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Z b ýval é s y nagogy
vzn i kne po opr av ě
kul tu rn í z ař í z ení

če rven 2 019

Město přemění někdejší židovskou
modlitebnu na centrum pro koncerty,
a výstavy. Obnova čeká i přilehlou
zahradu. Práce začnou na podzim

V u l i c íc h s e o b j e v í p ě t
n á d o b n a p o u ž i té tu k y
Kuchyňské oleje
a tuky mohli dosud
Jirkované odevzdávat
zdarma jen ve
sběrném dvoře.
Radnice se novinkou
připravuje na novelu
vyhlášky, která začne
platit od příštího roku

Poslal svou marm e l á d u
do Anglie, kde usp ě l v e
světové soutěži
Rozhovor s Davidem Netolickým
z Jirkova, který vaří marmelády
s vlastními neobvyklými příchutěmi.
Vyrobil i jablečné máslo, jež získalo
značku regionálního produktu
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Nejbližší veřejné zasedání jirkovského zastupitelstva se
bude konat 26. června od 15 hodin v zasedací místnosti
městského úřadu na náměstí Dr. E. Beneše.

Je fajn, když se věci daří
Hned několik věcí současně mi v květnu udělalo radost. V první řadě
mě potěšilo, že si občané ´vzali za svůj´ náš
zkušební projekt Jirkované sobě, který je obdobou participativního rozpočtu. Některé návrhy,
které lidé podali, nás mile překvapily - ne všechny by nás totiž
napadly. Je pravda, že se objevily
i nápady, které jsou momentálně
neuskutečnitelné, ale to se dá určitě do budoucna vylepšit.
Mám radost také z toho, že zastupitelstvo odsouhlasilo podání
žádosti na projekt rekonstrukce
bývalé synagogy v ulici 5. května,
z níž chceme mít kulturní centrum. Městu se teď navíc podařilo
skoupit přilehlý pozemek o rozloze zhruba 200 metrů čtverečních, který zcelí území této zahrady. Pro návštěvníky tím vznik-

ne větší prostor k odpočinku i k relaxaci.
Na zahradě synagogy
bude ještě spousta práce, ale jsem přesvědčena, že výsledek pak bude stát za to.
Na velmi dobré cestě
je i podepsání partnerské dohody mezi Jirkovem
a polským městem Kobylnica,
kam nás jeho představitelé na
sklonku května pozvali, abychom
viděli, jak to u nich chodí. Společnou řeč určitě najdeme na poli
kulturním a ve školství. Polské
přátele na oplátku pozveme do
Jirkova, kde oficiální partnerství
definitivně dojednáme.
Blíží se čas dovolených a prázdnin. Žáci, buďte opatrní, ať se vám
vyhnou úrazy, abyste se v září
mohli vrátit do škol. Hezké léto
všem, milí spoluobčané. Darina
Kováčová, starostka Jirkova

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM

Dotaz: Prosím o informaci, jak bude řešena distribuce Jirkovských
novin. Letos přišly jen jednou, a to v dubnu, zřejmě když se dělala
kontrola roznášek. V květnu opět nic. Každý měsíc se to opakuje, řešila jsem to mnohokrát a nic se neděje. Je to neuvěřitelné, že to nejde
vyřešit. Jedná se opět o Osadu.
Vladimír Vacula, referent vztahů k veřejnosti, redaktor Jirkovských novin: Máte pravdu, kontrolu roznášky Jirkovských novin jsme
společně s Českou poštou prováděli na Osadě 10. dubna dopoledne.
U žádného z domů, kde jsme ten den zazvonili, nebyla žádná stížnost. Pokud vám noviny další měsíc nepřišly, pošlete mi vaši adresu
na e-mail: v.vacula@jirkov.cz a já vedoucí pošty upozorním, aby dohlédla na to, abyste noviny dostala. Snažíme se nyní řešit jednotlivé
případy nedoručení novin s Českou poštou individuálně a musím říct,
že od té doby se nám objevují stížnosti na nedonášku už jen zřídka.
Pisatelka: Pane Vaculo, před pár dny jsem psala ohledně roznášky
Jirkovských novin na Osadě. Přišly 14. května, což jsem už ani nečekala. Viděla jsem pána s paní, kteří dřív nosili všelijaké letáky, na
ně byl vždy spoleh, ale pak přestali. Snad se vše opět v dobré obrátí
a budeme všichni spokojeni. Přeji hodně pěkných námětů a inspirací.
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ZÁCHRANA HISTORICKY CENNÉ BUDOVY

Synagoga píše nový příběh

Lubomír Polák z odboru majetku města a útvaru investic před synagogou, kterou čeká celková rekonstrukce.
Před 172 lety ji postavili
v Jirkově jako židovskou modlitebnu. Za druhé světové války
sloužila jako skladiště. Pak v ní
byl sklad harampádí a sběrna
druhotných surovin. Bývalou
synagogu koupilo město v létě
2016 od soukromého vlastníka.
A teď vše připravilo k tomu, aby
tuhle ruinu opravilo.
Na zpustlé zahradě je beton
místo trávníku, na něm zrezlé
váhy na šrot a všudypřítomný
nepořádek. Přízemí zchátralé budovy má betonový nepůvodní
strop, díky kterému vzniklo patro.
Takhle to tu nevypadalo a vypadat nebude. „Všechen beton musí
pryč, celý prostor uvnitř se znovu
otevře a prosvětlí,“ zdůrazňuje
Lubomír Polák z odboru majetku
města a útvaru investic.

Patro uvnitř synagogy bylo uměle vytvořené betonovým stropem
v přízemí, který jistí pilíře (viz horní záběr) Foto 3x Vladimír Vacula
„Město si nechalo zpracovat projekt, který budovu i její okolí přetvoří na kulturní zařízení. Budou se

Výkres ukazuje, jak synagogu (oranž.) obklopí upravený park s pódiem.

tu konat výstavy, koncerty, recitály, autorská čtení i další společenské akce,“ vyjmenovává starostka
Darina Kováčová. Součástí areálu bude upravená zeleň sloužící
k relaxaci návštěvníků. Na zahradě budou lavičky, pódium i socha,
na niž radnice použije část z finančního daru, který městu předloni odkázala jedna z obyvatelek.
Na obnovu budovy a areálu
město žádá ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci z programu regenerace brownfieldu. „Dotace by
mohla pokrýt polovinu veškerých
nákladů na rekonstrukci,“ poznamenává místostarostka Dana
Jurštaková. Celkové náklady jsou
odhadnuté na zhruba 8,8 milionu
korun. S přípravnými pracemi by
se podle Poláka mohlo začít už
v říjnu. Hotovo má být příští rok.
Klasicistní synagoga byla dostavěna v roce 1847. Stěny interiéru zdobily ornamentální malby.
Jak byla uvnitř vybavena, se už
dnes neví. Není také známo, kdy
přestala sloužit k modlitbám. Některé prameny uvádějí, že ještě
v roce 1938 se v synagoze židé
scházeli. Válku přežila bez úhony,
přestože se ji za Křišťálové noci
pokusili zapálit výrostci. V tom jim
tehdy zabránili jirkovští Němci.
Po válce ale někdejší židovský
svatostánek už jen chátral. (vac)

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Novinka: nádoby
na použité tuky
Použité jedlé oleje a tuky už
nemají končit v kanalizaci, kam
je lidé po vylití často splachují.
Radní schválili uzavření smlouvy
se společností z Církvic, která se
zabývá odvozem a likvidací tohoto druhu odpadu. Proto se od
poloviny června začnou po Jirkově rozmisťovat první řádně
označené sběrné nádoby.
Do nich mohou občané vhazovat použité kuchyňské oleje
v uzavřených PET lahvích, ale ne
je tam volně lít. Poskytovatel této služby zároveň upozorňuje, že do nádob nepatří sádlo či jiné pevné tuky, ani průmyslové a automobilové oleje.
Obce mají podle vyhlášky o rozsahu a způsobu odděleného soustřeďování složek komunálního
odpadu povinnost od roku 2020
zajistit místa pro sběr jedlých
olejů a tuků. V Jirkově je mohli
lidé dosud odevzdat zdarma jen
ve sběrném dvoře. „Abychom
tuto službu občanům ještě více
přiblížili, rozmístíme po městě zatím pět speciálních nádob,“ říká
Kamila Plzáková z odboru majetku města a útvaru investic. (vac)

Takových nádob bude v Jirkově
zpočátku pět. Foto rohoznice.cz
Lokality pro nádoby:
► Březenec - u nových kontejnerů při příjezdu do osady
► ulice Vinařická - přístřešek
na kontejnery u 2. ZŠ
► ulice Budovatelů - u kontejnerů u čp. 943
► ulice U Sauny - u kontejnerů u čp. 1532
► ulice Hornická - u kontejnerů u čp. 1273
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Občané podali první návrhy, kam investovat...

Ilustrační snímek.

Foto vakomobiliar.cz

▲ Název projektu: Policie v akci
Popis: pořízení 3 mobilních maket policisty. Maketa je 210 cm vysoká,
skládací a bezúdržbová. Její součástí je sloupek a podstavec zajišťující
dostatečnou stabilitu. Umístění makety lze měnit podle aktuální potřeby
Náklady: celkem 45 tisíc Kč - 3 makety cca 24 tisíc Kč + úprava terénu
a zajištění makety proti odcizení cca 20 tisíc Kč
Cíl projektu: snaha o zvýšení bezpečnosti na silnicích, kde se dlouhodobě nedaří zajistit dodržování předepsané rychlosti v obci

Ilustrační snímek.

Foto oms.cz

▲ Název projektu: Automatický externí defibrilátor (AED) pro Jirkov
Popis: pořízení AED na dvě místa ve městě - do nového informačního
centra a do Olejomlýnského parku. V parku by byl přístroj umístěn veřejně v uzamykatelné skříňce a na stojanu napájeném elektrickým proudem
Náklady: celkem 157 tisíc Kč - 1 přístroj 48 tisíc, 2 přístroje 96 tisíc Kč,
skříňka 18 tisíc, stojan 26 tisíc, adaptér 7 tisíc a napojení stojanu 10 tisíc
Cíl projektu: umožnit obyvatelům poskytnutí první pomoci ještě před příjezdem záchranné služby a tím zvýšit šanci na přežití
4

Ilustrační snímek.

Foto pixabay.com

▲ Název projektu: Lodičky na zámeckém rybníku
Popis: umístění lodičky, případně šlapadla, na rybník u zámku Červený
Hrádek. Půjčování zdarma, případně proti vratné kauci. Klíče od plavidla
by mohly být k dispozici na recepci zámku
Náklady: celkem 110 až 130 tisíc Kč - hliníková loď cca 50 tisíc Kč, příp.
laminátová (šlapadlo 70 tisíc Kč). Úprava břehu + příprava cca 60 tisíc Kč
Cíl projektu: lodičky by logicky navázaly na zpřístupňování atraktivních
lokalit zámeckého parku (naposledy ostrov) a rozšířily nabídku aktivit

Ilustrační snímek.

Foto napadov.cz

▲ Název projektu: Veřejné místo pro grilování
Popis: vybudování veřejného grilovacího místa v Olejomlýnském parku
u pumptrackové dráhy, kde je již vystavěné posezení, na něž naváže
Náklady: posezení je možno pořídit jako stavebnici, kdy celkové náklady
včetně přípravy místa a údržby se odhadují na 300 tisíc Kč
Cíl projektu: možnost strávit příjemné chvilky s rodinou či přáteli při společném grilování. Dnes lidé grilují na místech, která k tomu nejsou určena, a dostávají se do sporu s dalšími spoluobčany a s městskou policií
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...radní rozhodli o postupu šesti projektů

Ilustrační snímek.

Foto m.bosaturistika.cz

▲ Název projektu: Stezka bosou nohou
Popis: naučná stezka bosou nohou spojuje relaxační a smyslový zážitek. Ideální místo pro ni je v areálu Kludského vily
Náklady: celkem 200 tisíc Kč - dle toho, zda se přidají další možné prvky
Cíl projektu: v dnešní hektické době lidé stále více utíkají do přírody
a hledají nové možnosti trávení volného času. Stezku mohou využívat
všichni, bez rozdílu věku. Navíc v blízkém okolí nic podobného není, což
by mohlo zvýšit návštěvnost, respektive přilákat turisty do města

Ilustrační snímek.

Foto colmex.cz

▲ Název projektu: Venkovní rehabilitační koutek pro seniory
Popis: vybudování venkovního koutku v zahradě MěÚSS na Mládežnické zahrnujícího nákup 7 posilujících strojů vhodných k rehabilitaci
Náklady: celkem 400 tisíc Kč - 7 posilovacích strojů 198 tisíc Kč + instalace strojů, terénní úpravy a vybudování přístupové cesty 202 tisíc Kč
Cíl projektu: používáním strojů by si klienti domova mohli udržovat kondici. Při návštěvách s nimi mohou cvičit i jejich rodinní příslušníci a přátelé, což posílí sociální vazby. Přístup bude umožněn i veřejnosti

Hlasovat je možné po celý měsíc červen, slouží k tomu i tento kupón
Všechny podněty a nápady,
které lidé letos podali v rámci
nového projektu ´Jirkované sobě,´
jenž je obdobou participativního
rozpočtu, posoudili v minulých
dnech odborní pracovníci městského úřadu. Zhodnotili zejména
jejich proveditelnost a také to,
jestli předkladatelé splnili všechna předepsaná kritéria.
Své závěry pak předložili komisi rozvoje a bezpečnosti, která je
poradním orgánem rady města.
Na její doporučení radní následně vybrali šest výše uvedených
projektů.
Projekty postupují do veřejného
projednávání, které se bude konat ve středu 12. června v 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu. Každý předkladatel
projektu nebo jím pověřená osoba na něm představí svůj nápad
veřejnosti.
Jirkované mohou do 30. června vybírat z šestice projektů ten,
který se jim nejvíce líbí (každý
občan má jeden hlas). Zakříž-

kují jeden vybraný projekt na
tomto přiloženém kupónu, který
vystřihnou a odevzdají na podatelně městského úřadu nebo
vhodí do schránky za radniční
budovou. Hlasovat je možné ta-

ké elektronicky, k tomuto účelu je připravený formulář k vyplnění. Naleznou ho na adrese www.
jirkov.cz/samosprava-mesta/zakladni-informace/jirkovane-sobe.
Aby byl každý hlas započítán, je

nutné vyplnit všechny údaje - v tištěném kupónu nebo v elektronickém formuláři (podle toho, jakou
formu hlasování si občan vybere).
Na webu města budou poté zveřejněny výsledky hlasování. (vac)
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Senioři mají U Dubu kinokavárnu

Domov pro seniory U Dubu má nově otevřenou kinokavárnu. Vznikla ze současné klubovny, která se od října
využívá i jako výstavní síň. „Žije u nás 260 klientů převážně odkázaných na invalidní vozík, kteří nemají možnost
navštívit jiná kulturní zařízení“ vysvětlila Blanka Koblicová z MěÚSS. Organizace získala na vznik kinokavárny
120 tisíc korun z programu Globus - Lepší svět, kde v hlasovací soutěži zvítězila. Dalších 15 tisíc korun má ze
soutěže Poslání pečovat, kde také obsadila 1. místo. V kinokavárně je nyní výstava obrazů malířky Mileny Talaváňové - Pilné (na snímku vpravo). „Jsem ráda, že v Jirkově vznikl tak krásný kulturní prostor. Je důkazem, že
nejsme nekulturním městem,“ uvedla při slavnostním otevření prostor starostka Darina Kováčová. Foto MěÚSS

PRAVIDELNÁ PROJEKCE

Lepší „letňák“
Promítání v letním kině v Olejomlýnském parku u penzionu Bremen letos poprvé zajistí město.
O provoz improvizovaného biografu se v minulých letech staraly
soukromé subjekty a promítaly tu
nepravidelně. Město nabídne divákům filmové hity, které letos lámaly v kamenných kinech návštěvnické rekordy. Do letního kina bude
navíc vstup zdarma. „Lidé žádají radnici o více kultury, proto
bychom rádi pořádali letní kina
pravidelně a každý rok,“ říká místostarostka Dana Jurštaková.
8. 6. od 21:30 se tady bude promítat film Bohemian Rhapsody,
20. 7. od 21:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená a 3. 8.
od 21:30 Ženy v běhu.
(mh)

RADNICE OBČANŮM

Město chce vrátit páteční trhy. Zkouší, co by vyhovovalo lidem

Záběry z prvních letošních pátečních trhů, které se konaly na náměstí Dr. E. Beneše 10. května.
Tradiční páteční trhy na centrálním náměstí, které Jirkované
pamatují z let nedávno minulých
a po nichž řada občanů stále volá, může nahradit farmářský trh.
6

Loni se farmářský trh konal vždy
v sobotu, ale zájem kupujících byl
malý. Protože město chce vyjít
lidem vstříc a zároveň oživit náměstí, zkouší různé varianty. Tou

první je přemístit trh ze soboty na
pátek, což letos radnice udělala.
Může zařídit i to, aby se páteční
prodejní doba na tržišti prodloužila třeba do 17 hodin. Ale o tom,

Foto 4x Vladimír Vacula
zda se trhovcům vyplatí prodávat
na pátečních trzích až do pozdního odpoledne a jestli bude trh pravidelně, nakonec rozhodne zájem
samotných kupujících.
(vac)
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ÚSPĚŠNÝ JIRKOVAN

Poslal marmeládu do Anglie. A získal bronz

Má ekonomické vzdělání, živí
se jako programátor, provozuje
internetový obchod s oblečením
a pracovními oděvy. A po večerech a o víkendech doma vyrábí
marmelády. Ale ne jen tak ledajaké, jednačtyřicetiletý David Netolický z Jirkova je vaří tak dobře, že
zaujaly porotu na světové soutěži.
Co vás vlastně přivedlo k vaření marmelád?
Mám vaření jako koníčka. K marmeládám jsem se ale dostal náhodou. Provozujeme web s hrníčkovými recepty a já se před pár lety
ve velkém pustil do pečení všeho
možného. Začal jsem to rozdávat
kamarádům. Protože jsem zmlsaný, tak jsem si všechny recepty
poupravil podle svého a tak místo margarinu bylo všude máslo,
vanilinové cukry jsem nahradil
pravou vanilkou. Bábovky a koláče začaly chutnat najednou úplně
jinak. Jednou mi kamarád řekl, že
bych s takovými věcmi mohl jezdit
po farmářských trzích, kde by mi
prý utrhali ruce. To znělo lákavě.
Ovšem narazil jsem na živnostenském úřadě. Protože jsem si před
více než 20 lety vybral obchodní
akademii, nemám vyučení na
pekaře ani cukráře, a tak bábovky péct nemůžu. Jediné, co jsem
ukecal, byly sušenky, protože to
jsou cukrovinky, na které papír mít
nemusím. Tak jsem se začal pídit
po tom, co můžu, a padla volba na
marmelády. Ty jsem pak rozšířil
ještě o sirupy, BBQ omáčky, kečupy. Začínám i s nakládanou zeleninou a experimentuji s hořčicemi.
Pro koho jste své první marmelády vyráběl?
Pro sebe a svou rodinu. Rád
zkouším různé věci a moji nejbližší jsou vždy první na ráně (smích).
Zúčastnil jste se v Anglii soutěže The World´s Original Marmalade Awards. Jak jste se tam
dostal a s jakým výrobkem?
Četl jsem o několika Češkách,
které v této soutěži vyhrály dvojitou zlatou medaili. V době, když
jsem už pár měsíců chodil po farmářských trzích a měl jsem za sebou výrobu dvou citrusových mar-

Prahy. Uvažuji o tom, že se v druhé polovině roku a příští rok podívám i do dalších měst. Kromě trhů
mohou lidé mé výrobky potkat
i v několika obchůdcích v Jirkově,
Mostě, Litvínově a v Ostrově.

David Netolický „v království svých marmelád“
melád, mi to nedalo a začal jsem
se pídit po tom, jak by se dalo na
takovou soutěž přihlásit. Bylo to
loni v lednu, kdy chybělo asi 14
dnů do zaslání vzorků. Tak jsem
zabalil jednu z vyrobených marmelád, citrónovou s proseccem
a citrónovým likérem, a poslal ji
do Anglie. Lákalo mě na tom hlavně to, že dostanu zpět hodnocení
daného výrobku od lidí, kteří marmeládám rozumí. Když se mi pak
v e-mailu objevila zpráva, že jsem
získal bronzovou medaili, byl
jsem hodně překvapený. Letos
jsem posílal pět různých vzorků
a povedlo se mi získat dvě bronzové medaile a dvě pochvaly.
Zaujala grapefruitová marmeláda
s hořcem a mandarinková marmeláda s proseccem, pochvaly
pak dostala pomerančová marmeláda s fernetem a grapefruitová s ginem, ta je z citrusových
marmelád mou nejoblíbenější.
Je výroba marmelád z citrusů
obtížnější než z jiného ovoce?
Když jsem vařil první citrónovou
marmeládu, bylo to pro mě neuvěřitelně těžké. Teď už je to lepší,
ale pořád jsou pro mě citrusové
marmelády velká výzva. Ze všeho, co jsem zatím uvařil, jsem citrusových marmelád vylil nejvíce
do záchodu, protože s některými
várkami jsem nebyl vůbec spokojený. S citrusy se pracuje úplně

Foto Vladimír Vacula

jinak než s ovocem, jako jsou třeba švestky či jahody. U některých
druhů ovoce stačí zjednodušeně
řečeno naházet všechno do jednoho kastrolu, trochu povařit, trochu pomixovat a nalít do sklenic.
Ovšem u citrusů je s tím výrazně
více práce.
Získal jste certifikát Regionálního produktu Krušnohoří za jablečné máslo. To je váš recept?
Rád bych řekl, že je to můj výmysl, ale je to velmi stará receptura z Belgie, kde se tímto způsobem zpracovávala jablka už
ve středověku. Je to pár let, co
jsem na tento recept narazil na
americkém serveru a lákalo mě
ho vyzkoušet. Když jsem se rozhodl, že začnu vyrábět zavařené
produkty, tak bylo jablečné máslo
hned druhý recept, který jsem začal dělat. Trochu připomíná naše
povidla, ale díky procesu výroby
chutná úplně jinak. V Česku se
tomu musí oficiálně říkat jablečná
pomazánka, ale na západ od nás
je známá jako jablečné máslo.
Kde všude už vaše výrobky
zákazníci znají?
Pravidelně jsem na farmářských
trzích v Chomutově a Lounech,
občas zavítám i do Jirkova, Mostu
a jezdím na vesnické farmářské
trhy v okolních obcích. V létě
mám v plánu vydat se poprvé do

Zkoušíte stále nové příchutě
marmelád? Dá se ještě vůbec
vymyslet něco nového?
U některých obyčejných věcí
stačí jen zalistovat ve starých
receptech a jde udělat džem, ze
kterého lidem spadne brada. Já
ale vedle toho rád kombinuji
všechno možné - koření, alkohol,
kávu či čokoládu. Poslední zimu
jsem zkoušel různé kombinace a
velmi často jsem sáhl po různých
druzích piva. A tak vznikl třeba
borůvkový džem s pivním karamelem, který se dělá z žateckého černého ležáku, nebo uzený
malinový džem s čokoládovým
porterem, kde klasické maliny
kombinuji s německým černým
pivem a uzenou paprikou. Takto
jsem dokonce přišel k marmeládě, která dostala letos bronzovou
medaili - grapefruitové s hořcem.
Jaký je váš profesní sen?
Otevřít si lahůdkářství, kde by si
lidé pořídili skvělý džem či tu nejlepší nakládanou zeleninu, výtečnou paštiku nebo famózní jahodový koláč. Mám mnoho představ,
jak bych ho chtěl realizovat, ale
zatím je ještě hodně věcí, které
musím teprve dovymyslet. Teď je
přede mnou otevření obchůdku
s mými výrobky, vybudování výrobního zázemí a pak teprve přetvoření v lahůdkářství.
(vac)

„Bronzová“ marmeláda z Anglie a značkový regionální produkt
Krušnohoří. Foto Zdeněk Dlouhý
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SETKÁNÍ V KOBYLNICI

Jirkov jednal v Polsku o partnerství

PIETNÍ AKT

Uctili památku padlých obyvatel

◄▲ Představitelé Jirkova zavítali koncem května na pozvání do polské
Kobylnice, kde otevřeli jednání o uzavření partnerství mezi oběma městy.
To by se týkalo hlavně oblasti kultury a školství. Zástupci jirkovské radnice měli možnost se v Kobylnici zúčastnit městských slavností. Jirkovští
se při nich nechali inspirovat například tím, jak si v Polsku dokážou udržet
čistotu a pořádek už v samotném průběhu kulturních a sportovních akcí.
Do Kobylnice přijeli i zástupci několika dalších radnic ze zahraničí, s nimiž město už dříve uzavřelo partnerství, včetně představitelů východních
zemí jako jsou Bělorusko, Estonsko či Gruzie. Starostka Darina Kováčová a místostarostka Dana Jurštaková předaly tajemnici kobylnického
městského úřadu (na první fotografii) dárky a propagační předměty. Na
znamení přátelství, které již ´může zakořenit´, v Kobylnici také zasadily
strom města Jirkova, jak ukazuje druhý snímek.
Foto Vladimír Vacula
Kobylnica leží ve Słupském kraji, 18 kilometrů od moře. Má své gymnázium, základní školu, policejní stanici, polikliniku, kostel ze 16. století, knihovnu, sportovní halu, stadion, úřad i řadu obchodů a dílen.

DOTACE OD KRAJE

Lepší příjem vysílaček strážníků

Zemřelým Jirkovanům doma i v zahraničí, ve válce i v letech po ní,
a to bez ohledu na národnost, byl 9. května věnován pietní akt
s partnerským německým městem Brand-Erbisdorf a Kruhem přátel Jirkova. Účastníci položili květiny u památníku jirkovských občanů, kteří
přišli o život v I. a II. světové válce. Němečtí vojáci před tím na hřbitově
uklidili jeden z hrobů, o nějž pečují spolu s českou armádou, městem
a Kruhem přátel Jirkova. Představitelé obou měst a Kruhu přátel Jirkova pak uctili památku všech padlých. „Z historie plyne často poučení,
omluva, ale hleďme především na přítomnost a stavme mosty spojující
Jirkovany bývalé a současné,“ zdůraznila ve svém proslovu starostka
Darina Kováčová (na horním snímku). Pietu doprovázeli žáci místního
trubačského souboru Halali. (vac)
Foto 2x Michal Bečvář
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Na střeše městské věže bude
umístěné technologické zařízení - převaděč, který zajistí
kvalitní radiový přenos mezi jednotlivými vysílačkami, jež používají strážníci. Díky němu dojde
k odstranění hluchých míst ve
městě, v nichž v současnosti přenos nefunguje vůbec, nebo je ve
velmi špatné kvalitě. Převaděč
dále umožní přijímání a odesílání
přesnějších
informací
o GPS poloze jednotlivých vysílaček. „Předpokládám, že zařízení
se bude na věž instalovat už během června,“ míní ředitel městské policie Martin Řehůřek. Cílem
projektu je zajistit co nejrychlejší
zásah strážníků při dohlížení na

bezpečnost a veřejný pořádek.
Koupi radiokomunikačního zařízení za bezmála 137 tisíc podpořil
Ústecký kraj a poskytl na to městu
dotaci ve výši 122 930 korun. (ik)

Ilustrační snímek. Foto pixabay
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AKCE KE DNI DĚTÍ

Z okolí Červeného Hrádku
se stal Pohádkový les
▼ V areálu Červeného Hrádku se u příležitosti Dne dětí konal Pohádkový les. Okolí zámku ožilo díky pohádkovým postavám a dětem
s rodiči. Na tisíc účastníků si užívalo akci Domu dětí a mládeže Paraplíčko, kterou podpořilo město. Akce se stala oblíbenou, protože podoba
Fiony se Shrekem, superhrdinů, Sněhurky a trpaslíků, rodiny Simpsonových, Mimoňů, Spongeboba a kraba i dalších postav je věrohodná a soutěže jsou nenáročné. Příjemně strávené odpoledne pro celé rodiny zakončila návštěva stánku s odměnami, nechybělo ani občerstvení. Dík
patří všem spoluorganizátorům a dobrovolníkům.
Foto DDM
ČERVENÝ HRÁDEK

Startují Zámecké pátky
Pro všechny příznivce dobré
zábavy připravujeme na zámku
Červený Hrádek cyklus kulturních akcí se souhrnným názvem
Zámecké pátky. Každý bude nějak zaměřený - nejčastěji na hudbu, ale do budoucna se objeví
i dramatická tvorba, ohňová show
či taneční vystoupení. Prostor dostanou především ti, kteří možná
nejsou úplně známí, ale mají spojitost s naším regionem. Chceme
je tímto podpořit.

Akce plánujeme jako neformální. Konat se budou před zámkem.
Lidé se mohou těšit na posezení
venku, občerstvení bude ve stáncích a v oranžerii. Vstup na tato
setkání bude zdarma. První
akce se koná 28. června v 8:00
s podtitulem Red Rock Session.
Návštěvníky čeká chomutovský
crossover Lake Stopper a jirkovský world music-blues Martin Jáchym & The Common Sense.
Michaela Brožová, ředitelka KVIZ
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ZŠ BUDOVATELŮ

Život jako ve středověku

ZŠ NERUDOVA

Školáci si mohli vyzkoušet, jak
to chodí u opravdového soudu

Kdybyste v půli dubna procházeli kolem Červeného Hrádku, měli byste
nejspíš pocit, že jste se přenesli v čase o několik století zpátky. Zámecké nádvoří a park totiž na jeden den ožily středověkým tržištěm plným
řemeslnických stánků. Zájemci se tak mohli o každém řemesle dozvědět spoustu zajímavostí, a také si vyzkoušet práci středověkých zbrojířů,
hrnčířů, písařů, pekařů či stavitelů. Žáci sedmého ročníku ZŠ Budovatelů
měli možnost se v rámci projektu Středověká řemesla na hodinách dějepisu seznámit s tím, co k náplni daného řemesla náleželo. Následně si
vyrobili potřebné pomůcky a kulisy, na hodinách literatury načetli a zdramatizovali místní pověsti vztahující se ke středověkým dějinám města.
Vše završili středověkým tancem nacvičeným při hodinách hudební výchovy. Zažít věci na vlastní kůži vydá za mnoho přečtených knih a v případě studia dějin obzvlášť. Díky tomu vám už dnes každý žák druhého
stupně řekne, kdo je to hacník, co je to pernice, co měl za úkol lokátor a k čemu sloužil třeba čepák…
Žáci 7. ročníků a jejich vyučující

Koupit si, co se mi líbí, půjčit si,
na co chci. To zní celkem jednoduše a lákavě. Půjčovat si peníze je běžnou záležitostí. Ale co
takhle dostat se do problému při
splácení dluhu a skončit u soudu?
Není to tak zcela neobvyklé, že se
člověk kvůli penězům ocitne právě u soudu. V rámci finanční gramotnosti o této problematice žáci
ve škole už zaznamenali spoustu
informací.
Tentokrát jsme se zaměřili na
možnost řešení finančního sporu u soudu. Jak takové jednání
probíhá, si vyzkoušeli deváťáci
ze ZŠ Nerudova během simulovaného přelíčení u Okresního soudu v Chomutově. V rámci žaloby
o zápůjčce si žáci ´zahráli´ role
žalobce, obžalovaného, advokáta a svědka. Připravili si veškeré
podklady pro jednání, například
žalobu, smlouvu o zápůjčce, výpovědi svědků a tak podobně.
Pravou osobou na svém místě tak
byl pouze pan soudce, kterému
tímto děkujeme za to, že nám toto
umožnil a věnoval nám svůj drahocenný čas.

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A ZŠ

ZŠ STUDENTSKÁ

Jedna školačka v roli obžalované, další coby advokát, žalobce či
svědek. Žačky a žáci si zkusili, jak
to chodí před soudem. Foto škola
Není vůbec podstatné, jestli
u soudu uspěl žalobce nebo obžalovaný. Důležité totiž bylo, že
jsme všichni odcházeli s pocitem, že tahle akce byla prostě
skvělá!
luk + 9. A

Poslední zvonění si užili

Šesťáci se začetli do knih

Rušno bylo poslední dubnový den v prostorách Městského gymnázia
Jirkov, kde se studenti IV. G loučili se školou a slavili poslední zvonění. Těšili se na to už od prvního ročníku, kdy byli poprvé nuceni ochutnat kaši nejistého složení a stát se tak obětí dávné studentské tradice.
Každoročně před začátkem maturitních zkoušek si čtvrťáci naposledy
pořádně zařádí a pak už je čeká obávaná zkouška dospělosti. Letošní
maturanti se na svůj rozlučkový den vyzbrojili lacinými voňavkami, fixami
a rtěnkami a vyrazili potrápit ty, kteří se při příchodu do školy odmítali jakkoli vyplatit. K vidění byly obdivuhodné převleky, které pocházely
z dílny maturantů. Ti si tento den náležitě užívali.
Lenka Payerová

Šesté třídy, zejména 6. B, se i letos zapojily do Souboje čtenářů. Jedná
se o soutěž ve znalosti obsahu knížek, kterou realizuje společnost Svět
knihy v rámci kampaně na podporu četby Rosteme s knihou. Do letošního
ročníku se zapojilo 120 tříd šesťáků a primánů z celé republiky (z okresu
Chomutov jsme byli jediní). Na přečtení knížky měli soutěžící přibližně
dva měsíce. V polovině dubna se konalo celorepublikové online kolo,
v němž žáci museli jako jeden tým odpovídat co nejpřesněji na 25 zadaných otevřených otázek. Soutěž jsme sice nevyhráli, ani jsme se neumístili v top 10, ale nebyli jsme ani poslední. Hlavním přínosem celé soutěže
ale bylo, že se šesťáci do knížek opravdu začetli, některé šly doslova na
dračku. Největším čtenářem soutěžních knížek byl pak Tomáš Nosek ze
6. B, který přečetl z pěti soutěžních knížek tři.
Michaela Jindráčková
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Nejlepší junior
DHL Extraligy

Páťáci četli prvňákům, pak si to vyměnili

Mladý brankář a žák Městského
gymnázia a Základní školy Jirkov Dominik Pavlát byl na slavnostním ceremoniálu Hokejista
sezony 2018/19 v Brně vyhlášen
nejlepším juniorem DHL Extraligy.
V uplynulé sezoně stihl vystřídat
několik dresů. V Chomutově se
zapojil do extraligové základní
části, play out i baráže, v Chance lize chytal za Kadaň a Ústí nad
Labem, ve druhé lize za Bílinu
a samozřejmě v juniorské extralize za své Piráty. Domino, moc
gratulujeme!
Lenka Payerová

V rámci projektu Dny dětského čtení přišla 5. B nejmladším žáčkům ZŠ Studentská přečíst kapitolu z knížky
Povídání o pejskovi a kočičce. Na relaxační ploše prvňáčci poslouchali oblíbenou kapitolu ´Jak pejsek s kočičkou pekli dort´. Potom si ale role s páťáky vyměnili. Prvňáčci naopak četli svým starším spolužákům. Četli vybrané věty ze stejné knížky. Ty jim páťáci připravili i s dalšími čtenářskými úkoly na pracovní list. A prvňáčkům to
šlo krásně! Páťáci byli překvapeni, jak hezky už děti z první třídy dokážou číst a plnit úkoly. Každý páťák byl sice
připraven ´svému´ prvňáčkovi pomoci a poradit, ale oni téměř žádnou pomoc nepotřebovali. Sladkou odměnu,
kterou si pro ně starší spolužáci přinesli, si prvňáčci opravdu zasloužili.
Jana Vydrželová

MŠ SRDÍČKO + KLUBÍČKO

Do mateřinek
zavítal strážník

Ve školkách Srdíčko a Klubíčko
seznámil preventista městské policie děti s vybavením strážníka,
viděly teleskopický obušek, stavěcí terč, slzotvorný sprej a pouta.
Připravil si pro ně i pohybové
básničky s dopravní tématikou.
Vysvětlil jim, jak policistovi nahlásit iniciály a bydliště, kdyby se
ztratily, a také jim umožnil prohlídku služebního auta. Martin Vršan

ZUŠ JIRKOV

Okouzleni klavírem byli malí i velcí...
Naše škola pořádá velké množství různých akcí. Všechny jsou
zdařilé, většinou i hodně náročné,
ale organizujeme je rádi a co nejlépe. A právě takovou akci jsme
si společně užili v naší základní
umělecké škole 11. května v rámci festivalu Okouzleni klavírem.
Po městech Louny, Litoměřice,
Kadaň a Litvínov jsme převzali
pomyslnou štafetu a uspořádali
pátý ročník tohoto festivalu.
Malí i větší klavíristé a jejich
doprovod se začali sjíždět z celého ústeckého regionu po osmé
hodině ranní. A konec byl skoro
v 18 hodin. Mladí klavíristé se
představili se svými skladbami
v pěti koncertech.
V dalších učebnách se zároveň
konaly hudební workshopy. Ty
byly rozvržené tak, aby zájemci
mohli navštívit všechny a zároveň
zvládli i odehrát svůj koncertní
program. A tak mohli účastníci
přijít třeba na návštěvu k Mozartovi, kde jim Alena Hönigová
představila historický klavír z dob
minulých, a spolu s nimi na tento krásný nástroj i zahrála. Nebo
mohli zájemci navštívit workshop

Snímky z festivalu Okouzleni
klavírem, který se letos konal v jirkovské ZUŠ
Foto škola

Štěpána Slavíka, aby se dozvěděli, jaké je využití tabletů ve hře
na nástroje, konkrétně i na klavír.
I další workshop byl velmi praktický - Jaroslav Balog, ladič a klavírník, ukázal pianistům ve své dílně
zásady údržby klavíru a plno dalších zajímavostí.
Aby si mohli naši hosté také
odpočinout, byl pro ně odpoledne připraven interaktivní koncert
Jana Jiraského. Kromě samotného poslechu si mohli zájemci
spolu s pedagogem JAMU zahrát
jako doprovod a položit mu i pár
otázek v rámci besedy.
Pak už následovalo děkování,
předávání dárků za krásné výkony a následně i předání další
pomyslné štafety, která tentokrát
putuje opět do Loun.
Za organizátory děkuji všem,
kdo se spolu se mnou na akci
podíleli. Dík patří i účinkujícím
a jejich učitelům a rodičům, kteří nám dávali najevo, že jsou tu
rádi. Akci finančně podpořili Nadace ČEZ, město Jirkov, MUDr.
Marta Aranyosy, North Coffee
a Aneta Janda a firma S1 Center
Chomutov.
Milena Sailerová
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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Konto sbírky pro občanské sdružení Prohandicap se rozrostlo o dalších
11 tisíc korun. Sbírka pro tento spolek, kterou jsme započali na začátku
roku ve firmě Puls a chomutovském kině Svět, pokračovala třetí akcí
v Klubu aktivních seniorů v Jirkově. I zde se prodávaly kabelky od dárců a výrobky ´šikulek´ z MěÚSS Jirkov. Do pokladniček tak přibyly další
potřebné peníze a my děkujeme Mileně Karbusové z klubu seniorů za
pomoc při uskutečnění této akce. Dalším počinem bylo, že jsme na recepcích domovů U Dubu a na Mládežnické prodávali výrobky z naší keramické dílny k velikonoční výzdobě. Celkem se nám tedy zatím povedlo
vybrat zhruba 34 tisíc korun, které budou použity k zajištění svozu a doprovodu handicapovaných dětí z Jirkova do školy a ze školy. Sbírka bude
pokračovat dalšími akcemi, při nichž se budeme snažit opět přispět do
rozpočtu Prohandicapu.
Blanka Koblicová

Přijaly jsme pozvání pěveckého
sboru Harmonie Louny k účasti
na charitativním koncertu pořádaném náboženskou obcí Církve
československé husitské ve prospěch místní organizace Svazu
tělesně postižených. Koncert se
konal 6. května v kostele. Naše
sbormistryně Šárka Navarová pojala náš program jako cestování
nejen v čase, ale i zeměpisně, od
místa našeho působení přes Moravu do světa až za „velkou louži“.
Po naší krátké zkoušce následuje zkouška společná. Oba sbory na závěr již tradičně zazpívají
společně několik skladeb. I Harmonie si krátce vyzkouší novou
situaci, kdy hrát a současně vše
dirigovat bude sbormistryně Kateřina Štolová. Začínáme Glorií od
Jiřího Břízy, pak Andělé boží Jiřího Pavlici. Pueri Hebraeorum se
nám v počátku trošku nevydařilo,
ale po pár taktech jsme se hned

Konto se opět zvýšilo

Koncert pro dobrou věc
srovnaly. Skladby našich oblíbených autorek Mary Lynn Lightfoot
a Lindy Spevacek, ty už máme
usazené. A na závěr procítěná
hudební vzpomínka na Leonarda
Cohena Hallelujah. Velký potlesk
nás opravdu těší.
Harmonie zpívá krásně staré
skladby Phillipa Erlebacha Halleluja, Giuseppe de Martino Note
santa, ale i lidové - španělskou
A la Nanita Nana, kterou zpíváme i my, ale tady zazněla v jiném
aranžmá, moravskou Okolo Hradišča či českou Vyšla hvězda jasná. A ty společné? Břízova Kyrie a kánon Dona nobis pacem
- anonym. Dva sbory, to už je síla! Potlesk je nám odměnou, ale
ještě víc nás hřeje pocit, že jsme
přispěli na dobrou věc, tělesně
postiženým na nákup potřebných
pomůcek. Bylo to krásné setkání.
Slíbili jsme si, že se opět někdy
společně sejdeme. Eva Rendlová

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Jarní zpívání seniorek pokračuje
V minulém čísle Jirkovských novin se psalo o dubnovém jarním
koncertu tří jirkovských sborů, tří
generací, z nichž jeden je pěvecký
sbor Jirkovské seniorky. Za krásné hodnocení a průběh děkujeme.
Tím ale naše jarní zpívání neskončilo.
Nepředbíhejme však a vraťme
se do loňského října, kdy byl náš
sbor pozván na setkání seniorských sborů do Prahy. Ve velkém
sále pražského pěveckého sboru
Hlahol jsme si s chutí zazpívaly, poslechly jiné sbory přibližně
stejné věkové kategorie a domů
odjely s krásným pocitem, že
naše seniorské hlasy jsou funkční
a potěší řadu našich posluchačů.
Ale zpátky do Jirkova.
Je středa 24. dubna, nacházíme se v sále ZUŠ, ještě poslední
zkouška před dalším jarním koncertem a přivítáme Smíšený pěvecký sbor Retro Praha.
Dvě výborné sbormistryně pražská Zdena Součková a jirkovská Eva Steinbachová, obě
dlouholeté spolupracovnice v oboru sborového zpěvu (Zdena má
své začátky právě v Jirkově, ta12

ké spoustu přátel, prostě srdeční záležitost) se dohodly na spolupráci se svými sbory. Výsledek předčil všechna očekávání, potlesk a atmosféra v sále vše bylo vynikající.
Tato situace se 15. května opakovala v Praze, kde jsme byly
jako hosté. Pražský sbor není
sice úplně stejná věková kategorie, má také několik mužů, což
nebývá častým zvykem, ale společnou máme určitě lásku ke zpěvu, hudbě a k životu. A to je právě
to nejkrásnější a my se těšíme na
další spolupráci.
Aby byl výčet našeho zpívání
úplný, zpívaly jsme také v našem regionu - na slavnostních
akcích v Litvínově a v Kadani.
A velký dík patří naší doprovodné
klavíristce Haně Malé, učitelce
v jirkovské ZUŠ.
Nejsou ale všechny chvíle jen
radostné. Dne 10. května jsme se
na chomutovském hřbitově rozloučily s naší milou členkou Libuškou Olišarovou, která nás opustila
nečekaně, plná života, optimismu
a elánu. A právě tak na ni budeme
vzpomínat... Jiřina Frantová, KAS

Program KAS na červen: 4. 6. v 15:00 trénink paměti, 6. 6. ve 13.30
prodej textilu, 7. 6. v 9:00 návštěva učiliště v Jezerské ulici, 10. 6. Svahová - závěr před prázdninami (sraz ve 13:00 na autobusovém nádraží),
11. – 17. 6. Lázně Klášterec nad Ohří (odjezd ve 13:00 ze zastávky MHD
v Nových Ervěnicích a Červenohrádecké ulici).
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MICHAL BEČVÁŘ: O LIDECH S JIRKOVEM V SRDCI

Klub Dolní sněmovna - III.

Úspěšná spolupráce s energetiky
Spolupráce Dolní sněmovny
a odboráři-energetiky (FOSE) sklízela hned zpočátku plody. Navázání na populární pořady Kavárna
pro ženy, Chlapklub a Večery pod
lampou znovu do kulturáku lákalo
diváky a v roce 1992 klub zahájil
sérii Správných večerů při country hudbě. DS měla v tomto roce
energii na pořádání hned dvou
pouťových veselic. Na počátku
rozletu však sněmovnu zasáhla
krutá rána. Miluše Kocourková,
jež stála za vznikem DS a snad
jediná dokázala Glückseligovým
nápadům účinně vytyčovat mantinely, se pro zdravotní potíže
z činnosti DS stáhla a zanedlouho
zemřela. Od příště na Zdeňkovy
vize ´dohlížel´ pouze volený výbor
DS a ten odpovídal za koncepci
uskutečňovaných počinů.
Po zániku FOSE spolupracovala
Dolní sněmovna s Jiřím Zelenkou
jen symbolicky, rozpory nastávaly
pokaždé, když podnikatel neplnil
sliby, že v době pořadů pro děti
a koncertů nebude v provozu hos-

Oblíbený pořad Chlapklub. Vladimír Bečvář v roli hostitele Dagmar
Veškrnové a Jiřího Bartošky.
poda ve vestibulu. DS potvrzovala pověst spolehlivé organizace
a byla zárukou dobré zábavy,
vrcholem každé sezony se pro
příští léta stal Ples pověrčivých,
u občanů zdaleka nejoblíbenější.

Kulturák ztrácí Hornickou
pouť
Když budovu opustil podnikatel
Zelenka a do správy ji převzal IZReal, zdálo se, že nic činnosti DS
a kulturáku bránit nebude. Prv-

ní potíž nastala již v roce 1995.
Tehdy ulici před kulturním domem
„ozdobily“ sloupy trolejového vedení, pod nimiž 1. července téhož
roku projely první trolejbusy. Dosavadní stálé místo Hornických
poutí (od roku 1968) tak navždy
z bezpečnostních důvodů zaniklo
a přestěhovalo se do středu města. Navíc ve stejném roce začalo
připojování jirkovských sídlišť ke
kabelové síti, a tak odlákat obyvatele od televizorů bylo stále
svízelnější. A ještě k tomu musela
DS akceptovat novou místní konkurenci. V roce 1995 začal agilní
kastelán zámku spolu s Klubem
přátel Červeného hrádku první
zdárnou sezonu. Časem se ukázalo, že na zámku vzniká nové
centrum kulturního dění. Zpočátku oba rivalové spolupracovali,
zvláště při prvním ročníku celorepublikového Setkání dvojčat
a vícerčat, pořádaném DS v roce
1997. Od následujícího roku však
organizace kráčely svojí vlastní
cestou.
Snímky
k textu poskytl
autor.
Pestré spektrum
aktivit

Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1969

Hodně žadatelů - málo bytů, lidé chtějí stavět, havarijní stav komunikací
Odbor komunálního hospodářství a služeb - byty
MěNV obhospodařuje celkem
3 395 bytů, z toho je 2 208 bytů
ve správě Bytového podniku
a 1 187 v soukromých domech.
Místní a okolní závody mají dispoziční právo na 1 013 obhospodařovaných bytů Bytovým podnikem. Tyto jsou po uvolnění obsazovány podle schválených pořadníků závodů.
Byty spravované Bytovým podnikem jsou:
1 120 bytů I. kategorie
725 bytů II. kategorie
81 bytů		 III. kategorie
282 bytů IV. kategorie
Bytová situace v Jirkově se
postupně zhoršuje, protože se
ve starších bytech ve značném
množství vyskytuje vlhkost a plíStranu připravil Luboš Mizun

seň, nová výstavba zde není
a počet žadatelů o byt roste. Větší část uvolněných bytů je v dispozičním právu podniků Pro
uspokojení uchazečů z místního
pořadníku připadá minimální počet bytů I. a II. kategorie, větší
část uvolňovaných bytů je III. a IV.
kategorie.
Bytový podnik v tomto roce vyčerpal na opravy a modernizaci
bytového fondu 5 019 000 Kč.
K 31. XII. 1969 bylo zapsáno
129 žadatelů o byt. Z tohoto počtu byly 4 žádosti z roku 1965,
9 žádostí z r. 1966, 31 žádostí
z r. 1967, 35 žádostí z r. 1969
a 44 žádostí z r. 1969. V tomto
roce se uvolnilo celkem 15 bytů,
z toho 6 podnikových, 9 bytů
bylo odsazeno uchazeči u MěNV.
Současně bylo uskutečněno 79
výměn bytů - byly to převážně
výměny mezi Jirkovem a Chomutovem.

Svízelnost bytové otázky je
nutné zlepšit soustavnou kontrolou využívání bytového fondu, vyloučit užívání dvojího bytu
u rodin, které v Jirkově nebydlí.
Prověřeno bylo také využití soukromých rodinných domků a při
jejich obsazení přihlíženo k tomu,
aby nedocházelo ke sporům mezi
majitelem a nájemníkem,
V Jirkově jsou tři byty opuštěné občany, kteří se zdržují mimo
území ČSSR. Tyto byty mohou
být obsazeny až na podkladě potvrzení vydaného orgánem ministerstva vnitra.
Komise výstavby
22. května letošního roku bylo
svoláno Útvarem hlavního architekta v Chomutově jednání k výstavbě rodinných domků pro jednotlivce na území města Jirkova.
Komise výstavby žádala, aby
stavební místa pro individuální

stavbu byla v blízkosti stávajících
inženýrských sítí, aby náklady na
nově budované inženýrské sítě
byly co nejmenší.
U Černého mostu povoleno vystavět 40 garáží. Výstavbu 10 garáží v Zátiší Útvar hlavního architekta zamítl s tím, že do ukončení
výstavby sídliště „Pod Vinařicemi“
nebude vydáno žádné územní
rozhodnutí pro výstavbu garáží.
Havarijní stav státních komunikací
Ve spolupráci s vedoucím odboru dopravy ONV v Chomutově
s. ing. Kadlecem a ředitelem
Okresní správy silnic s. Tachovským dohodnuto, že odbor místního průmyslu a služeb MěNV zajistí zpracování návrhu na odvodnění ulice Osvobození a K. Čapka a Chomutovské ulice. Okresní
správa silnic provede odvodnění
a MěNV zaplatí materiál.
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NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA

ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY

Chybí posily Cyklisté, posíleni knedlíky, zdolali hory

Ve 3. ročníku netradiční krajské
olympiády nenavázali sportovci
základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
Jirkov na předešlé dva úspěchy.
Po vítězství v 1. ročníku a druhém
místě ve 2. ročníku této olympiády
obsadili jirkovští účastníci v prostředí kláštereckých lázní sedmé
místo. Podpořit je přišla starostka
Darina Kováčová. Předseda jirkovské organizace Josef Tamáš postrádal posily mladé základny. (rv)

S přáním mnoha ujetých kilometrů a pěkného počátečního výletu
odstartovala místostarostka Dana
Jurštaková na jirkovském náměstí už 6. ročník cyklistické sezóny.
Následně se cyklisté přesunuli na
autobusové nádraží, kde byl přistaven cyklobus, který je odvezl
k hraničnímu přechodu Moldava
v Krušných horách. Odtud ´kolaři´ vyrazili po východních svazích
Krušných hor.
Nepršelo, a tak všech 28 účastníků mohlo vyjet směr Dlouhá
louka a na ´výživný´ prudký výstup na vrchol vyhlídky Loučná
(956 m. n. m.), odkud byl trochu
zatažený výhled na České středohoří. Následně pokračoval
přejezd okolo Flájské obory. Při
něm se jeden z cyklistů při nešťastném pádu ´zblízka seznámil
s místním plotem obory´. Naštěstí
to odnesla jen jeho helma a zadní část těla. Dále se pokračovalo
ve směru na Litvínov a Horní Jiřetín, kde se chutně poobědvalo.
Posíleni knedlíky pak cyklisté
vystoupali za vydatného deště
a krupobití směrem k zámku Jezeří a Jirkovu.
Našlapalo se celkem 50 kilometrů. Všichni účastníci cyklistického výletu byli odměněni pamětním listem od organizátora. (mv)

Účastníci úvodního výletu na zahájení nového ročníku cyklistické sezóny se na kolech pěkně zapotili.
Foto Martin Vršan a Stanislav Tulka

POMOC ZVÍŘATŮM

NOVELA ZÁKONA

Děti vyrobily speciální krmítko pro veverky

Lepší podmínky
pro oddlužení

Sledovat v přímém přenosu akrobatické kousky veverek mohou
od poloviny května žáci prvního
stupně Základní školy v Nerudově ulici. Veverky se sem přichá-

zejí ´na skok podívat´ už od zimy.
„Na popud učitelky ze 4. B jsme
vyrobili veverčí krmítko. Pár prkýnek, trocha snahy a za pomoci
zručných šesťáků a školníka je kr-

Krmítko už visí na stromě.

Žáci šesté třídy ve školní dílně při výrobě krmítka.
14

Foto 2x 3. ZŠ

mítko na světě. Doplníme ho slunečnicí, lískovými i vlašskými ořechy,“ popisuje kantorka Jana Šlajová. Protože krmítko kvůli jeho
konstrukci nedokáže žádné jiné
zvíře než veverka otevřít, je podle Šlajové jisté, že potrava v něm
poslouží právě veverkám.
(r)

K 1. červnu nabyla účinnost
novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, která přináší nové formy oddlužení. Novela insolvenčního zákona zmírňuje podmínky pro vstup do oddlužení tak, aby bylo umožněno většímu počtu dlužníků. Dobrou zprávou je, že neexistuje takzvaný
strop dluhů, tudíž mají šanci
na oddlužení i lidé s velmi vysokými dluhy. Pokud vás trápí dluhy
a nevíte si s nimi rady, obraťte se
na jirkovskou poradnu při MěÚSS
Jirkov, která je připravena vám
pomoci.
E-mail: poradna@meussj.cz, telefony: 474 684 432, 774 422 012.
Michaela Říhová, sociální pracovník
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM stavební pozemek v Otvicích o rozloze 5600 metrů čtverečních. Telefon: 604 607 353

KOUPÍM jakoukoliv tahací harmoniku - akordeon, chromatiku, heligonku
i v nálezovém stavu. Jsem muzikant a sběratel. Telefon: 728 230 625

Ceník inzerce v Jirkovských novinách
Plošná inzerce:

Text, fotografie, plakáty: 25 korun za cm čtvereční.
Šíře inzerátů je daná šířkou sloupců, tzn. 4,2 cm, 9 cm, 13,8 cm
a 18,6 cm. Výška je libovolná, maximálně může být do výšky strany,
což je 27,1 cm. Při třech a více opakováních sleva 20%
Uvedené ceny jsou bez DPH

Řádková inzerce:

Pro soukromé osoby a neziskové
organizace: za 20 znaků včetně
mezer 10 korun.
Pro podnikatele, firmy: za 20
znaků včetně mezer 30 korun.

Společenská rubrika:
Blahopřání, vzpomínky.
Rozměr: 90 x 50 milimetrů.
Text + foto v rámečku za jednotnou cenu 50 korun.
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Pro farmáře dobře, pro trhovce špatně:
farmářské trhy v Okoříně skrápěl déšť

Okořín/Strupčice - Květnové farmářské trhy, které proběhly v sobotu 11. května, se i letos po organizační stránce povedly. Hlavní
očekávání organizátorů však nesplnily - kvůli nepřízni počasí bylo jejich návštěvníků podstatně
méně než v předchozích letech.
„Je to škoda, řekl bych, že letos
bylo nabízené zboží zatím nejlepší," míní Luděk Pěnkava, starosta
Strupčic, pod které osada Okořín
spadá. „Myslím tím jak šíři sorti-

Tu dopoledne zajišťovala skupina
Severák. V odpoledním programu
se nejprve představil strupčický
školní sbor a skupina Alibi, která měla kromě hudby připravený
i zábavný program pro děti.
Přes uplakané počasí se dá
říct, že se trhy povedly. Nabízené
produkty byly zajímavé, některé
dokonce špičkové kvality, a to, že
se odmítalo ukázat slunce, alespoň zčásti vynahrazovala pohodová sousedská atmosféra. (lm)

Na farmářských trzích nesmí chybět něco pro zahrádkáře.

Se svou sladkou troškou do
mlýna přispěli k šíři nabídky i žáci
mostecké školy Euroinstitut.

mentu nabízeného zboží, tak jeho
kvalitu."
Akci ve spolupráci s obecním
úřadem pořádala Místní akční
skupina Západní Krušnohoří. Pořadatelé naplnili ´svými´ prodejci
18 stánků. Nelze samozřejmě
vyjmenovat všechny, k mání byly
například domácí džemy a medovina, pečivo a sýrové pochoutky, palačinky, uzeniny a čerstvá
zelenina... Nabídku doplňovaly
další subjekty, které celkový počet stánků ještě zvýšily, například
strupčický Školní spolek, jirkov-

ský ProHandicap, mostecká škola
pro žáky s mentálním postižením
s palačinkami... Se svými zajímavými exempláři se pochlubili chovatelé hospodářského zvířectva
a ptactva. Chybět samozřejmě
nemohl prodej sazenic zeleniny
a bylinek, ale především piva
a teplých uzenin.
Protože pršelo, návštěvníci se
u stánků příliš nezdržovali - okoukli si, co je zajímalo, sem tam něco
nakoupili a pospíchali se schovat
pod připravené stany, kde mohli
v suchu posedět u piva a muziky.

Malí návštěvníci si mohli u jednoho ze stánků ozdobit perníkové
srdíčko.
Foto 3x Luboš Mizun

BOLEBOŘ

V Boleboři ctí tradice: pálili čarodějnice a stavěli májku
Boleboř - Jak už to bývá v Boleboři zvykem, ve zdejším kalendáři
akcí nesmí chybět pálení čarodějnic a stavění máje.

Takový oheň tu hoří každý rok.
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K tomu, aby se postavila májka,
je potřeba něco rukou, a tak se
sešlo pár šikovných chlapíků
a rozdaly se úkoly. Jan Palovčík
s traktoristou zajeli do lesa a po
náročném vybírání přivezli na
hřiště pěkný smrk. Na další skupinku čekalo odkůrování. Mezitím
děvčata zdobila věnec chvojím
a krepovým papírem. Potom už
následoval postavení máje. Toho
se zhostila desítka silných a zodpovědných mužů, kteří májku postavili na své místo.
Sportovně-kulturní výbor (SKV),
který tuto tradiční akci pořádal,
nezapomněl ani na nejmenší návštěvníky a připravil zábavné soutěže a čarodějnické pokusy.
V podvečerních hodinách se zapálila vatra s čarodějnicí a opéka-

ly se špekáčky. "Poděkování patří
všem, kteří se na přípravě tohoto
krásného dne podíleli, ať už programem pro děti, dovozem májky,

její přípravou nebo samotným
stavěním," dodala na závěr líčení
oblíbené akce Petra Talacková,
předsedkyně SKV.
(pt)

K postavení májky je třeba silných rukou, pomoci techniky a hlavně
spolupráce.
Foto 2x Petra Talacková
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Zahájení sezóny ve svitu nebeských těles: po sluníčku přišel úplněk
Strupčice - Střídavé sledování
nebe a předpovědi počasí - tak
vypadalo dopoledne ve Strupčicích v sobotu 18. května. Alespoň
u starosty Luďka Pěnkavy, který si
s ostatními organizátory dělal hlavu s tím, zda se jim vydaří jedna
z hlavních akcí roku - Slavnostní
zahájení letní sezóny v místním
sportovním areálu.
„Zpočátku to nevypadalo valně,
ale podle předpovědi se to mělo
odpoledne vybrat, a to se i stalo.
Postupně se oteplovalo a večer
i noc byly opravdu vydařené,“
okomentoval starosta nejen své
starosti. „To mělo samozřejmě
vliv na návštěvnost, přišly na čtyři
stovky lidí a k tomu ještě stovka

Symbolické odemykání - zleva
Tomáš Krulich, Jakub Kohák, starosta Luděk Pěnkava.

potlesku, který rozhodně nebyl
jen zdvořilostní. Také obě hudební skupiny, revivaly kapel Kabát
a především Queen, předvedly
perfektní šou. Následovala popůlnoční diskotéka, a jak na závěr
téměř poeticky dodal spokojený
starosta, to vše po celý večer
i noc zaléval svým světlem měsíc,
který byl právě v úplňku.
(lm)

Ve vystoupení Stardance Seniors se snoubily taneční kreace s humornou nadsázkou - vše bylo po zásluze odměněno bouřlivým potleskem.
dětí, takže za nás, kteří jsme to
chystali, můžu říct jediné: naprostá spokojenost.“
Toto pozitivní hodnocení zřejmě
sdílí i většina návštěvníků akce,
kteří se při jednotlivých bodech
programu dobře bavili. Akci moderoval jako už tradičně Jiří Formánek, který měl tentokrát mediálně ´profláknutého´ pomocníka,
Jakuba Koháka. „Kohák byl skvělý, držel si svou image zarostlého
a rozcuchaného bezdomovce, ale

byl velmi milý. Ochotně pózoval
ke společnému fotografování,
s každým se pobavil, zkrátka šířil
kolem sebe pohodu,“ pochvaloval si známého hosta Pěnkava.
Kohák také spolumoderoval symbolické odemčení areálu, jehož
se ujal kytarista skupiny Kabát
Tomáš Krulich.
A program? Ten zahájilo taneční vystoupení Stardance Seniors,
a jak starosta zdůraznil, účinkujícím se dostalo zaslouženého

Vrchol večera - půlnoční koncert: Jaroslav Břeský - Freddie
Mercury z Prague Queen tribute.
Foto 3x Věra Stehlíková

SUŠANY

Připomněli si svátek sv. Marka
Druhý den pouť pokračovala
zábavnou částí zaměřenou hlavně na děti. Kolotoče, skákací hrad
s klouzačkou a rodeo býk, střelnice, to vše vyvolalo velký zájem.
Dorazili také strupčičtí školáci,
kteří zazpívali několik písniček.
Po nich nastoupila kapela Fox
band, která všem návštěvníkům
hrála až do večerních hodin.
Pořadatelé děkují všem, kteří
přispěli ke zdaru akce.
(ds)
Pouť měla rovinu duchovní ▲
i zábavnou ►. Foto 2x M. Rokoš
Sušany - Také letos proběhla
v Sušanech tradiční pouť sv. Marka. Šero, svíčky a jen pár rozsvícených světel vytvářely slavnostní atmosféru večerní mše, kterou
celebroval litoměřický biskup Jan
Baxant a koncelebroval jirkovský
administrátor Miroslav Dvouletý.
Zpěvem doprovázela Schola sv.
Marka.
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Jirkov spolupořadatelem celorepublikového finále v minifotbale
Sportovní liga škol v minifotbale
pro kategorii 8. a 9. tříd základních
škol vyvrcholila celorepublikovým
finále ve Spořicích u Chomutova.
Dvoudenní turnaj na zdejším fotbalovém hřišti spolu s Asociací
školních sportovních klubů ČR
uspořádalo Městské gymnázium
a základní škola Jirkov.

Děvčata dokazovala, že fotbal
není jen pánskou záležitostí.

V chlapecké i dívčí kategorii
se turnaje zúčastnilo po šesti týmech. Pět z nich prošlo sítem
okresních a krajských kol a poté
ještě kvalifikacemi, šestý si mohli
dosadit pořadatelé. Turnaj proběhl systémem dvou základních
skupin po třech týmech, které
se střetly každý s každým. První
dva postoupily do semifinále, třetí se utkal už jen o celkové páté
místo.
V kategorii dívek byla favoritem
ZŠ Pardubice-Ohrazenice, která
je na fotbal zaměřená a působí
při ní i fotbalová akademie FAČR.
Pardubická děvčata předpoklady
naplnila, všechna utkání včetně
toho finálového vyhrála jednoznačně.
Chlapecká kategorie byla mnohem vyrovnanější, výjimku tvořil
pořadateli vybraný celek ZŠ Písečná Chomutov, který od všech
soupeřů schytal dvouciferné porážky. Ostatní zápasy měly vysokou úroveň, bylo znát, že většina

TENIS

WINDSURFING

Dotace města:
automatické
zavlažování kurtů

Windsurfařka z Jindřišské je mistryní Evropy!

V polovině května uvítali v Tenisovém klubu Jirkov důležitou
změnu - všechny jeho kurty jsou
teď vybaveny automatickými postřikovači.
Stávající systém zavlažování
- postřikování hadicemi - byl nevyhovující, protože při něm se na
antuce vytváří suchá krusta, kterou při následném suchu vítr roznáší po okolí. Teď je každý z pěti
kurtů vybaven šesti moderními
postřikovači. Dosavadní způsob,
při němž je voda z Bíliny čerpadly
přiváděna do hadic, si ale tenisté
ponechají v záloze pro případ, že
by moderní technika selhala.
Modernizace tenisového areálu
vyšla na půl milionu korun. Podstatnou část, 460 tisíc, poskytlo
sportovcům město. 300 tisíc z toho byla dosud nevyčerpaná splátka na investice, kterou ostatní
městem podporované kluby už
dostaly. Zbytek uhradil TK Jirkov
ze svého rozpočtu.
(r)
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I takhle ´chutná´ fotbal: radost vítězů z Hradce Králové. Foto 2x St. Král
aktérů hraje fotbal v klubech.
Nejcennější trofej nakonec získali
žáci ZŠ Sever Hradec Králové.
A jak tuto sportovní akci celostátního dosahu hodnotí pořadatelé? „Musím říct, že všechno
klaplo na výbornou - od počasí,
přes ubytování, samotný průběh
turnaje a především sportovní
výkony, takže jsme spokojeni,"

Evropská šampiónka z Jindřišské ve svém živlu - nebo spíš svých
živlech - na vodě a ve větru.
Foto archiv Jany Slívové

vyjádřil ze za tým organizátorů
Jiří Olišar, učitel z Krušnohorské.
Nutno dodat, že k celkovému zdaru akce přispěli nejen hráči, hráčky a pořadatelé, ale i subjekty,
které ji podpořily. Mezi sponzory
patří i město Jirkov, které přispělo
finančně (částkou 10 000 korun)
i věcně (upomínkovými předměty
pro všechny týmy.)
(sk/lm)

Jana Slívová z Yacht Clubu
Nechranice zkompletovala sadu
medailí z evropských šampionátů. Na mistrovství Evropy, které se
konalo na jihomoravské přehradě
Nové Mlýny v půlce května, získala zlato!
Akce se zúčastnilo 92 závodníků ze šestnácti zemí - sportovce
čtrnácti evropských zemí doplnili
účastníci z Argentiny a Austrálie.
Pro nás je tato zpráva zajímavá
tím, že Jana Slívová je ´naše´ má trvalé bydliště v Jindřišské.
Úspěšnou Jirkovanku představíme blíže v příštím čísle Jirkovských novin.
(r)

VOLEJBAL

Úspěch mladých volejbalistů na mistrovství republiky
Vynikajících výsledků dosáhla
družstva mladšího žactva Volejbalového klubu Jirkov ve finále
Přeboru ČR mladšího žactva.
Obě mistrovství se uskutečnila
během prvního květnového víkendu. Dívky je odehrály v Bílovci, chlapci v Hradci Králové.

Obou finálových turnajů se zúčastnilo 16 nejlepších družstev
z České republiky. Už to, že Jirkovští si vybojovali účast v obou
kategoriích, je velký úspěch a ani
zde rozhodně nepropadli, byť do
bojů o příčky nejvyšší (zatím?)
nezasáhli. Kluci jsou dvanáctí

nejlepší v republice, což je velmi
dobré umístění, a děvčata dosáhla ještě výš - skončila na vynikajícím sedmém místě.
Všem mladým bojovníkům i bojovnicím náleží gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci
Jirkova na celostátní úrovni.
(r)
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Dvě várky florbalových novinek ze Studentské
Budoucí hvězdy florbalu si
nenechali ujít
Na konci dubna se Chomutov
stal centrem mezinárodního florbalu. Většina největších světových florbalových velmocí sem
vyslala své nejtalentovanější
hráče a budoucí hvězdy. V rámci turnajů národních týmů dívek
U19 a chlapců U17 dorazily reprezentace Lotyšska, Finska,
Švýcarska a samozřejmě České
republiky.

Víkend ve škole s florbalem
Florbalový kemp na ZŠ ve Studentské je víkendové setkání
chlapců a dívek, kteří jsou spojeni s klubem Florbal Chomutov
a navštěvují na škole klubovou
přípravku.
„V rámci podpory sportu mezi
dětmi vedení školy usoudilo, že
takto strávený víkend dětem toho
přinese více než vysedávání na
různých besedách,“ objasnil postoj školy její ředitel Jan Duda.
„Díky propojení s trenéry a lídry

U takové akce žáci ZŠ ve Studentské rozhodně nemohli chybět. Čtyři desítky z nich se v pátek
26. dubna dopoledne vypravily do

turnajové haly na zápas dorostenců Finsko - Švýcarsko. Nejenže
školáci shlédli z tribuny výkony
nejvyšší světové úrovně a získali
další motivaci pro své florbalové
kariéry, ale navíc o přestávkách
měli možnost předvést své umění
naživo a zasoutěžit si o parádní
ceny od Českého florbalu.
O tom, že nás florbal baví, svědčí fakt, že někteří žáci si našli
cestu do hlediště také v odpoledních a večerních hodinách.

Akce se velmi vydařila a my se
už moc těšíme na další. A kdo ví,
třeba jednou v budoucnu uvidíme
v dresu národního týmu i některého
z našich současných žáků… (mb)

Školní florbalové aktivity zdokumentoval M. Bocian
Florbalu Chomutov tak můžeme dětem nabídnout víc než jen

víkendové skotačení v prázdné
škole.“
Pro třicet přihlášených účastníků byl o druhém květnovém
víkendu připraven program v bazénu, v tělocvičně, na venkovním
hřišti, ale i ve školním kině při sledování mistrovství světa v hokeji.
O děti bylo plně postaráno i po
stránce stravování, protože školní
kuchyně byla v sobotu i v neděli
v provozu a k dispozici malým
florbalistům.

Po prvním dni děti již stihly venkovní trénink, po kterém je navštívili hráči z chomutovského ´áčka´.
Po podpisové akci, focení a společném tréninku si malí florbalisté
skočili pro druhou večeři a s plnými žaludky zamířili do školního
kina fandit našim proti Švédům.
I sobota a neděle byla plná sportu. „No - není to výborně strávený
víkend?“ uzavřel informaci o zajímavé akci ředitel Duda řečnickou
otázkou.
(jd)

Domácí mistrovská utkání 1.SK Jirkov
místo: hřiště v Březenci
datum		
9. 6. muži I. B třída

kategorie: 1.B třída, skupina C
název družstva hostí
FK Blažim

čas
17:00

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie

název družstva hostí

čas

9. 6.
15. 6.

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

TJ Nové Sedlo
FC Spořice

17:00
17:00

15. 6.
18. 5.

hřiště Mostecká
divize starší dorost
divize mladší dorost

Most B
Most B

10:15
12:30
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

středa 5. 6.
17:00 Dumbo animovaný, muzikál
20:00 Rocketman životopisný, drama
čtvrtek 6. 6.
17:30 Psí poslání 2 rodinný
20:00 John Wick 3 akční, krimi
pátek 7. 6.
9:00 Ženy v běhu komedie
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu akční
20:00 X-Men: Dark Phoenix akční
sobota 8. 6.
15:00 Aladin dobrodružný, fantasy
17:30 X-Men: Dark Phoenix akční
20:00 Rocketman životopisný, drama
neděle 9. 6.
15:00 Aladin dobrodružný, fantasy
17:30 Psí poslání 2 rodinný

6/2019
sobota 15. 6.
15:00 UglyDolls animovaný, dobrodružný
17:00 Rocketman životopisný, drama
20:00 Muži v černém: Globální hrozba
komedie, scifi
neděle 16. 6.
15:00 Pokémon: Detektiv Pikachu akční
17:30 Muži v černém: Globální hrozba
komedie, scifi
středa 19. 6.
17:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný
20:00 John Wick 3 akční, krimi
čtvrtek 20. 6.
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu akční
20:00 Rocketman životopisný, drama
pátek 21. 6.
9:00 Cena za štěstí drama
17:30 X-Men: Dark Phoenix akční
20:00 Muži v černém: Globální hrozba
komedie, scifi

středa 12. 6.
17:00 Psí poslání 2 rodinný
20:00 X-Men: Dark Phoenix akční

sobota 22. 6.
15:00 Tajný život mazlíčků 2 animovaný
17:30 Podfukářky komedie
20:00 X-Men: Dark Phoenix akční

čtvrtek 13. 6.
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu akční
20:00 Godzilla II Král monster akční

neděle 23. 6.
17:30 KINO NASLEPO mimořádná projekce,
více na kinojirkov.cz

pátek 14. 6.
17:00 Muži v černém: Globální hrozba
komedie, scifi
20:00 Avengers: Endgame akční

středa 26. 6.
17:00 Tajný život mazlíčků 2 animovaný
20:00 Avengers: Endgame akční

čtvrtek 27. 6.
17:30 Psí poslání 2 rodinný
20:00 Podfukářky komedie
pátek 28. 6.
17:30 Yesterday hudební, romantický
20:00 Avengers: Endgame akční
sobota 29. 6.
15:00 Tajný život mazlíčků 2 animovaný,
komedie
17:30 Brankář životopisný, drama
20:00 X-Men: Dark Phoenix akční
neděle 30. 6.
15:00 Tajný život mazlíčků 2 animovaný,
komedie
17:30 Yesterday hudební, romantický

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

Bílá místa rolnické historie
Stálá výstavy projektu s přednáškami
o vývoji plodin pěstovaných v regionu
a ukázkami pokrmů podle starých receptů.
Do 30. 6.
Ze starých školních tříd
Výstava starodávných výukových plakátů,
potrvá do 30. 6.
Fotografie Petra Jeřábka
Výstava potrvá do 30. 6.
sobota 1. 6. 16 hodin
Vernisáž výstavy obrazů - Poříčský
Výstava jirkovského rodáka,
potrvá do 30. 6.

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.

Otevírací doba:
Úterý 10:00 - 12:30
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
Sobota 14:00 - 17:30
Stálá expozice vybraných děl akademického malíře Jana Plívy

Městská knihovna

telefon: 474 654 007

pondělí 17. - pátek 21. 6. 16 hodin
Města čtou 2019
odpolední programy
Podrobnosti před akcí najdete na:
www.knihovna-jirkov.cz
Vstup volný

Lezecká aréna

telefon: 474 345 540

pátek 28. 6. 10 hodin
Akce vysvědčení
Za vysvědčení se samými jedničkami vstup
zdarma, za vyznamenání vstup za poloviční
cenu po celý den do 22 hodin.

Základní umělecká škola
telefon: 474 654 077

úterý 11. a středa 12. 6. 17 hodin Srdcový král
		muzikálové představení žáků literárně-dramatického oboru
		Koncertní sál ZUŠ
středa 12. 6. 17 hodin

Taneční akademie žáků tanečního oboru
Sportovní hala Březenecká, Chomutov

čtvrtek 13. 6. 17:30

Výstava absolventů I. a II. stupně
Galerie dětí ZUŠ

čtvrtek 13. 6. 18 hodin

Koncert absolventů u příležitosti Svátku hudby
a Evropského dne hudby
Koncertní sál ZUŠ

čtvrtek 20. 6. 18 hodin

Závěrečný koncert žáků
Koncertní sál ZUŠ

