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Město bude na webových stránkách
zveřejňovat dokumenty, podle kterých
se zastupitelé rozhodují. K dispozici
bude také zvukový záznam ze zasedání

M ě s to u ž m á ro z p o č e t
a p l á n i n v e s ti č n íc h a kcí
Více než sto milionů
korun plánuje
letos proinvestovat
jirkovská radnice.
Město má v plánu
například zahájit
rekonstrukci bývalé
synagogy
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"Se spolehlivým
parťákem na v á s
strach nepřijde "
Rozhovor se dvěma
jirkovskými strážníky, kteří
zachránili muže z ledové
vody přivaděče
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Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se bude
konat 24. dubna od 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Dr. E. Beneše.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Chci se zeptat jak hodláte řešit roznos Jirkovských novin.
Loni jsem to řešila vícekrát a letos to vypadá, že Osada se stala asi
vyloučenou lokalitou, kam se bojí někdo vkročit. Noviny si schovávám od začátku. Jsem rozezlena.
Josef Dušek, referent vztahů k veřejnosti a redaktor JN:
Špatný roznos novin řešíme s Českou poštou, u níž si distribuci
objednáváme, každý měsíc. V říjnu tohoto roku proběhla na náš
popud kontrola v namátkou vybraných lokalitách (včetně Osady),
od té doby se však situace opět zhoršila. Bohužel - neexistuje jiná
distribuční společnost, která by Českou poštu nahradila a roznos
vlastními silami městského úřadu je vzhledem k obrovskému počtu
adres nemožný. Proto několik desítek rezervních výtisků dáváme
k dispozici na podatelnu a informačního centrum.
Dotaz: Chtěla jsem se informovat, z jakého důvodu a kdo dal
podnět ke zrušení hřiště mezi ulicemi Na Borku a SNP. Děkuji za
odpověď
Vladimíra Brzáková, odboru majetku města a útvar investic:
Nebylo zrušeno hřiště, pouze byl odstraněn plot, který již neplnil
svojí funkci a hrozilo zde nebezpečí poranění. Oprava tohoto oplocení by byla finančně náročná. Podnět vyšel od správce dětských
hřišť a sportovišť, kterým je společnost Onza a. s., a vedení města
tento návrh schválilo. Nebude zde probíhat žádná výsadba stromů,
jelikož hřiště se nachází na střeše betonového krytu. Děti si tak
můžou na tomto sportovišti dále hrát.
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2019 vycházet stejně jako v loňském roce vždy první středu v měsíci. Výjimkou bude květen, kdy první středa vychází na státní svátek
a noviny tak vyjdou o den později.
V prosinci je pak datum vydání posunuté do půli měsíce.
Jirkovské noviny vyjdou: 6. března, 3. dubna, 2. května, 5. června,
3. července, 7. srpna, 4. září, 2. října, 6. listopadu a 12. prosince.
Za datum vydání v tomto případě považujeme první den, kdy začne
Česká pošta roznášet noviny do schránek.

Dvořákova ulice je stále
stavbou, respektujte to
Přestože město nechává rekonstruovanou část Dvořákovy ulice
i přes zimu průjezdnou, doporučuje ji objíždět. Stále jde o stavbu
a stav vozovky tomu odpovídá.
Přinášíme odpovědi na tři nejčastější a zásadní dotazy.
Jak bude pokračovat rekonstrukce Dvořákovy ulice?
V letošním roce ji město dokončí. Dojde především na přestavbu
křižovatky na kraji Nových Ervěnic, kde bude kruhový objezd.
Přestavba křižovatky bude trvat
od dubna do června. V červnu by
zároveň měla celá rekonstrukce
započatá již v roce 2017 skončit.
Celkové náklady na všechny etapy činí 42,4 milionu korun.
Bude znovu nějaká dopravní
uzavírka?
Ano, bude. Po dobu výstavby
kruhového objezdu (duben - červen) bude tato část Dvořákovy ulice kompletně uzavřená. Uzavírky
se využije také k opravě mostu

přes Bílinu, vedle něhož je plánovaná cyklostezka vedoucí pod
silnicí.
Proč se nedá neupravená část
vozovky alespoň trochu do pořádku?
Řidiči (i chodci) si musí uvědomit, že jde stále o stavbu, takže
se pohybují na staveništi. Upozorňují na to značky, je tu omezená
rychlost. Díry ve vozovce firma
vždy jednou za tři dny vysypává a
zahutňuje asfaltovým recyklátem,
ale kola aut povrch vždy znovu
vymýlají. Položit asfaltový povrch
by nemělo smysl, protože v dotčeném úseku se na jaře plánují
zemní práce, takže by se musel
zase odstraňovat.
(r)

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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ROZPOČET A INVESTICE

Město už má rozpočet. Obsahuje
investice za více než sto milionů
Velká část peněz půjde na dokončení velkých rekonstrukcí z minulých let, začnou se však i akce nové

Zastupitelé na lednovém zasedání schválili rozpočet na letošní
rok. Schodek ve výši 23,4 milionu
korun pokryje město z našetřených peněz, stejně jako v loňském
roce. Pro město tím končí období
rozpočtového provizoria, které trvalo od začátku roku.
Schodek v rozpočtu není znakem špatného hospodaření, právě
naopak. Město má poměrně dost
volných finančních prostředků a
proto si může naplánovat více
investičních akcí. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji pak pokryje právě
našetřenými penězi. Letos jsou
to investice za zhruba sto milionů korun, byť část z těchto peněz
je vyčleněna na dokončení akcí
z minulého roku.
Z nových investic je tou největší
rekonstrukce mostu pod sídlištěm
Na Borku, z těch hodně očekávaných lze jmenovat například dlouho plánovanou rekonstrukci bývalé synagogy. S ní se v tomto roce
nejspíš jen začne, dokončena pak
bude v roce 2020.
Zároveň se během letošního roku začne připravovat řada
projektů, na které dojde v následujících letech. V rozpočtu je na
tvorbu projektů vyčleněno devět
milionů korun.
(jd)

Most přes Bílinu (foto vlevo) směrem k sídlišti Na Borku čeká rekonstrukce, půjde o největší investiční akci realizovanou v tomto roce. Začne se také s rekonstrukcí synagogy (vpravo).
Foto Josef Dušek

Největší investiční akce na rok 2019
► Rekonstrukce mostu ev. č. 8 (od Nového Březence k sídlišti Na Borku) - 10,3 milionu
► Vybudování cyklostezky u mostu ev. č. 6 (Dvořákova) - 9,7 milionu
► Stavba chodníku u rybníka v Březenci - 5,3 milionů
► Vybudování bezbariérového výtahu v ZUŠ - 3,7 milionu
► Rekonstrukce fasády domu čp. 372 (Chomutovská) - 2,5 milionu
► Obnova svítidel veřejného osvětlení ve městě (cca 220 kusů), snížení energetické náročnosti - 3,8
milionu (polovinu tvoří dotace)
► Rekonstrukce pěti koupelen na MěÚSS Mládežnická - 1,2 milionu

Investiční akce zahájené v roce 2019 (celkové náklady ještě nejsou známé)
► Rekonstrukce bývalé synagogy (ulice 5. května)
► Rekonstrukce objektu čp. 1561 na nám. Dr. E. Beneše (Komerční banka)

Investiční akce dokončované z předchozích let
► Rekonstrukce Dvořákovy ulice (včetně kruhového objezdu na křižovatce s Ervěnickou)
► Přestavba čp. 23 (Tyršova ulice) na informační centrum a hasičské muzeum

ODVOLÁNÍ

Radní odvolali ředitele KVIZu, už běží konkurz na nového

Umožnil ve své organizaci nelegální práci a organizaci za to
hrozí pokuta od padesáti tisíc do
deseti milionů korun. To je důvod, proč jirkovští radní odvolali
z funkce ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení
Jirkov (KVIZ) Bedřicha Fryče.
Pochybení konstatoval Oblastní inspektorát práce pro Ústecký
a Liberecký kraj. Jak vyplývá
z jeho protokolu, od 11. září do
30. listopadu 2017 pracovala na
zámku Červený Hrádek namísto
jedné brigádnice její příbuzná,
která žádnou smlouvu neměla.
Což je podle zákona nelegální

Výběrové řízení na ředitele KVIZu vypsalo město v pátek 25. ledna.
Základními požadavky jsou bezúhonnost či aktivní znalost jednoho
cizího jazyka (nejlépe němčina či angličtina), předpokládá se také
vysokoškolské vzdělání a praxe v oboru. Podmínkou je rovněž vypracování koncepce fungování organizace, kterou budou uchazeči
obhajovat před výběrovou komisí. Přihlášky je možné podávat do 20.
února. Více informací najdou zájemci na webu města.
práce. „Nyní jen čekáme na zahájení přestupkového řízení, ze kterého vyplyne výše pokuty,“ dodala
k tomu starostka Darina Kováčová. Nejnižší sazba je padesát tisíc
korun.
Radní si nechali k protokolu
inspektorů vypracovat také sta-

novisko městského právníka
a na svém zasedání 14. ledna vše
projednali se závěrem, že odpovědnost je na straně ředitele. „Nebylo to jednoduché rozhodnutí,
protože pan Fryč toho pro město
vykonal hodně. Ale jde o závažné
manažerské pochybení a rad-

ní se na odvolání ředitele shodli
jednohlasně,“ uvedla starostka
s tím, že tak závažný přestupek
nemůže město tolerovat. „Bohužel řešení tohoto problému spadlo
na nové vedení města, zbylo nám
to na radnici jako pověstný kostlivec ve skříni.“
Radní Fryče odvolali k 31. lednu, vedením organizace prozatím pověřili jeho dosavadního
zástupce Jaroslava Šulce. Ještě
během ledna vyhlásilo město výběrové řízení na nového ředitele
či ředitelku (viz rámeček). Ten by
podle předpokladů mohl nastoupit
v dubnu či květnu.
(jd)
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Město přidalo peníze
na podporu místních
organizací a akcí

Více než tři čtvrtě milionu rozdělí
jirkovská radnice mezi místní organizace a spolky. Z pravidelného
dotačního programu podporuje
jejich činnost i jednotlivé projekty.
Letos do něj město nalilo o sto padesát tisíc korun více.
Zatímco dříve město z programu
rozdělovalo 650 tisíc korun, letos
to bude 800 tisíc. „V našem městě působí řada aktivních spolků
a sdružení, které si zaslouží, abychom je podporovali,“ podotkla k
navýšení sumy místostarostka
Dana Jurštaková.
O dotace mohou žádat organizace, které působí na území
města v oblasti výchovy, kultury, zdravotnictví, sociální oblasti
a podobně. Příspěvky jsou určené buď na celoroční činnost nebo
na konkrétní akce a projekty.
Z tohoto programu město pravidelně podporuje například místní
skauty, turistický oddíl, Archu 777
a spoustu dalších. Žádosti bude
možné podávat od 7. března.
Schválen byl také dotační program na podporu sportu. Pro něj
zastupitelé vyčlenili z rozpočtu 3,6
milionu korun, z toho 300 tisíc je
mimořádná dotace určená vždy
střídavě pro jeden klub.
I v tomto případě je podpora
vyšší než v minulých letech. Loni
město dodatečně rozdělilo mezi
sportovní kluby milion korun, nakonec se rozhodlo toto navýšení
zařadit do programu natrvalo. (jd)
OBCHOD S CHUDOBOU

OTEVŘENÁ RADNICE

Dokumenty určené zastupitelům
budou k dispozici i veřejnosti

Jirkov bude mít na webu materiály pro zastupitele i audio záznamy ze zasedání

Jednání zastupitelstva teď budou díky novinkám v jednacím řádu otevřenější.
Jirkovská radnice udělala další
krok k maximální otevřenosti směrem k občanům. V nově schváleném jednacím řádu zastupitelstva
se počítá s tím, že před každým
zasedáním budou veškeré dokumenty zveřejněny také na webových stránkách města. Po zasedání pak bude volně k dispozici
také zvukový záznam z jednání.
Novinky do jednacího řádu zapracoval městský úřad na základě
podnětů od občanů. „Je to naprosto v souladu s naší dlouhodobou snahou zpřístupnit občanům Jirkova maximum informací

o činnosti města,“ okomentovala
to vedoucí odboru vnitřní správy
a vztahů k veřejnosti Jitka Řeháková. Jednací řád schválili zastupitelé na svém zasedání na konci
ledna.
Dokumenty radnice poprvé
zveřejní v dubnu, kdy se koná
další zasedání zastupitelstva. Na
webových stránkách se objeví
vždy sedm dní před jednáním,
tedy v termínu, kdy je dostávají
i zastupitelé. Jedinou změnou je,
že kvůli zákonné ochraně budou
ve veřejných materiálech vymazány osobní údaje.

Foto Vladimír Vacula

Druhou zásadní novinkou je, že
po zasedání zastupitelstva bude
na stránkách města zveřejněn
zvukový záznam z jednání. Opět
v anonymizované podobě. Kdokoli si tak bude moci poslechnout
i diskuzi, která schvalování jednotlivých bodů provázela.
Do budoucna se počítá i s přímými přenosy ze zasedání, jako
je tomu v jiných městech. „Určitě
bychom je chtěli během roku zavést. Plánujeme k tomu vyvolat
širší diskuzi mezi zastupiteli,“ potvrdila starostka Jirkova Darina
Kováčová.
(jd)

Politici ze čtyř měst poslali společný dopis premiérovi
Politici z vedení čtyř největších
měst okresu (Jirkov, Kadaň, Chomutov a Klášterec nad Ohří) podepsali dopis, který dostane na
stůl předseda vlády Andrej Babiš.
Společně s kolegy v něm starostka a místostarostka Jirkova vyzývají ke změně zákona, která by
konečně účinně pomohla v boji
proti obchodu s chudobou. Zásadním návrhem je, aby se příspěvek
na bydlení vyplácel maximálně do
výše obecního nájmu. Když to nebude výnosné, nebude tahle sféra
lákat spekulanty.
Foto Deník / M. Šebestová
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TRIPPER V JIRKOVĚ

Pátrací a dobrodružná hra Tripper
provede Jirkovem turisty i místní

Na informačním centru je k dostání brožura s úkoly, během jejichž plnění poznáte zajímavá místa ve městě

Texty na pamětních deskách,
letopočty na fasádách, souřadnice, hádanky, počítání, hledání...
Jirkov je dalším městem, které
nabízí dobrodružnou rodinnou hru
Tripper.
Základem je brožura s úkoly, jejichž cílem je vyluštění šifry. Jednotlivá zadání luštitele postupně
zavedou na zajímavá či významná místa v centru města. „Tripper
už funguje i v několika okolních
městech, proto když jsme dostali
nabídku přinést ho i do Jirkova,
neváhali jsme,“ říká Jitka Viziová
z propagace městské organizace
KVIZ.
Úkoly vytvářeli organizátoři hry,
kteří si prošli centrum města křížem krážem. „Našli i zajímavá
místa, kterých si my Jirkováci už
třeba ani nevšimneme,“ dodává
Viziová, která si již hru vyzkoušela. „Není to jen nějaké běhání
od domu k domu, docela nám to
v hlavách šrotovalo,“ usmívá se.
Jirkovský Tripper je již nyní
k dostání na informačním centru a
také na recepci zámku. Stojí 199
korun, KVIZ si jich zatím nechal
natisknout pět set kusů.
Více o tom, jak hra funguje, najdete ve článku dole.
(jd)

Stopovací hra Tripper je již k dostání v informačním centru a na recepci zámku. Sada úkolů provede luštitele
zajímavými zákoutími centra Jirkova. 						
Foto Josef Dušek

Jak funguje hraní stopovací hry Tripper?
1. POPIS HRY
Stopovací a poznávací hry TRIPPER jsou určené pro všechny,
kteří chtějí svůj volný čas strávit
jinak než sezením na gauči, a to
třeba i ve městě nebo regionu,
kde žijí a které znají.
Na začátku hry je známo pouze
místo startu. K dalším zastávkám
je třeba si cestu vybojovat řešením úkolů a luštěním hádanek,
které na trase čekají.
2. FORMA
Brožurky TRIPPER jsou tištěné na kvalitní a silný papír
a mají kroužkovou vazbu pro
snadnější držení a manipulaci během hry.

Pro jednou proto můžete vypnout všechny mobily, tablety
a navigace. Nechat doma mapy,
kompasy, buzoly a vzít si jen tužku, dobrou náladu a instinkt lovce
- stopaře.
3. TRASA
Trasa výletu je předem dána
a vedena tak, aby vás provedla

po zajímavých místech dané lokality a odhalila třeba i pro místní
netušená zákoutí a souvislosti.
4. CÍL
Cíl každé trasy se liší podle toho, jestli získáváte indície
a pomocí nich odhalujete fantoma
výletu, luštíte šifru nebo hledáte
ukrytý poklad na konci trasy. Pro

Jirkov je to právě luštění šifry.
Vyluštěné heslo můžete doma
zadat na webu www.trippercz.
com v Tajné sekci a stáhnout si
absolventský diplom.
5. TURISTICKÁ VIZITKA
Díky spolupráci s vydavatelem
turistických vizitek získají úspěšní
luštitelé také speciální turistickou
vizitku z neprodejné limitované
série (na snímku). Oproti vyluštěnému heslu ji obdrží zdarma
v jirkovském informačním centru.
6. KOLIK TO STOJÍ?
Základní cena brožury je stanovena na 199 Kč. Je jedno, kolik
vás vyrazí na trať, jestli jeden
nebo deset.
5
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Jirkovanů je zase
o fous méně

Pozvolný úbytek obyvatel Jirkova pokračuje. Ke konci roku 2018
jich bylo dle evidence 20 196, což
je o necelé dvě stovky méně než
rok předtím.
Přestože se roční pokles nezdá
významný, alarmující je fakt, že
jde o dlouhodobý trend. Jen za
posledních pět let ubylo Jirkovu
přes osm set obyvatel.
Úbytek se týká především samotného Jirkova, v osadách (Červený Hrádek, Březenec, Jindřišská
a Vinařice) se počty obyvatel příliš
nemění.
Jak vyplývá ze statistiky, za minulý rok, v Jirkově se narodilo 196
miminek a zemřelo 218 lidí. Ještě
větší nepoměr je v evidenci přistěhovaných a odstěhovaných. Těch
prvních bylo za minulý rok 656,
jenže z města jich odešlo daleko
více - nový domov v jiném městě
si našlo 822 lidí.
Město se již v minulosti snažilo
tento trend zvrátit nebo alespoň
zpomalit. Jedním z konkrétních
kroků byla příprava stavebních
parcel v lokalitě Na Skalce (dnes
ulice Ke Koupališti), kde by mělo
v budoucnu žít třicet nových rodin.
Pro zajímavost: Jirkov není výjimkou v obecné převaze něžného
pohlaví - žije tu více žen (9 732)
než mužů (9 496).
(jd)

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci chtějí lepší signál.
Zkusí nejprve dotaci z kraje

Silnější signál, vykrytí hluchých míst, zjednodušení komunikace po vysílačkách. To si jirkovští strážníci slibují
od radiokomunikačního zařízení, které chtějí pořídit v letošním roce. Takzvaný převaděč chtějí umístit na střechu městské věže, komunikaci strážníků vylepší hned v několika směrech. „Zajistí kvalitní radiový přenos mezi
jednotlivými vysílačkami a odstraní hluchá místa ve městě, ve kterých v současné době přenos nefunguje vůbec
nebo je ve velmi špatné kvalitě,“ říká ředitel městské policie Martin Řehůřek. Díky převaděči bude mít městská
policie také přesnější informací o GPS poloze jednotlivých vysílaček a strážníci se budou moci dorozumívat
mezi sebou přímo, aniž by se museli spojovat se základnou. Pořízení převaděče vyjde zhruba na 140 tisíc
korun, město na něj nejprve zkusí získat dotaci z Ústeckého kraje. Pokud by vyšla, podíl města by byl pouhých
čtrnáct tisíc korun. 								
Foto Josef Dušek

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Jirkovské Tesco znovu podpoří tři místní projekty
Další ročník programu Vy rozhodujete, my pomáháme, spustil
obchodní řetězec Tesco. V jirkovském hypermarketu tak mohou
zákazníci vybrat, jakým způsobem obchod rozdělí mezi tři různé
projekty 56 tisíc korun.
Hlasuje se pomocí žetonů, které zákazníci dostávají při nákupu
v marketu. Ty pak mohou vhodit
do jednoho z tubusů a tím hlasovat pro konkrétní projekt. Ten
s největším počtem hlasů získá
od Tesca grant ve výši třicet tisíc
korun, druhý šestnáct a třetí pak
deset tisíc korun.
Všechny tři projekty, pro něž
je možné hlasovat v jirkovském
obchodě, pocházejí od místních
sdružení. Archa 777 by grant využila na vybavení své herny, na6

koupila by pomůcky pro rodiče či
edukativní hračky pro děti. Fond
ohrožených dětí se do projektu
přihlásil s tím, že potřebuje peníze na provoz svého centra Klokánek v Chomutově. Jde o zařízení,
které pomáhá týraným, zanedbaným a zneužívaným dětem. Třetí
projekt předložilo občanské sdružení Anthericum, které plánuje
vytvořit zastřešené tréninkové
zázemí pro děti a puberťáky, které baví parkour, street workout či
breakdance.
Hlasování probíhá do 17. února,
vyhlášení výsledků se předpokládá v březnu.
Program běží už několik let.
V minulosti grant od jirkovského
Tesca získali třeba místní dobrovolní hasiči nebo skauti.
(jd)

Hlasuje se pomocí žetonů, které získávají zákazníci za nákup v marketu.
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STRÁŽNÍCI V AKCI

"Když máte spolehlivého parťáka,
strach necítíte ani ve vypjaté chvíli"

Rozhovor se dvěma jirkovskými strážníky, kteří v prosinci obětavě zachránili muže z koryta přivaděče
Zákon o obecní policii stroze
říká, že strážník je povinen každému poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností.
Jsou ale situace, kdy je potřeba
ještě víc. Například prokázat obětavost a pořádný kus odvahy. Jirkovští strážníci Zuzana Lacinová
a Alexandr Štambachský v tomto
směru obstáli, když na sklonku
roku zachraňovali muže tonoucího v ledové vodě Podkrušnohorského přivaděče. „Udělali bychom
to zase,“ shodují se oba městští
policisté, kteří berou pomoc člověku v nouzi jako samozřejmou
součást své práce.
Bez ohledu na své zdraví jste
se vrhli do zrádného koryta pro
již bezvládné tělo zraněného
muže, který do přivaděče spadl.
Když jste ho tam viděli, ani na
chvíli jste nazaváhali, zda pro
něj vlézt?
Zuzana: Na to člověk v ten okamžik ani nepomyslí.
Alexandr: O žádném případném
riziku v tu chvíli nepřemýšlíte.
Díky vašemu činu muž hrozivou nehodu přežil. Jaký to byl
pro vás pocit?
Zuzana: Pocit to byl normální.
Pán byl po vytažení z vody tak
promrzlý, že s námi ani nedokázal komunikovat. Nevím, co s ním
bylo dál, když si ho sanitka odvezla. Takové informace nám pak už
nikdo nesděluje.
Alexandr: Od zdravotníků jsme
se v tu chvílí jen dozvěděli, že byl
těžce podchlazený.
Zažili jste někdy jako strážníci
nějakou podobnou vypjatou situaci, kdy jste se museli rychle
rozhodovat a třeba i riskovat
své zdraví?
Zuzana: Šli jsme třeba se zásahovkou do jednoho bytu, kde
to bylo podle oznamovatele vysloveně na nože. I ten den, kdy
jsme zachraňovali pána z přivaděče, jsme vyjížděli k případu,

Jirkovští strážníci, kteří v prosinci zachránili muže, tonoucího v ledové vodě přivaděče. „Když na takovou situaci
dojde, o vlastní zdraví se nebojíte,“ shodují se.
Foto Vladimír Vacula

Alexandr Štambachský
► narodil se v roce 1978
► u městské policie pracuje od poloviny roku
2009
► rád lyžuje a plave
kdy muž ohrožoval ženu nožem.
Dorazili jsme tam s kolegou jako
první. Před příjezdem státní policie a naší druhé hlídky se nám na
místě podařilo vyhrocenou situaci
zklidnit.
Alexandr: V ten moment necítíte
strach. Když máte navíc parťáka,
na kterého se můžete spolehnout,
tak vás to ani nenapadne.
Zuzana: A my dva se na sebe
spolehnout můžeme.
Přátelíte se i v civilu?
Zuzana: Trávíme spolu skoro
každý den, tedy mnohokrát i čas
po práci .
Alexandr: To třeba vezmeme
naše rodiny a jdeme si zahrát
bowling.

Zuzana Lacinová
► narodila se v roce 1993
► u městské policie pracuje od března 2018
► chová psa a kočku, chodí do posilovny a má
ráda volejbal

Proč jste se rozhodli pro povolání strážníka?
Zuzana: Už od základky jsem
chtěla být policistkou. Pak jsem
se ale zamilovala a nešla na
policejní školu. Pracovala jsem
postupně na šachtě, v obchodě
i na benzince. A protože pocházím
z Jirkova a věděla jsem, jak to tu
chodí, využila jsem později příležitosti přihlásit se k městské policii.
Alexandr: Snad už v osmé třídě
základní školy mi v testech vyšlo,
že budu inklinovat k uniformě.
Nejprve jsem pracoval v armádě,
pak jako vedoucí autodílů pro autorizované servisy. Pro povolání
strážníka jsem se rozhodl jednak
proto, že nejsem zvyklý být někde

zavřený ve fabrice, a dále z toho
důvodu, že jsem chtěl dohlížet na
veřejný pořádek. S tím bohužel
souvisí to, že na nás někteří lidé
i nadávají...
Zuzana: Zkrátka ne každému se
dá zavděčit.
Městská policie v Jirkově
stále hledá do svých řad nové
členy. Jaké charakterové vlastnosti by podle vás měli mít potenciální uchazeči o tuto práci,
kromě toho, že musí splnit předepsané požadavky?
Zuzana: Měli by to být také vyrovnaní lidé. A spolehliví.
Alexandr: Měli by umět v každé situaci zachovat klid. A mít to
v hlavě srovnané.
(vv)
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Kultura

Strašidelná výstava ještě strašidelnější

Krvavá výstava s názvem ´Drákula a ti druzí´ běží na Červeném
Hrádku od 19. ledna a navštívit ji
můžete až do půlky března. V sobotu 26. ledna však byla výstava
ještě o něco strašidelnější než
normálně. Postarala se o to zámecká parta, která se pravidelně
podílí na kostýmovaných prohlídkách nebo Živém betlému.
Leccos napoví fotografie, přesto nechceme prozrazovat více.
Organizátoři totiž chtějí strašidelnou akci zopakovat ještě v sobotu
9. února. 		
(jd)

Foto 5 x Deník / Miroslav Rada
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MYSLIVECKÝ PLES

Myslivecký ples zve na tři Z:
Zábavu, zvěřinu a Zeťovou
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PÁTEK 15. 2., od 20.00

Jestli je Myslivecký ples města Jirkova něčím pověstný, je to
tombola plná zvěřiny. Kanci, laně,
bažanti... Ani letos tomu nebude
jinak, přestože bohatá a pestrá
tombola není jediné lákadlo.
Myslivecký ples je už několik
let zároveň reprezentačním plesem města, proto je jeho program
podobně zajímavý jako ceny
v tombole. Moderování večera se
na pódiu ujme profesionál Radek
Jirgl, k tanci a poslechu pak bude
hrát desetičlenná kapela Klub 49.
Hlavním hostem večera pak bude
zpěvačka Helena Zeťová, která
začínala v dívčí kapele Black Milk,
ale už několik let vystupuje sólově.
Vstupenky jsou k dostání v informačním centru. Ke stolu stojí 320
korun, takzvaná ´korzovací´ bez
nároku na místo 250 korun. Ples
se koná v pátek 15. února od 20
hodin v Jirkovském divadle. (jd)

l

České zpěvačky bývají hlavními hosty plesu pravidelně. Loni to byla Petra Janů, předloni Olga Lounová. Letos
přijede Jirkovanům zazpívat Helena Zeťová. 				
Foto facebook H. Zeťové
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ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Školní kolo olympiády
v anglickém jazyce

ZŠ BUDOVATELŮ

Opět jsme ukázali, kolik dobrého je v nás

Dne 16. ledna proběhla na naší
škole olympiáda z anglického jazyka pro žáky druhého stupně.
Celkem se zúčastnilo 23 žáků, kteří soutěžili o postup do okresního
kola v gramatickém testu, překladu
a poslechu.
V kategorii 6. - 7. tříd se umístili:
1. místo - Jakub Švarc ze 7. B
2. místo - Matěj Baxa ze 7. A
3. místo - Denis Houška ze 7. A
V kategorii 8. – 9. tříd se umístili:
1. místo - Petr Abrahám z 9. A
2. místo - Daniel Fojtík z 8. A
3. místo - Jaroslava Pěnkavová
z 9. A
Všem výhercům moc gratulujeme a ostatní chválíme za účast.
Jana Kaššáková, ZŠ Krušnohorská

Žáci naší školy se opakovaně zapojili do sbírky ´Krabice od bot´ a předali celkem 156 dárků. Tyto dárky jako
v předchozích letech dostaly pod stromeček děti z Klokánku, Armády spásy a jiných organizací zajišťujících
pomoc dětem a rodinám v nouzi. Cílem naší sbírky bylo shromáždit alespoň 36 dárků, což vychází dva dárky na
třídu, jeden dárek pro dívku a jeden pro chlapce. Jak vyplývá z celkového počtu 156 dárků, je vidět, že nám není
život jiných dětí lhostejný. Chtěla bych jménem naší školy poděkovat všem žákům, rodičům a pedagogům za
jejich nápady a pomoc při výrobě dárečků, jejich zabalení a následného předání Farnímu sboru ČCE Chomutov,
kde dárky rozdělili a předali dětem.
Hana Armstark, koordinátorka sbírky, ZŠ Budovatelů

DDM PARAPLÍČKO

Karneval Paraplíčka: Masky, tanec, soutěže
V sobotu 26. ledna bylo veselo
na Karnevale Paraplíčka v Jirkovském divadle. Dostavilo se přes
sto osmdesát účastníků se svými
rodiči v nádherných maskách.
Děti soutěžily, tančily, předváděly se a skotačily s balónky, které
se na ně sesypaly z "nebe". Kdo
si koupil tombolu nepřišel zkrátka, naopak se radoval z krásné
výhry. Patnáct šťastných masek
bylo vylosováno a odměněno
´šampáněm´. Akci podpořilo Město Jirkov.
Zdeňka Bolomská, ředitelka
DDM Paraplíčko
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ZŠ BUDOVATELŮ

Sněženky a machři z Jirkova v Krušných horách
V týdnu od 14. do 18. ledna se
celkem devětadvacet žáků 7. A
a 7. B ze ZŠ Budovatelů vydalo
do Perninku v Krušných horách,
aby se naučili základní dovednosti sjezdového lyžování.
Po příjezdu si velká část z nich
zapůjčila kompletní lyžařské vybavení ve Ski areálu Velflink. První družstvo, pod vedením Jana
Matouška, si v průběhu pěti dnů
zdokonalilo svoji techniku lyžování. Druhé družstvo, které po
celou dobu trpělivě vedla Hanka
Armstark, se s jízdou na lyžích teprve seznamovalo. Po mnoha hodinách dřiny, sebezapření a odvahy všichni naši začátečníci zvládli
jak jízdu na lyžích, tak na vleku.
Náš pobyt jsme si zpestřili večerním lyžováním a také wellness
v prostorách hotelu Plzeňka, ve
kterém jsme byli ubytovaní. Velké
poděkování patří nejen instrukto-

Sedmáci ze ZŠ Budovatelů při večerním lyžování na Perninku. 			
rům, ale také naší zdravotnici Nikole Strádalové. Díky ukázněnosti
všech žáků si mohla pobyt na horách užít s námi.

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Olympiáda v německém jazyce
Již tradičně se v lednu konalo
školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích a soutěžící museli
předvést, jak dobře umí používat
cizí jazyk.
Nejprve odpovídali na otázky,
které vycházely z poslechu, pak
je čekal test, který všechny vyzkoušel z jejich znalosti mluvnice,
slovíček, tvoření vět, časování
sloves a vlastně všeho, co se do
té doby naučili. Třešničkou na
dortu byla konverzace na dané
téma. Té se vždy všichni obávají.
Ale není proč. Němčináři ukázali, že si dokáží s náročnými úkoly
poradit.

Velice děkuji dětem, které naši
školu skvěle reprezentovaly a
udělaly tak vyučujícím tu nejlepší
reklamu. Věřím, že se všem lyžař-

Foto archiv školy

ský výcvik líbil a nabyté zkušenosti uplatní i v budoucnu.
Jitka Deutscherová, ZŠ Budovatelů

ZUŠ JIRKOV

Halali na mysliveckém plese

A jak to všechno dopadlo?
V mladší kategorii si první místo
vybojoval Tomáš Baďura ze 7. B,
druhé místo obsadila Zuzana
Bučková ze 7. C a třetí místo si
odnesl David Schmieder ze 7. B.
V druhé kategorii si první místo
zasloužila Kateřina Drdelová, druhé získal Patrik Nguyen a třetí se
umístil Tomáš Wälzer, všichni jsou
žáky 8. C.
Výhercům blahopřejeme a prvním dvěma z každé kategorie
budeme držet palce v okresním
kole, které se bude konat 8. února
v Klášterci nad Ohří.
Eva Vokurková, ZŠ Krušnohorská

ZŠ STUDENTSKÁ

Cena za nejlepší umělecký projev
Usměvavá Angelina ze 4. třídy
se nesměje jen tak, na Klavírním
festivalu ZUŠ Chomutov získala
totiž ocenění za nejlepší umělecký projev. Ocenění opět dokládá, že naši školu navštěvují žáci
všestranně talentovaní. Krásná
hudba a k tomu v podání krásné
klavíristky člověka povzbudí a naplní mimořádným prožitkem. (r)

Po zámeckém plese v prosinci na Červeném Hrádku se náš soubor Halali účastnil Mysliveckého plesu ve Sportovní hale ve Strupčicích, a to 12.
ledna 2019. Byl to již 4. Myslivecký ples a Halali nechybělo ani na jednom. Soubor ještě před zahájením vítá u vchodu návštěvníky vytrubováním loveckých signálů a navozuje tu správnou náladu, která je podtržená
bohatou tombolou a dražbou ulovené zvěře pro podporu zdejší základní
školy. K tanci vyhrávala kapela Klub 49, jejímž členem je i náš pan učitel
Vilém Liebig. Takže na zvukové stránce plesu se ve velké míře zase podílela naše ZUŠ.
Foto ZUŠ Jirkov / Milena Sailerová
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KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Nejaktivnější senioři v kraji neusínají na vavřínech

První místo pro nejaktivnější seniorský klub Ústeckého kraje bylo
za rok 2018 předáno Klubu aktivních seniorů v Jirkově. Tato věta
byla citována v řadě novin, rozhovorů a u nás v klubu zavládla
velká radost. Radost z toho, že se
nám podařilo díky naší předsedkyni Mileně Karbusové, celému
klubovému výboru i řadě dalších
členů dokázat, že naše práce má
svůj smysl a program pro seniory po celý rok je plný zajímavých
akcí a aktivit, ze kterých si mohou
naši členové vybrat činnosti, které
je zajímají a baví.
A že neusínáme na vavřínech,
je také patrné. Podívejme se ještě
na chvíli na nejproduktivnější měsíc prosinec. Pěvecký sbor Jirkovské seniorky se vydal na turné,
udělal radost a vytvořil vánoční
atmosféru v jirkovském kostele
sv. Jiljí, v seniorských domovech
na Písečné, Merkuru a v Domově
klidného stáří v Chomutově (ještě
předtím také v jirkovském domově
U Dubu), dále v chomutovském
Luragu, a všude jsme se setkaly
s krásnou odezvou, důkazem byly
také společně zazpívané koledy.
Nesmíme zapomenout na tradiční vystoupení v sousedním
Německu v Brand Erbisdorfu –
partnerském městě, pod záštitou
městského úřadu, kterému tímto
děkujeme.
Naše členky mají spoustu
skvělých nápadů i šikovné ruce

Fotografie z vánočního posezení, které bylo zároveň oslavou zisku ocenění Nejaktivnější klub seniorů v Ústeckém kraji, které jirkovský klub vloni získal. 					
Foto archiv KAS
a proto stánek na jirkovském náměstí na vánočních charitativních
trzích i přes nepříznivé počasí
opět přilákal řadu lidí. A my jsme
mohli zaznamenat další úspěch
- prodejem našich výrobků jsme
získali výtěžek, který byl věnován
handicapovaným dětem od nás
z Jirkova.
Předposlední akcí byl vánoční
večírek s oslavou našeho vítězství v již zmíněné soutěži o nejaktivnější klub s milou návštěvou
naší nové starostky Dariny Kováčové, místostarostky Dany Jurštakové, vedoucího odboru Karla

Bernta a bývalého starosty Radka
Štejnara, kterému děkujeme za
mnoholetou pomoc, již nám městský úřad za jeho starostování poskytoval.
A nálada a hezký pocit nám zůstaly ještě do falešného Silvestra,
kterým jsme se rozloučili s krásným rokem 2018.
A co jsme stačili už v novém
roce 2019?
► Jirkovské seniorky na své
první zkoušce zhodnotily celý minulý rok, zazpívaly, udělaly si hezké odpoledne.
► Členové klubu se sešli na

perfektní přednášce PaeDr. Jiřího
Rotha o zdraví v této roční době –
o bylinkách, které mohou nahradit
některé léky (spojeno s promítáním).
► Procvičili jsme si naši paměť
různými cvičeními a kvízem.
► První lednová vycházka do
okolí našeho města.
► Promítání dovolené 2018.
Všem seniorům i čtenářům Jirkovských novin přejeme hodně
sil, optimismu a hlavně hodně
zdraví.
Jiřina Frantová, členka výboru Klubu aktivních seniorů

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Už to zase začíná aneb Komorák jede i v roce 2019
Sotva jsme všichni uklidili vánoční stromečky, ozdoby a dárky a už
to opět začíná. Pro všechny běžný
režim a pro zpěváky obvyklá ´řehole´. Nácviku nových skladeb zařazených do repertoáru ŽKS Jirkov
pro rok 2019, stejně jako oživení
těch, co jsme zpívaly před dvěma,
třemi a třeba deseti lety, musíme
věnovat hodně času, nasazení
a elánu. Žádná z nás nechce slevit
z (troufám si říci vysoké) laťky, již
si Komorák nastavil. Přeci vás, naši
milí, nemůžeme zklamat.
A tak jsme se hned 4. ledna sešly na první zkoušce. Kdo by čekal,
že si budeme jen tak povídat, jak
12

jsme prožily Vánoce, Silvestr, jak je
na tom naše hmotnost a jaká jsou
naše předsevzetí, byl by zklamán.
Naše sbormistryně Šárka Navarová nám hned v úvodu naservírovala pět skladeb, které bychom
mohly zařadit do svého repertoáru. A vzápětí přitvrdila: hned dvě z
nich jsme začaly nacvičovat. Naštěstí pro nás jsou to skladby naší
oblíbené Mary Lynn Lightfoot. Jsou
krásné, těšte se.
A plánované akce v tomto roce?
Prosím, do svých diářů si zaznamenejte datum 6. dubna, to
se uskuteční Jarní koncert ŽKS
Jirkov. Také máme v plánu vyjet

na Festiválek do Nechanic - tam
jsme už v minulosti zanechaly výraznou stopu, a tak jsme nabídly
svou účast i v letošním roce, a to
se svým provedením veleúspěšné
Dívčí války. Jen doufáme, že nás
vyberou, a to si pište, že Jirkov
budeme reprezentovat celým srdcem. Také se zúčastníme v květnu
Setkání sborů.
O čem byste ještě měli vědět?
Spolupráce s teplickým sborem
Collegium hortense úspěšně pokračuje, několik členek ŽKS Jirkov
už několik let dojíždí pravidelně
dlouhodobě do Teplic a v letošním
roce budou věhlas sborového jir-

kovského zpěvu opět prezentovat
ve svatopetrské katedrále ve Vatikánu! Byly jsme tam už v roce
2016, mši tenkrát celebroval zesnulý kardinál Miloslav Vlk.
Těšme se na další společná setkání a nechme promlouvat vzkaz
každého z autorů skladeb, které
vám Komorák zazpívá. Ať se vám
v letošním roce daří, zamyslete se
nad vším, co tvoří váš život a co je
důležité. A přijďte na každý koncert
Ženského komorního sboru Jirkov,
chceme vás rozveselit, potěšit, přinutit k zamyšlení, pobavit..
Moc se na vás těšíme!
Eva Rendlová, ŽKS Jirkov
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MICHAL BEČVÁŘ: O LIDECH S JIRKOVEM V SRDCI

Klub Dolní sněmovna - I.

Téměř tři desetiletí působí ve městě organizace, jež sdružuje lidi, z nichž mnozí byli kulturně aktivní již před více než půlstoletím. Významně obohatila společenský život Jirkova zejména v letech devadesátých a v již mírnější formě doplňuje kulturní život města dodnes. Dolní
sněmovna (DS) nevznikla z nápadu nových aktivistů, naopak její základna předtím působila pod hlavičkou kdysi až legendárního Klubu
pracujících v Jirkově (KPJ) v kulturním domě v Nových Ervěnicích a kořeny její aktivity začaly společenským životem Jirkova prorůstat již
v polovině 60. let.
Kultura města na dně
KPJ i DS byly bytostně spojeny
s kulturním domem, proto je nutné nejprve uvést souvislosti.
Atmosféra tvůrčí svobody po listopadu 1989 kupodivu neumožnila KPJ návrat k dávné slávě. Jeho
soubor divadelníků Tyl prakticky
neexistoval a jen hrstka činovníků
se snažila o obnovení některých
pořadů. Jenže na jaře roku 1990
byla zrušena rada KPJ, čímž její
předseda Zdeněk Glückselig,
motor dosavadního dění, ztratil
v kulturním domě vliv. Za ponižujících okolností byla zároveň
z vedení KPJ odvolána Miluše
Kocourková a klub de facto zanikl. Kulturní dům dostal k 1. dubnu
1990 nové vedení a to pod nově
vzniklým Federálním odborovým
svazem energetiků (FOSE) kulturák řídilo.
Jenže povinnost místních závodů a podniků podílet se na
krytí nákladů kulturáku zanikla,
a hospodaření kulturního domu
tak bylo stále ve schodku. I proto
se FOSE snažil město Jirkov přimět, aby kulturní dům převzalo.

Zakladatelé Dolní sněmovny Miluše Kocourková a Zdeněk Glückselig
při dětském dnu pod Červeným Hrádkem, přelom 80. a 90. let.
Tomu bránily obavy s udržením
provozu za nových tržních pravidel.
Navíc Jirkov měl v té době další tři kulturní domy! Jeden, pod
názvem Účelové kulturní zařízení MěNV, působil od roku 1989
v ulici Generála Svobody a až
v polovině roku 1990 byl pronajat
soukromému zájemci k jinému
účelu. Druhý, přímo u radnice,

měl být v roce 1991 zkolaudován, a proto již v předstihu pro
něj vedení města hledalo jiné využití. Po sérii různých nájemců se
v něm na dlouho usadily Komerční banka, restaurace U Radnice,
cukrárna a kancelář Sazky. A třetím kulturním střediskem byl areál
Horník, v roce 1990 slavnostně
předán ke společenskému a kulturnímu využití. Do Horníka se

přestěhovala většina aktivit města včetně zasedání zastupitelstva.
Rozptýlenost zábavy si počala
vybírat daň. Oba fungující kulturní
domy se pustily do komercionalizované zábavy s nejistým výsledkem. A již od poloviny roku 1990
byly v kulturáku umístěny hrací
automaty, podobně si počínali
i v Horníku, kde navíc vsadili hlavně na diskotéky. Když ani jeden
kulturní stánek nebyl schopen
uspokojit poptávku širší veřejnosti, občané hledali zábavu jinde.
A konkurence byla hned za rohem: Na chomutovské Písečné si
velmi zdárně vedlo kulturní středisko KASS.
V Nových Ervěnicích se zároveň
na počátku 90. let prudce změnilo prostředí. Nový fenomén doby
– nezaměstnanost – a nulový
dohled nad imigrací nových obyvatel přispěly k zhrubnutí povahy
kriminálních činů v sídlišti a vytvořily atmosféru strachu.
Snímky k tomuto textu poskytl
jeho autor (není-li uvedeno jinak).

Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1969

Co vše tu mělo být: zimní stadión, sportovní hala, letní kino...
Doplnění občansk. vybavení
Městský národní výbor při jednání s ONV Chomutov zjistil, že
Doly V. I. Lenina zajišťují zpracování zastavovací studie pro sídliště Pod Vinařicemi. Obrátil se
proto na vedení tohoto podniku
se žádostí, aby do této zastavovací studie byly zařazeny i společensky prospěšné akce: zařízení
kulturního a tělovýchovného rázu,

jejichž výstavba je již dlouhá léta
plánována, není však realizována
pro nedostatek finančních prostředků pro tyto účely. Jsou to:
1) sportovní hala, typ C - náklad
celkem asi 5 miliónů Kčs – v prostranství u stadiónu TJ VJŠ.
2) Krytý zimní stadión s umělým
ledem. Výstavba plánována na
sportovním areálu za zdravotním
střediskem.

3) Koupaliště s plaveckou dráhou. S výstavbou je rovněž počítáno ve sport. areálu v parku.
Zpracování studie na zimní stadión, koupaliště a ostatní s tím
spojené vybavení včetně bytu pro
správce je zadáno u Architekt.
služby SA ČSSR Praha. Studii
provádí architekt ing. Siegel.
4) Amfiteatr s letním kinem.
Studie je zpracována a celkový

Pamětníci - pomůžete? Městská kronika z roku 1969 se věnuje poměrně obsáhle mládeži. Rádi bychom této
problematice věnovali větší prostor, ovšem bez fotodokumentace to není ono. Obracíme se na vás, kteří jste
na sklonku 60. let byli členy nebo členkami (případně vedoucími) organizací Pionýr a Junák. Máte k dispozici
fotografie z některých akcí, jež pionýři a skauti pořádali? Zapůjčíte je laskavě k reprodukci? Byla by škoda
vypomáhat si ilustračními fotografiemi, když obě organizace byly v této době aktivní...
Skauti - máte fotovzpomínky na tábory ve Mšeně a Skryjích (1968) nebo ve Vysoké Libyni (1969)?
Vyhlídkový altánek Karlova vyhlídka v Telšském údolí.

objem nákladu činí 2 milióny Kč.
Amfiteatr bude umístěn v parku
za zdravotním střediskem. Jedná
se o sportovní a kulturní zařízení,
která vzhledem k likvidaci některých okolních obcí budou v nich
zrušena.
Nadřízené orgány však doporučily upustit od stavby krytého bazénu, s kterým je uvažováno
v Chomutově a platné normy nepřipouštějí v okruhu 20 km více
krytých lázní, protože by nebyly
využity. Doporučuje se stavba
prozatímního otevřeného koupaliště.
Text byl redakčně upraven.
Stranu připravil Luboš Mizun
Repro foto archiv autora.
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Řádkovou i plošnou inzerci, stejně jako oznámení do
společenské rubriky či poděkování, můžete podat v redakci
Jirkovských novin (třetí patro budovy městského úřadu na
náměstí Dr. E. Beneše, kancelář č. 32) nebo přes redakční
e-mail jirkovske.noviny@jirkov.cz.

Inzerce, servis

Harmonogram přistavování
velkokapacitních kontejnerů
22. - 24. února:
Na Borku, K. H.
Máchy, U Stadionu,
Červený Hrádek
29. - 31. března:
P. Diviše, Kludského, SNP, Smetanovy
sady, Jindřišská
26. - 28. dubna:
Jezerská,
Školní,
B. Němcové, Staré
Vinařice
24. - 26. května: Na Stráni, Tkalcovská, Bezručova, Krušnohorská
u 4.ZŠ
28. - 30. června: Březenec, Za Pilou, Nerudova, Křižíkova
26. - 28. července: Červený Hrádek, Budovatelů, K. Marxe, Kludského
30. srpna. - 1. září: Školní, Zahradní, Březový Vrch, Na Stráni
27. - 29. září: Mládežnická, Studentská - bývalý ÚP, Ervěnická, Březenec
25. - 27. října: Hornická, Jindřišská, K. Popelky, P. Diviše
29. listopadu - 1. prosince: Staré Vinařice, Smetanovy sady, Mičurinova, B. Němcové
Kontejnery se přistavují vždy v pátek a vývozy se provádějí maximálně dvakrát za víkend - první vývoz v sobotu, druhý pak v pondělí,
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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.

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

Více možností sportovního vyžití. Jedním z nových sportů, který díky
hale zapouští ve vesnici kořeny, je házená.
Foto archiv OÚ Strupčice

Hala slouží nejen sportovcům, ale také pro pořádání společenských
akcí. Ilustrační foto z loňské plesové sezony. Foto archiv Věra Stehlíková

Strupčice - Už čtvrtým rokem je
v provozu multifunkční sportovní hala ve Strupčicích. Jak po-

tovní, ale také společenský život
obce.
„Máme u nás, jako na každé
pořádné vesnici, fotbalový klub,“
říká Pěnkava, který v něm pracuje
jako trenér mládeže. „Ale od doby,
kdy jsme otevřeli halu, vznikly další čtyři sportovní oddíly, takže se
u nás hraje stolní tenis, házená,
florbal a pro zdatné sportovce
z řad dospělých je tu Spartan
club, to vše pod hlavičkou Sportovního klubu Strupčice.“
Nezanedbatelný je i společenský přínos. Multifunkční hala se
dá totiž poměrně snadno přeměnit na taneční parket, a tak se tu
pořádají plesy. „Dříve se tyto akce
konaly v hospodě, kde pochopitelně nebylo tolik prostoru, jen pro

dotýká starosta Luděk Pěnkava,
nový sportovní stánek výrazným
způsobem pozvedl nejen spor-

VRSKMAŇ

První letošní akce ve Vrskmani patřila dětem
Vrskmaň - V plánu kulturních akcí, jež pořádá obecní úřad a obecní knihovna, si mohou odškrtnout
tu první. V pondělí 28. ledna jí
bylo zimní tvoření v knihovně.
Zúčastnilo se ho jedenáct dětí.
„Vyráběli jsme sněhuláky z vystříhaných sněhových vloček lepením na barevný papír a zimní
rukavice zkombinované z papíru
a barev,“ popisuje náplň podvečera knihovnice Lenka Blumová,
která dílničky pořádá. „Poté jsme
tvořili z kartonu ptačí krmítka.
Práce se dětem moc líbila. Vcelku dobře to zvládly malé děti. Díly
si musely ze skládačky vyndat a
poté domalovat. Nakonec se vše
16

Přívětivé prostředí obecní knihovny slouží jako zázemí pro setkávání
malých šikulků a při pravidelných dílničkách.
Foto Luboš Kubelka
slepilo a díky provázku vznikla
pěkná závěsná dekorace.“

Malí šikulové se už těší na další
dílničku v únoru. (lb)

několik stolů, malé podium v rohu
a miniaturní taneční parket,“ porovnává starosta.
Dnes je místa spousta, zázemí pochopitelně odpovídá současným podmínkám a kapacita
se zvedla na čtyři sta lidí. „Jsme
rádi, že plesy, které pořádá obec
či místní spolky, naši halu zaplní.
Plesů si tak může užívat a užívá
mnohem více lidí,“ dodal L. Pěnkava.
(lm)

Hledají doktora,
zatím marně
Strupčice - Lékařská kapacita
na „vejminku“, která vezme práci
venkovského doktora, je vhodná
zápletka pro komediální seriál,
ale realitě, alespoň v našem regionu, příliš neodpovídá. Své o tom
vědí ve Strupčicích. A nemusel by
to být hned doktor Martin, ale jakýkoliv praktický lékař, který by do
obce zajel dvakrát týdně.
„Sháníme doktora už skoro rok,
od loňského dubna, kdy se dosud
ordinující lékařka rozhodla, že už
sem dojíždět nebude,“ uvedl starosta Luděk Pěnkava. „Dali jsme
si i inzerát, ale marně.“
Strupčice se přitom ve snaze
zajistit svým občanům lékařskou
péči snaží vycházet případnému
odborníkovi vstříc. Nejenže nabízejí vybavenou ordinaci, ale také
úhradu platu sestřičky. „Bylo by to
jen pár hodin za týden, to nám za
to stojí, ale zatím se naše snahy
míjí účinkem,“ posteskl si L. Pěnkava.
(lm)
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BOLEBOŘ

Maškarní na horách: loupežnický
manželský pár, jeptiška i hippies,
nechyběla ani stará koza
Boleboř - O tom, že maškarní
karnevaly nejsou pouze výsadou
dětí, se přesvědčili návštěvníci
Maškarního karnevalu pro dospělé, který se konal v sobotu 26. ledna v Kulturáčku v Boleboři.

Malí králové vykouzlili
lidem na tvářích úsměvy

a Margita Lansdorfová versus Tomáš Talacko a Vendula Peteříková. Za úkol měli se zavázanýma
očima nakrmit svého spolubojovníka sladkou šlehačkou. Alena
Hrudková soupeřila s Evou Roži-

Vrskmaňští králové na začátku své kolednické cesty po vsi.

Nakrmit parťáka se zavázanýma očima není žádná legrace
- tedy vlastně je - ale pro ty ostatní.
Foto 3x Tomáš Talacko

Vrskmaň - Šestý leden patří
v kalendáři Třem králům. Tento
den je spojen s různými zvyky.
Jedním z nich je žehnání domům
a přání pevného zdraví. Tento
pěkný zvyk se rozhodli dodržet
i letos malí i velcí z mateřské školy Pošťáček.
„Oblékli jsme se do kostýmů
a vyšli do vesnice, popřát místním občanům vše nejlepší do nového roku,“ připomíná nevšední
den vedoucí vrskmaňské mateřinky Eva Bejčková. „Od domu
k domu jsme chodili, koledu zpívali, přáníčka rozdali a dveře
popsali, i když nám počasí moc
nepřálo.“
Průvod koledníků všichni mile
přivítali a ti dostali od každého
něco dobrého na zub. S plným

čovou o to, kdo dřív pomocí nafouklého balónku shodí kelímky
ze stolu. Na Davida Rožiče a Jaroslava Hrudku čekala ochutnávka různých nápojů. Podle čichu
a chuti museli uhodnout, o jakou tekutinu se jedná. V kelímku
mimo jiného byl nachystán ocet
a olej.
V Kulturáčku tak zavládla příjemná atmosféra. Úspěch akce
stvrzuje i fakt, že se zábava protáhla až do pozdních večerních
hodin a všechny masky odcházely s úsměvem na rtech.
Karneval pořádal Sportovněkulturní výbor při Obecním úřadu
Boleboř.
(pt)

Malí koledníci vykouzlili každému, u koho se zastavili, na tváři úsměv,
a za to dostávali sladkou odměnu.
Foto 3x Eva Bejčková

Jak je vidět, na bolebořském karnevalu vládla dobrá nálada.
Ve večerních hodinách se to
v salonku začalo hemžit čtyřnohými i dvounohými maskami
a také pohádkovými postavičkami, nescházeli ani příznivci hnutí
hippies. Na sále se také objevila
jeptiška, dobrý poctivý dělník,
kovboj, Manka i Rumcajs s Cipískem. Po čtyřech přiběhla rohatá
koza se svým starým kozlem. Někteří Bolebořští se přišli pobavit
i bez masek, ale to rozhodně nebylo na škodu.
Pro návštěvníky bylo připraveno něco dobrého na zub, veselé
dovádění na tanečním parketu
a zábavné soutěže. První soutěže
se zhostila dvojice Lucie Kemrová

Rumcajs David Rožič a Manka
Eva Rožičová.

Tihle tři na ně zatím čekali...
košíkem sladkostí a dobrým pocitem se tak vrátili do školky.
„Průvodem jsme trochu rozvířili poklidný život ve vsi a vykouzlili u všech úsměv na tváři. Myslím, že bychom měli děti seznamovat s českými tradicemi a zvyky, aby si je osvojily a uměly je
v dospělosti předávat dál,“ zhodnotila tříkrálovou misi vrskmaňských škvrňat Bejčková. (eb/lm)
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Fotbalový podzim: Áčko Ervěnic - Jirkova po skvělém startu do
pauzy doklopýtalo, 1. SK Jirkov se trápil od začátku do konce
Stejně jako každý rok, i tentokrát využíváme zimní přestávky fotbalových soutěží sezony
2018/2019 ke zhodnocení toho,
jak se ve fotbalovém podzimu dařilo či nedařilo jirkovským týmům
mužů.
A tým SK Ervěnice - Jirkov přezimuje na velmi solidním čtvrtém
místě krajské I. A třídy (skupina
B), ale ještě po desátém kole ze
třinácti to vypadalo mnohem lépe.
Z prvních deseti zápasů jich devět
vyhrál (jednou v penaltovém rozstřelu) a podlehl jen na hřišti lídra
soutěže Vroutku. Závěr první půlky však mužstvu vůbec nevyšel.
Nejprve doma podlehlo (opět na
penalty) Klášterci nad Ohří (snímky dole), pak opět doma dostalo
„nářez“ od souseda v tabulce, třetích Domoušic (na horním snímku), a o šest gólů (1:7) prohráli
Jirkovští i ve Spořicích. Ze třinácti
zápasů tak získali 27 bodů, skóre
je 45:35.
Co říká tomuto závěrečnému
propadu sekretář klubu Lukáš
Šístek? „V utkání s Domoušicemi
nám chyběl stoper a ostatní ho
nestačili nahradit, ale jinak k žádnému zásadnímu oslabení týmu
nedošlo. Osa mužstva trochu
odpadla, ale určitě jsme nečekali
takový propad,“ míní Šístek. „Bylo
to pro nás samozřejmě zklamání,
na druhou stranu, když se podíváme na podzim celkově, myslím, že byl úspěšný. Jsme stále
v kontaktu se špičkou tabulky
a doufám, že na jaře ji budeme
opět dobývat.“
Nejlepšími střelci týmu jsou David Macko (11 branek znamená
šestou pozici mezi střelci, kterých
se v soutěži zatím trefilo 139), Jan

18

Momentka z předposledního podzimního utkání SK Ervěnice - Jirkov
A vs. Domoušice (2:8). Mužský balet: čtyři chlapi tančí kolem meruny.
Jirkovští v červenobílém, vlevo Libor Trávníček, vpravo Roman Ambroz.
Král (6 branek a 12. - 15. místo)
a Jakub Šlachta (6 gólů, 22. - 25.
místo). Rozdíly na čele tabulky
jsou minimální - Vroutek má 29
bodů, Bílina 28, Domoušice a Ervěnice - Jirkov 27 bodů.
B mužstvo je v krajské I. B třídě
(sk. C) po podzimu jedenácté. Ze

třinácti zápasů vytěžilo 15 bodů
za pět vítězství, z toho jednou na
penalty, a jeden bod z neúspěšného penaltového rozstřelu. Skóre - 29:39, nejlepšími střelci jsou
Ladislav Niš (12 gólů, 6. - 8. místo
v tabulce střelců) a Jakub Šlachta
(5 gólů).

„U béčka si žádné vysoké cíle
neklademe, jde nám hlavně o to,
aby si starší hráči mohli zahrát
a zapojovali do hry mladé kluky,“
uvedl na adresu B-týmu sekretář
Šístek. „Výsledky zřejmě ovlivnilo
i to, že jsme se rozhodli nevypomáhat si posilami z dorostu jako
v minulosti.“ Důvodem k tomuto rozhodnutí je podle L. Šístka
to, že dorost postoupil do divize
a klub chce tuto soutěž udržet,
proto nechce mladé hráče přetěžovat.
Mužstvo 1. SK Jirkov se ve stejné soutěži jako ervěnická rezerva
tak jako v předchozí sezoně i loni
na podzim trápilo. Ze třinácti utkání vytěžilo jediný bod, když doma
na penalty podlehlo týmu Mlékárna Braňany. Logickým důsledkem
této bodové neúrody je nelichotivé skóre 14:57, poslední místo
ve čtrnáctimístné tabulce, kde se
krčí spolu s Viktorií Lom (3 body)
se třináctibodovým (respektive
jedenáctibodovým) odstupem na
dvanáctý Vilémov.
(lm)

SK Ervěnice - Jirkov A vs FK Klášterec n. O. (2:3 na penalty). Když to zavání gólem: hostující útočník atakuje
naši branku, marně se mu v tom snaží zabránit Roman Ambroz (na zemi) a Radek Vytrhlík (8), přihlíží Ladislav
Niš, na pomoc přispěchal i kapitán Milan Campr. Zasáhnout musel gólman Petr Červenka. Foto 4x L. Chlíbek
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Krušnohorské poselství se
tentokrát zahalilo do bílé

Mladší přípravka (ročník 2010)
bilancuje a má se čím chlubit

Hned druhou sobotu roku 2019
proběhl už 17. ročník tradičního
turistického pochodu Krušnohorské poselství. Zúčastnilo se
ho 108 turistů (z toho čtyři děti)
z Ústeckého a Karlovarského kraje, ale dorazili i pochodníci z dalších míst, například Plzně, Kutné
Hory nebo Prahy. Nejvíc (83) jich
vyrazilo na nejkratší, jedenáctikilometrovou trasu, třináct jich zvolilo dvaceti- a dvanáct třicetikilometrovou túru.
Všechny překvapila obleva
a střídání sněhové nadílky s deštěm, takže do cíle se vraceli značně zablácení. Bez sněhu ale Krušnohorské poselství nebylo - ti,
jež se vydali nejdelší trasou na
Lesnou, se brodili až půlmetrovými sněhovými závějemi.
„Turisté byli spokojeni s trasami, počasím, posezením v cíli
a srdečnou atmosférou,“ uvedla
spoluorganizátorka pochodu Mar-

Tým mladší přípravky vstoupil
do sezony s několika změnami
v kádru i v realizačním týmu. Na
trenérský post nastoupil vedle Milana Reisse zkušený trenér mládeže Jaroslav Vaňous.
Kluci (a holka) nastupují ve
dvou soutěžích. V okresním přeboru mladších přípravek mají
skvělou bilanci - 10 zápasů, 10
výher, skóre 207:19, 30 bodů
a 2.místo. Trenéři však tyto výsledky nepřeceňují, protože jejich
soupeři jsou někdy až o tři roky
mladší. Hlavním přínosem je zís-

Ti, kteří se vydali na nejdelší trasu do hor, museli překonávat závěje.
Foto Jaromír Raisr

kávání zkušeností a sebedůvěry.
Druhou soutěží je krajský přebor mladších přípravek ročník
2010. „V této soutěži se utkáváme
s velmi kvalitními týmy, jako Mostecký FK, FAPV Děčín, FK Ústí
nad Labem nebo FK Teplice,“
zdůrazňuje trenér M. Reiss. Přebor se hraje formou satelitních
turnajů. Jirkovská přípravka jich
absolvovala sedm, odehrála 19
zápasů s bilancí 13 výher, 2 remízy a 4 prohry. Milan Reiss vyzdvihl výborné výkony svých svěřenců, zejména týmovou hru. (mr/lm)

cela Raisrová. Závěrem přidala
poděkování: městu Jirkov za podporu, oddílu Stopaři za poskytnutí
zázemí i pomocníkům - Marii Marešové, Anně Raisrové, Ondřejovi
a Václavovi Bártovým a Jiřině
a Marii Volfovým.
(lm)

VOLEJBAL

Oranžový minivolejbal

První z řady letošních turnajů
v minivolejbale, které už několik
let ve spolupráci s dalšími organizacemi zaměřenými na sportovní
aktivity mládeže pořádá Volejbalový klub Jirkov - Ervěnice, proběhl v pátek 18. ledna. Byl určen
žákům druhých a třetích tříd a zúčastnilo se ho 28 dvoučlenných
týmů.
Turnaj probíhal podle osvědčeného scénáře – nejprve se na
šesti hřištích odehrály duely ve
skupinách, následovaly boje o konečné pořadí. Pořadatelé děkují
trenérům a dětem z volejbalového klubu, kteří s organizací akce
pomáhali.
Prvních šest družstev postupuje

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tým mladší přípravky, ročník 2010. Sedící zleva: Eliška Krýslová,
František Krýsl, Antonín Kytka, Matyáš Vaňous, Marek Novák, Tadeáš
Vrabec, Adam Emrle, stojící zleva: Matyáš Karpíšek, Viktor Vodička,
Lukáš Reiss, Jaroslav Linhart, Tadeáš Nguyen, Lukáš Babka, Tomáš
Steňko, Pavel Gründler, Tomáš Stopka, Tomáš Michalík.Trenéři zleva:
Jaroslav Vaňous, Milan Reiss.
Foto archiv SK Ervěnice - Jirkov

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov

Vítězná dvojice: Natka a Lukáš.
foto archiv VK Jirkov-Ervěnice
do krajského kola, které se uskuteční v dubnu v Litvínově. (zh/lm)

Nejlepší šestice:
Lukáš Jelínek + Natálie Heráňová (ZŠ Budovatelů)
Jan Crdlík + Mikuláš Čmejrek (MGZŠ Krušnohorská)
Michal Černý + Vladimír Hamák (MGZŠ Krušnohorská)
Adam Mňahončák + Kateřina Jeřábková (MGZŠ Krušnohorská)
Pavel Heier + Zdeněk Daněk (ZŠ Studentská)
Martin Čermák + Dominik Holan (MGZŠ Krušnohorská)

místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum kategorie

název družstva hostí

3. 2.
3. 2.
10. 2.
10. 2.
16. 2.
16. 2.
17. 2.
23. 2.
2. 3.
2. 3.
9. 3.

mistrovský turnaj
9:00
Volejbal Ústí n.L.
10:00 + 14:00
mistrovský turnaj
9:00
mistrovský turnaj
9:00
republikový turnaj
9:00
TJ Slovan Chabařovice 10:00 + 14:00
republikový turnaj
9:00
TJ Slovan Chabařovice 10:00 + 14:00
mistrovský turnaj
9:00
VK Sever Žatec
10:00 + 14:00
TJ Netolice
10:00 + 14:00

KP mladší žákyně 4
KP kadetky
KP starší žáci
KP starší žáci
český pohár žákyň
2. liga muži A
český pohár žákyň
KP muži B
PNN žákyně
KP juniorky
2. liga muži A

čas
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Kino
telefon: 474 680 337

pátek 8. 2.
17:30 Spider-Man: Paralelní světy animovaný, akční
20:00 Ženy v běhu komedie
sobota 9. 2.
15:00 LEGO® příběh 2 animovaný, akční,
rodinný, komedie
17:30 Ženy v běhu komedie
20:00 Bohemian Rhapsody životopisný,
drama
neděle 10. 2.
15:00 LEGO® příběh 2 animovaný, akční,
rodinný, komedie
17:30 Na střeše drama, komedie

pátek 15. 2.
9:00 Jak se moří revizoři komedie
17:00 Bohemian Rhapsody životopisný,
drama
20:00 Ženy v běhu komedie

pátek 22. 2.
9:00 Důvěrný nepřítel mysteriózní, thriller
17:30 Úhoři mají nabito komedie
20:00 Bohemian Rhapsody životopisný,
drama

sobota 16. 2.
15:00 Raubíř Ralf a internet animovaný,
komedie
17:30 Ženy v běhu komedie
20:00 Aquaman akční, dobrodružný

sobota 23. 2.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
fantasy, komedie
17:30 Ženy v běhu komedie
20:00 Úhoři mají nabito komedie

neděle 17. 2.
15:00 Raubíř Ralf a internet animovaný,
komedie
17:30 Marie, královna skotská drama,
historický

neděle 24. 2.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
fantasy, komedie
17:30 Úhoři mají nabito komedie

středa 20. 2.
17:00 LEGO® příběh 2 animovaný, akční,
rodinný, komedie
20:00 Alita: Bojový anděl akční, dobrodružný

středa 13. 2.
17:00 LEGO® příběh 2 animovaný, akční,
rodinný, komedie
20:00 Na střeše drama, komedie

čtvrtek 21. 2.
17:30 Alita: Bojový anděl akční, dobrodružný
20:00 Nedotknutelní komedie, drama

čtvrtek 14. 2.
17:30 Léto s gentlemanem komedie, drama
20:00 Marie, královna skotská drama,
historický

středa 27. 2.
17:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
fantasy, komedie
20:00 Nedotknutelní komedie, drama
čtvrtek 28. 2.
17:30 Na střeše drama, komedie
20:00 Aquaman akční, dobrodružný
pátek 1. 3.
9:00 Mars komedie, drama
17:30 Colette: příběh vášně drama,
životopisný
20:00 Ženy v běhu komedie
sobota 2. 3.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
fantasy, komedie
17:30 Úhoři mají nabito komedie
20:00 Alita: Bojový anděl akční, dobrodružný

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560
Výstavy
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.
do 17. 3.
Dracula a ti druzí
Dracula, Čachtická paní, krumlovská kněžna Eleanora ze Schwarzenbergu, Kateřina z Komárova,
Van Helsing a mnoho dalších. Hrůzu do očí vám vženou stylizované scény a unikátní pohyblivé
obrazy, které se vám proměňují přímo před očima.
Prohlídky denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00.

neděle 3. 3.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
fantasy, komedie
17:30 Colette: příběh vášně drama,
životopisný

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

Lezecká aréna

telefon: 474 345 540

sobota 23. 2. od 10 hodin
Lezecký maratón
Otevřený vytrvalostní lezecký závod dvojic
sobota 23. 2. 21 hodin
Gorily v mlze
Koncert rockové skupiny z Tisé.
Oslava šestých narozenin lezecké arény

Jirkovské divadlo

telefon: 474 654 265

pátek 15. 2. 20 hodin
Myslivecký ples města Jirkova
K tanci a poslechu hraje kapela Klub 49.
Večerem provází moderátor Radek Jirgl.
Hostem večera je Helena Zeťová.

Otevírací doba:
Úterý 10:00 - 12:30
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
Sobota 14:00 - 17:30

Základní umělecká škola

čtvrtek 14. 2. 18:00

2. koncert vítězů školní soutěže hudebního oboru

Věra Vernerová - fotografka od světových celebrit po bídu chatrčí
Výstava fotografií úspěšné a slavné fotografky spolupracující se světem modelingu,
s cestovateli, National Geographic
a s charitativními organizacemi, jejíž fotografie najdeme v téměř všech světadílech
naší planety. Výstava potrvá do 16. 2.
Pavel Wolf - mistr krajin
Výstava potrvá od 19. 2. do 22. 3.

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

telefon: 474 654 077
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
úterý docházení
12. 2. 18:00
1. koncert vítězů školní soutěže hudebního oboru
Možnost
dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

každý čtvrtek od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou

koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ

