ze
světa dospělých. Jenže jak jde čas, vítr rebelie se pomalu
uklidní a nakonec zbyde jemné pofukování vánku, které je
velmi podobné tomu, co do nás hučelo v dětství…
Třeba Vánoce. Ani v pubertě, kdy jsem měl jasno, že všichni dospělí jsou povrchní a hloupí, jsem se nedokázal vzepřít
tomuto svátku a byl jsem tak nějak naměkko. Asi to způsobily vzpomínky z dětství na ty chvíle radosti u rozsvíceného
stromečku, které se do člověka zadřou snad napořád. Ale jak
šel čas, opět pod vlivem rodiny jsem začal tyto svátky vnímat
především jako dny, kdy jsou na stole dobroty a my se jimi
cpeme a lenošíme. A tak na štědrovečerním stole nemůže
chybět bramborový salát, rybí polévka se smaženou houskou, vinná klobása a ryba. Jen kapra nějak nezvládám. Toho
mívala na starosti mamka od začátku do konce, tedy kromě
nákupu, frontu u kádě jsem musel vystát já. Takže ho klepla,
vykuchala, zbavila kůže a udělala řízky. To je snad jediné,
co jsem do své rodiny nepřevzal. Nejde o to, že bych kapra
nezabil (což je pravda) – to vám udělá prodavač, ale prostě
je tam moc těch malejch kostiček a nikoho z nás to nebaví.
No jo, jenže udělejte rybí polévku, kterou naopak milujeme,
bez hlavy a vnitřností. Dnes, kdy si nějací chytří hygienici
vymysleli, že se nesmí zvlášť prodávat…
A stejně jako se mi vryly pod kůži všechny ty zvyklosti
a stravovací návyky kolem vánoc, zůstaly ve mně některé
hlášky mých rodičů, které mě kdysi hrozně štvaly. Mamka:
Ti řikám to sníš! Přece se to nevyhodí! A kdybych dokázal
spočítat, kterou větu nejčastěji směrem ke mně pronesl vcelku málomluvný táta, zřejmě by suverénně zvítězilo: Komu
tam svítíš! Ano, byla to otázka s vykřičníkem (druhá by byla
Ruky umyť! a třetí variace na Sypej - dosaď libovolné: se
smetím, pro uhlí, čistit boty, do krámu, do sklepa pro brambory, do postele…) a já dnes a denně používám její obměnu
na našeho Honzu: Někdo ti rozsvítil v pokoji! Myslím, že ho
to štve stejně jako kdysi mě, ale prostě si nemůžu pomoct.
Nesvítit zbytečně, nevyhazovat jídlo, všechno dojídat – to
mi zůstalo dodnes. Naštěstí už jako traumatizované děcko,
kdy jsem nad nedojedeným talířem naznačoval, že se poblinkám a mamka nade mnou stála s napřaženou rukou a
výhružkou Vopovaž se!, jsem si slíbil, že já svoje děti dojídat
nutit nebudu. Já tedy ne! Ale je to leckdy dřina to dodržet –
parchanti rozmazlený, huby mlsný…
K jídlu, okolo něhož se točil mámin svět, se vztahovaly
i další hlášky: Velký voči, co? (posměšně, když jsem si nandal víc, než jsem dokázal spořádat). Ta větička zpravidla
předcházela výše líčené scénce s dojídáním. A když jsem to
pak pod výhružkou násilí do sebe nasoukal, protože přece
se to nevyhodí, a stěžoval si, že jsem přecpaný, přišla, další
oblíbená replika: i to hovádko boží ví, kdy má dost!
Některé hlášky se mi čas od času v příhodné chvíli vybaví
a automaticky je použiji, čímž většinou vyvolávám veselí:
Mami, já spadnu – Nahoru nepoletíš a dole tě najdou. Nebo
Nebuď drzej, nebo ti to otočim kousavym dozadu.

Snad žádný kluk, který se vymlouval, že za to či ono nemůže on, ale kamarádi, co ho navedli, se nevyhnul otázce:
A kdyby ti Jára (Franta, Lukáš, Pepík) řek, ať skočíš z okna,
taky bys skočil? To je otázka zjevně nadčasová – nedávno ji
při výchovném výslechu použila „ta pani, co u ní bydlím“
– mimochodem, rovněž označení z šera dětství, zřejmě považované za vtipné.
Máma vyrůstala na vesnici, v chaloupce, kde přes chodbu
měli chlév. Takže když řekla, že je někdo zpocenej jak dveře
od chlíva, asi věděla, o čem mluví. Dnešní generace už ne,
přesto se to říká. Jo a ještě si pamatuju, že některý z oněch
větiček byly „sprostý“. Když jsem dostal nějakou práci,
do které si mi nechtělo – Máš se k tomu jak lačnej k s..ní.
Zpravidla pak následovalo Prosim tě, di vod toho, já si to
udělám sám (sama), máš vobě ruce levý - a já měl vyhráno…
Nebo když po třídní schůzce nebo po jiném průšvihu přišel
výslech a já si hrál na partyzána, zazněla věta Mluv nebo
s.r písmena!!! Zpravidla následovalo Pocem, tady přes tu
židli se vohneš! - a já měl prohráno…
Naši už jsou na hřbitově, kousek od zahrádky, na který
strávili spoustu času a na který se teď plahočim já. Po cestě
života už nejdu nahoru, ale, jak říkají Slováci, dolu kopcom.
Po té cestě mi to život párkrát votočil kousavym dozadu, ale
komu z nás ne? Párkrát jsem padl z výšky, ale máma měla
pravdu – nahoru jsem neletěl a dole mě našli...
lm

Foto autora vzpomínek na doby, kdy cukrová vata stála
korunu. Obrázek dokazuje, jak je lidská paměť ošidná - že
bývalo tohle město takhle zašlé? A jak to ten táta dělal, že
měl v té špíně pořád tak čistý boty?
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
SKAUTSKÉ STŘEDISKO HRANIČÁŘ

informace na telefonu 608 878 859

23. 12. 15 hodin. Betlémské světýlko. I letos přivezou skauti světýlko do Jirkova, bude
možné si je vyzvednout na náměstí Dr. E. Beneše od 15 do 18 hodin v postavené skautské
podsadě. Světýlko bude rozvážet historický autobus, ve kterém bude pokladnička konta
Světluška.
KVIZ

informace na telefonu 474 684 560

24. 12. 11 hodin. Tradiční Živý betlém. Zámek Červený hrádek. Zajímavé dramaturgické
a režijní zpracování biblického příběhu. Od 10 do 15 hodin.

PROGRAM KINA
ROOSEVELTOVA 704, WWW.KINOJIRKOV.NAINTERNETU.CZ, TEL.: 474 680 337
Středa 22. 12. 18.00 hodin
Letopisy Narnie: Plavba jitřního poutníka - fantasy USA, vstup od 129 Kč, 3D
Čtvrtek 23. 12. 15.30 hodin
Megamysl – animovaná komedie USA,
vstup od 129 Kč, 3D
Čtvrtek 23. 12. 18. 00 hodin
Avatar – sci-fi USA, vstup od 109 Kč, 3D
Středa 29. 12. 18.00 hodin
Letopisy Narnie: Plavba jitřního poutníka - fantasy USA, vstup od 129 Kč, 3D
Čtvrtek 30. 12. 15.30 hodin
Megamysl – animovaná komedie USA,
vstup od 129 Kč, 3D
Čtvrtek 30. 12. 18.00 hodin
Avatar – sci-fi USA, vstup od 109 Kč, 3D
Středa 5. 1. 17.30 a 20.00 hodin
Tron Legacy - dobrodružná sci-fi USA,
vstup od 159 Kč, 3D
Čtvrtek 6. 1. 17.30 a 20.00 hodin
Benga v záloze - akční komedie USA,
vstup od 69 Kč
Pátek 7. 1. 17.30 a 20.00 hodin
Sobota 8. 1. 20.00 hodin
Neděle 9. 1. 17.30 hodin
Občanský průkaz - tragikomedie ČR,
vstup od 79 Kč

Sobota 8. 1. 15.00 a 17.30 hodin
Já, padouch - animovaná komedie USA,
vstup od 129 Kč, 3D
Neděle 9. 1. 15.00 hodin
Velké podmořské dobrodružství - Velká
Británie,vstup od 59 Kč
Středa 12. 1. 17.30 a 20.00 hodin
Harry Potter a Relikvie smrti (1) - dobrodružný příběh USA, vstup od 79 Kč
Čtvrtek 13. 1. 17.30 a 20.00 hodin
The Social Network - příběh USA, vstup
od 79 Kč
Pátek 14. 1. 17.30 a 20.00 hodin
Sobota 15. 1. 20.00 hodin
Rodinka - rodinná komedie ČR, vstup
od 89 Kč
Sobota 15. 1. 15.00 a 17.30 hodin
Alfa a Omega - komedie USA, vstup od
129 Kč, 3D
Neděle 16. 1. 17.30 hodin
Letopisy Narnie - Plavba Jitřního poutníka - fantasy USA, vstup od 129 Kč, 3D

Napsali jste nám... Napsali jste nám... Napsali jste nám... Napsali jste nám... Napsali jste nám...

Školáci na návštěvě u sousedů
Stalo se již tradicí, že žáci ze Základní školy Krušnohorská navštěvují
v prosinci Brand-Erbisdorf , aby si zde
společně se svými německými přáteli
vychutnali předvánoční atmosféru.
I když z Jirkova vyjížděli za mlhavého počasí, hned za hranicemi je přivítalo sluníčko a modrá obloha, která je
doprovázela celý den.
V Brand-Erbisdorfu byli přivítáni tradičním německým pokrmem, opečenou klobásou s bramborem a zelím. Po
výborném obědě se ti starší vypravili
se svými německými přáteli na procházku městem, menší navštívili muzeum, kde je zaujaly hlavně staré stroje
používané v Krušnohoří, hornické uniformy a modely továren a železnice,
které vytvořili studenti místního gymnázia. Poslední skupinka vyrazila na
náměstí, kde ve stánku prodávala výrobky zhotovené žáky školy. Výtěžek
z prodeje půjde na charitativní účely.
Přesně ve tři hodiny se na náměstí
objevil „štolový průvod“, který doprovázela hornická kapela, horníci ve
slavnostních krojích, veselí vánoční
skřítci, hodný Weihnachtsmann (vá-

Brand-Erbisdorfští pekaři nesou devítimetrovou vánoční štolu.
noční muž) a bíle odění pekaři s obrovskými měchačkami. Všichni už na ně
netrpělivě čekali, neboť přinášeli oblíbenou německou štolu, což je obdoba
naší vánočky. Aby se dostalo kousek
na každého, nebyla to obyčejná štola,
kterou známe i z našich marketů, tahle
byla devítimetrová. I my jsme ochutnali a byla skutečně výborná.

Děti obdarovaly opuštěné pejsky

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Neděle 16. 1. 15.00 hodin
Astro Boy - animovaný akční Hongkong,
vstup od 45 Kč

Po úspěšné výstavě domácích mazlíčků, kterou pořádala 7. A z 2. ZŠ Jirkov,
jsme se rozhodli darovat vybrané peníze jirkovskému psímu útulku. Pro pejsky
jsme nakoupili konzervy a vydali jsme se je odevzdat opuštěným pejskům. Všechny jsme si prohlédli a přemýšleli nad tím, co tak krásná zvířátka dělají v útulku.
Například malé tříměsíční štěňátko Nelinka. Pejskové byli moc přátelští a roztomilí. Pan doktor Halounek, který se o zvířátka v útulku stará, nám dovolil některé
pejsky pohladit a pochovat v náručí.
Eliška Hovorková, 7. A

Jako dík pak všichni žáci z Jirkova
zazpívali na pódiu pod vedením sbormistryně Evy Steinbachové směs českých a německé koled. Se všemi se
nakonec rozloučil Weihnachtsmann,
který každého zpěváka odměnil čokoládovou figurkou se svou podobiznou.
Text a foto Mgr. Eva Vokurková

Žákyně z naší školy
porazila celý region
Dne 9. l1. jsme
se zúčastnili ve
Sportovní
hale
v Chomutově devátého
ročníku
prezentační výstavy „Vzdělávání
2011“. Výstavu Hana Wieneltová
pořádala Okresní
hospodářská komora v Chomutově.
Hlavním cílem akce bylo poskytnout
žákům základních škol co nejvíce
informací pro správný výběr střední školy nebo učiliště. V rámci výstavy probíhala vědomostní soutěž.
Základní školy z celého regionu vyslaly svého zástupce, aby vyplnili velice těžký všeobecný vědomostní test.
Naši školu zastupovala Hana Wieneltová z 9.A. Měla nejen nejrychlejší čas, ale i test vyplněný bez chyby.
Vyhrála pro sebe fotoaparát a pro naši
školu notebook, který bude mít k dispozici při vyučování do června.
Lucie Houdková, 9. A

Vánoční besídka MŠ Pohádka v kině
Krásný adventní čas obohatily děti
z 9. mateřské školy Pohádka svým mikulášsko-vánočním vystoupením. Na
scéně Kina Jirkov se tak objevila Zima,
Mikuláši, Čertíci a nechyběly ani nejmenší děti, pro které bylo jejich vystoupení velkou premiérou. Zazněly
tu nejen známé koledy, ale i spousta
básní, písní a k vidění byly i pěkné tanečky či koulování na jevišti.
Součástí besídky bylo vystoupení
Inky Rybářové, jejíž program pro děti
nepostrádal pohyb, zpěv, soutěže dětí
i rodičů, smích a velký aplaus.
Poděkování patří především paním
učitelkám, které vystoupení s dětmi
nacvičily a všem rodičům s úspěchem
předvedly. Dále pak panu Kubelkovi
za poskytnutí zázemí, za vstřícnost,
ochotu a pomoc.
Důkazem celého povedeného programu bylo nadšení i dojetí většiny

Děti z oddělení Krtečků si připravily vystoupení s mikulášskou tematikou.
rodičů. Odcházeli s úsměvem, jejich
děti s mikulášským balíčkem a celý
kolektiv školky Pohádka s pocitem, že

děti spolu s rodiči prožily krásné předvánoční odpoledne.
Iva Jeřábková, MŠ Pohádka
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HBC Kapitán je rok od roku lepší
Jirkovští hokejbalisté hrající Oblastní hokejbalovou ligu – sever, kteří letos vstoupili již do své čtvrté sezony,
opět dokazují značný pokrok ve svých
výkonech. V loňském ročníku se celkem bez problémů dostali do play off.
Favorit soutěže Siad Bulldogs Bílina však byl nad síly Kapitánů a klub
vypadl již v prvním kole. Přesto hráči
skončenou sezonu považovali za dosud nejvydařenější.
Pro sezonu letošní se vedení klubu
snažilo především stabilizovat kádr.
Sestava kolem stabilních hráčů Haníka,
Topolančina, Štiky, Gilla a Trnky potřebovala vhodně doplnit. Již v závěru
loňské sezóny klub přivedl do svých
řad jednoho z nejlepších ligových
střelců Romana Průchu a zkušeného
veterána Josefa Nepraše, v létě přišli
hráči Chrpa a Mojžíš. Nejvýznamnější
bylo posílení o bývalé hokejisty Jana
Haunera, Jakuba Fialu, Jana Bureše,
Lukáše Palubjaka a brankáře Vlastimila Petráska. Všichni zmínění do kádru
okamžitě zapadli a lehce si našli svoji
roli, kterou bezchybně plní.
Klub si po odehrání zimní části soutěže drží neporazitelnost a v tabulce mu
právem náleží první pozice. Poslední
zápas zimní části proti Bílině byl vlastně přímým soubojem o první pozici.
Jirkov ji zvládl výborně, když svého
rivala porazil 5:2. Tímto zápasem byly
podtrženy vynikající podzimní výkony

Mladí volejbalisté budou
bojovat o udržení extraligy
Ve dnech 10. až 12. prosince proběhl v Jirkově druhý turnaj volejbalové
extraligy kadetů. Na něm se rozhodlo
o tom, který z týmů bude hrát o titul
přeborníka České republiky. Volejbalistům VK Ervěnice se tento cíl splnit
nepodařilo, ve zbývajících třech turnajích se budou snažit udržet nejvyšší
soutěž i pro příští sezónu.
„Z deseti utkání jsme dokázali jednou
porazit pouze Hradec Králové, Ústí
nad Labem a Příbram,“ hodnotí výkon
svých svěřenců zklamaný trenér Ra-

doslav Malarik. „Aspektů neúspěchu
je několik. Jsme konkurenceschopní,
týmu však schází výrazná individualita. Mezi kluky není ani jeden, který by
svým přístupem, zanícením pro hru,
odhodláním se prát posunul celý tým
za vítězstvím.“
Sestava: Vojtěch Pajer, Pavel Hamata, Pavel Hennlich, Vít Schück, Štěpán
Rejhon, Daniel Melzer, Libor Šlechta,
Vojtěch Forman, Kryštof Kousal, Martin Jedlička, Jiří Pletl, Lukáš Mikolášek, Petr Kopřiva, Matej Douda. rm

HBC Kapitán Jirkov: nahoře zleva Jan Lizák, David Haník, Petr Gill, Radek
Kamiš, Jakub Fiala, Jan Hauner, Michal Topolančin, dole zleva Lukáš Palubjak, Roman Průcha, Jan Mojžíš, Filip Bureš a brankář Vlastimil Petrásek.
a tvrdá práce všech hráčů. Ne každý
zápas se vždy vyvíjel podle představ,
ale vůle hráčů a touha po úspěchu nakonec vždy znamenal skutečnost, že
mužstvo si stále drží prozatímní neporazitelnost.
Klub se v současné době snaží pracovat i na propagaci. Na internetové
adrese www.kapitani.cz si zájemci
mohou prohlédnout nové webové
stránky klubu. Kapitáni mají dokonce
i své stránky na sociální síti Facebook,
kde se již nemalý počet fanoušků může
dozvědět výsledky zápasů neprodleně
po skončení každého utkání.

Cíle, které byly stanoveny po loňské
sezóně, se zatím naplňují, protože se
opět dá hovořit o zlepšených výkonech
a posílení družstva. Kapitánům by za
letošní dosavadní herní výsledky a doplnění kádru prvenství v soutěži určitě slušelo. Pokud bude tým podávat
i po zimní přestávce výkony jako na
podzim, šance na vítězství v lize je veliká. Tomu by měla napomoci i zimní
příprava, v jejímž rámci hráči HBC
Kapitán kromě zlepšování kondice absolvují turnaj Zimní pohár Plzeň. Na
jaře se pak vrhnou do druhé etapy bojů
o vítězství v soutěži.
Martin Štika

Kadet VK Ervěnice při zahajovacím utkání turnaje, v němž porazili Ústí nad
Labem. Zprava doleva Vít Schück (14) a Pavel Hennlich, Vojtěch Pajer (5),
Pavel Hamata (3) a Štěpán Rejhon.
Foto Luboš Mizun

Se softbalem do světa: z Jirkova přes Tchajwan do Venezuely

Eva Rendlová získala s týmem SK
Joudrs už řadu mistrovských titulů.
Jedním ze způsobů, jak se podívat
do světa, je stát se vrcholovým sportovcem. Je to sice cesta náročná, ale
když se vydaří, stojí za to. A přitom
někdy na jejím začátku může být náhoda, jako u sedmadvacetileté softbalistky Evy Rendlové, která své první
sportovní krůčky dělala na místních
školách. O cestě z Jirkova do světa je
následující rozhovor.
Softbal není zrovna masový sport,
a ženský už vůbec ne. Jak jste se
k němu dostala?
Ve čtvrté třídě přišli na první základní školu dělat nábor na druhý stupeň.
Říkali nám, na co se jednotlivé školy
v okolí specializují. Já si z jejich nabídky vybrala jirkovskou „čtyřku“ s rozšířenou výukou tělocviku. Když jsem
tam nastoupila, zjistila jsem, že mě zařadili do softbalové třídy. Tehdy jsem
ani nevěděla, že takový sport existuje.
A co bylo dál?
Nejdřív jsme jezdili po kraji na různé
školní turnaje, ale pak jsem přestoupila na šestileté gymnázium a najednou nebylo za koho hrát. Trénovala

jsem s chlapy z chomutovského klubu
a hledala tým. Našla jsem ho v Praze,
takže od patnácti let jsem pendlovala – přes týden škola, o víkendech do
Prahy na zápasy a tréninky. Vystřídala
jsem několik klubů, ale už druhou sezonu jsem začala hrát nejvyšší soutěž.
Od roku 2003 s výjimkou ročního angažmá v zahraničí hraju za SK Joudrs
Praha.
V zahraničí?
Sezonu 2009 jsem odehrála jako profesionálka v Itálii.
Jak se žije softbalové profesionálce
v cizině?
Je to úplně jiný svět. V Itálii je softbal
populární a tomu odpovídá i zázemí.
Dřív tu nakupovali hlavně hráčky ze
zámoří, ale když se objevila možnost
hledat posily i v Evropě, začali hledat
i u nás. Působila jsem ve městě Macerata ve střední Itálii, kousek od moře.
Měly jsme ještě s několika děvčaty
k dispozici bydlení a auto, samozřejmě
telefon, výdělek byl jedenáct set euro.
Proč jste profesionální angažmá
neprodloužila?
V SK Joudrs už řadu let trénuji děti.
Zkoušela jsem to skrz prostředníky
i na dálku z Itálie, ale nefungovalo to,
tak jsem se vrátila.

Ze záznamů softbalové asociace
o průběhu mistrovství: V současnosti
má náš doprovod 3 důstojníky, 1 kadetku, 3 atašé, 2 řidiče, 3 motorkáře.

Snímek z utkání s Čínou, které rozhodovalo o tom, kdo postoupí do play
off. České hráčky v něm prohrály 1:5. přesto jejich vystoupení na letošním
šampionátu bylo v dosavadní historii zdaleka nejúspěšnějším.
U nás se softbalem uživit nelze?
Určitě ne. Naopak, člověk investuje
spoustu svých prostředků - na výbavu,
na cesty po soutěžích. Sofbal u nás není
sport, který by se dělal pro peníze.
Jste reprezentantka. Jak dlouho?
Od čtrnácti jsem hrála za dorost, od
patnácti za juniorky a pak za seniorky.
Kam všude jste se se softbalem dostala?
Evropu máme proježděnou, nejčastěji jsme byly v Itálii a Nizozemí, kde je
softbal rozšířeným sportem. Asi nejdál
jsem byla v roce 1999 na juniorském
mistrovství světa na Tchaj-wanu.
V roce 2007 jsem hrála na univerziádě
v thajském Bangkoku. A zatím vrcholem mé sportovní dráhy byla účast na
letošním mistrovství světa v Caracasu,
hlavním městě Venezuely.
Takže jste si užila exotiku?
Ani moc ne. V podstatě jsme jen
pendlovali mezi hotelem a stadionem.
Navíc s ozbrojeným vojenským do-

provodem. Když jsme jeli autobusem,
motorky s majáčky nám dělaly cestu,
měli jsme všude přednost jako nějaké
celebrity. Ostatně podobně se k nám
chovali i lidé – sto metrů z parkoviště
na stadion nám trvalo i dvacet minut.
Obklopil nás vždycky dav fanoušků,
chtěli autogramy, tu přišla mamina
s děckem, vrazila ho některé z nás do
náruče a vyfotila si je… To se týkalo
i ostatních týmů, softbal je tu ohromně
populární. Takže jsme si tu slávy užili
až až, ale to bylo tak všechno.
To jste se ani nebyla podívat ve
městě?
Byla, a samozřejmě, když je někde
dvacet ženských, tak kam jinam vyrazí než za nákupy? Udělaly jsme si
výlet do nákupního centra – něco tak
obrovského jsem u nás neviděla. Bláhově jsme si myslely, že dostaneme
„rozchod“, ale spletly jsme se. Musely
jsme utvořit skupinky po čtyřech pěti
a každou doprovázel jeden ozbrojenec.

Doprovázet skupinu žen několik
hodin po nákupech, to musí být těžký úkol…
No, ten náš toho měl dost. Byl nabalený, ověšený zbraněmi – ke konci byl
docela zpocený. Ale my si to užily.
A co sportovní stránka?
Skončily jsme desáté z šestnácti. To
je historický úspěch. Nemůžeme se
srovnávat se špičkou, která staví na obrovské základně a popularitě softbalu
a tím pádem i lepšími podmínkami, ale
poprvé v historii jsme byly ostatním
týmům důstojným soupeřem. Dřív,
pokud jsme se na šampionát dostaly,
naposled to bylo před sedmi lety, jsme
odjížděly s vysokými porážkami. Teď
jsme ze sedmi utkání tři vyhrály. Takže spokojenost maximální.
Jste spokojená se svou kariérou ?
Život se softbalem je fajn, ale nic není
zadarmo. Dlouhá léta aktivní činnosti
si začínají vybírat daň. Hraju 17 let
a počítám, že se brzo začnu rozpadat.
Během těch let byly nějaké úrazy, vazy
v koleně občas zazlobí. Ale tento sport
mi hodně dal, kamarádky, cestování,
radost z úspěchu, takže kdybych to
měla shrnout – myslím, že když jsem
se jako malá holka rozhodla věnovat
sportu, tak softbal byla dobrá volba.

Z utkání s domácí Venezuelou: V takovém rozbouřeném kotli jsem ještě
nehrála, vzpomíná Eva.
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Jirkovský advent: aktéry dobré myšlenky zima potrápila

▲ Sérii dětských vystoupení zahájili prvňáčci z pořádající ZŠ Krušnohorská.
Uprostřed vířících vloček zazpívali koledu.
► Na zahájení Jirkovského adventu přijeli i hosté z partnerského Brand-Erbisdorfu. O nabízený sortiment projevovali i přes částečnou jazykovou bariéru živý
zájem a prodávajícím dali slušně utržit.
►►Třímetrová „wanotschka“, jak jí nazval starosta Brand-Erbisdorfu Martin
Antonow (mimochodem mu tak zachutnala, že se kvůli tomu zdržel na slavnostní
zahájení) byla dílem kuchařek ze školní kuchyně v Krušnohorské. O tom, že svému řemeslu rozumějí, svědčila rychlost, s jakou jejich výtvor i přes své rozměry
zmizel. Ti, kteří měli na starosti její porcování, téměř nestíhali krájet.
Ve dnech 13. až 14. prosince proběhl
už čtvrtý ročník charitativní akce Jirkovský advent. Děti z jirkovských škol
nabízely na pěší zóně před kostelem
své rukodělné výrobky, přičemž výtěžek z prodeje poputuje jako každý rok
na konto nadačního fondu dětského
oddělení chomutovské nemocnice. Ke
školákům se připojili i žáci a učitelé
základní umělecké školy, pracovníci
DDM Paraplíčko a městského ústavu

sociálních služeb, jehož klientky napletly spoustu ponožek, šál a dalších
hřejivých věcí.
Nechyběly ani pochutiny, „zuška“
tentokrát nabízela trdelník, a informační centrum, kam se někteří účastníci akce uchylovali před zimou, zase
bylo provoněné svařeným vínem pro
zahřátí. Zájem byl i o porce třímetrové
vánočky, kterou upekly kuchařky ze
ZŠ Krušnohorská.

Na zahájení se přijeli podívat hosté z partnerského města Brand-Erbisdorfu v čele se starostou, zástupce sponzora
akce, Severočeských dolů, a. s., a nadačního fondu, který se
stane příjemcem výdělku adventu. Ten činil 47 693 korun.
Vzhledem k tomu, že zima i tentokrát, stejně jako vloni, ukázala svou mrazivou tvář, lze vybranou částku hodnotit jako
úspěch.
Tečku za vydařenou akcí by mohla být slova uznání z úst
Martina Reihse, ředitele ZŠ Krušnohorská, na jejíchž žácích i zaměstnancích byl největší podíl organizační práce. „Rád bych poděkoval všem, kteří svým úsilím přispěli
Do předvánočního maratónu se zapojili i žáci výtvarného oboru ZUŠ Jirkov.
Připravili si pro své blízké překvapení
v podobě vánoční výstavy, tentokrát
na téma Vánoční koleda. Ve čtvrtek
9. prosince v 17 hodin přivítali okolo
150 svých příznivců v dětské galerii.
Tématická výstava výtvarných prací
navodila sváteční náladu, pohodu a oddech od všedního shonu. Návštěvníci
výstavy byli obklopeni anděly v životní velikosti, mohli si prohlédnout
všemožné keramické svícny a další výrobky s vánoční tématikou. Na
snímku část vystavených prací. A protože vernisáž výstavy je velkou chvílí
pro vystavujícího tvůrce, nemohli chybět ani oni: na malém snímku několik
mladých výtvarnic.

k bezchybnému průběhu adventu. Podíleli se na něm ve
svém volném čase a bez nároku na odměnu,“ uvedl Reihs,
ale připomněl, že škola na tento velký úkol nebyla sama.
„Děkuji Sboru dobrovolných hasičů Jirkov za poskytnutý
azyl pro adventní dílny, všem sponzorům, především Severočeským dolům a obci Březno u Chomutova, která nám
poskytla podium. Bez této pomoci by uskutečnění této akce
jen těžko představitelné.“ Poděkování pochopitelně patří
i všem ostatním, především dětem, a to jak těm, které mrzly
u prodejních stánků, tak těm, které vystoupily v rámci kulturního programu, jenž byl součástí akce.

Na výrobě keramického betlému
se podílely desítky školáků

Malí Jirkováci si ozdobili stromky

Na tak zodpovědnou práci jako je
zdobení stromečku je třeba se řádně
soustředit.
Foto Luboš Mizun

Už tradiční milou předvánoční akcí je
zdobení stromků dětmi z jirkovských
mateřinek a škol a dětského domova
ve Vysoké Peci. I letos předcházelo večernímu rozsvícení vánočního stromu
na náměstí Dr. E. Beneše dopolední
hemžení drobotiny kolem stromečků
na pěší zóně v Kostelní ulici.
Ozdoby z přírodních materiálů a papíru dětem pomáhaly věšet paní učitelky, ale jak je vidět na snímcích, i ti
nejmenší si mohli zkusit si tu „svou“
ozdůdku zavěsit. Přes mrazivé počasí
se děti zjevně nenudily, což teprve,
když byly odměněny dárky v podobě
sladkostí a drobných hraček. Ty jim
předávali Mikuláš s andělem za asistence místostarosty Jaroslava Cingela.
Připomněli jim tak, že se blíží svátek
pro dětskou dušičku snad největší Štědrý den.

Poslední listopadový den patřil na ZŠ v ulici Budovatelů výrobě betléma. Děti
z prvního stupně tvořily v učebně výtvarné výchovy keramické výrobky, jednotlivé sošky do betléma. Každý mohl vytvořit postavu nebo zvířátko. Žáci 6. a 7.
třídy dětem pomáhali. Jak je vidět ze snímku, malí školáci byli velmi šikovní
a vytvořili krásná dílka, která dohromady tvoří keramický betlém. Společné dílo
je vystaveno v chodbě školy, takže každý příchozí může může obdivovat šikovnost dětí. Jeho tvůrcům i ostatním školákům pak v předsvátečních dnech vytváří
krásnou vánoční atmosféru.
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