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ve vybyd leném dom ě
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Poničený a opuštěný činžák v ulici
Fr. Schmieda v Nových Ervěnicích je
už zčásti zabezpečený proti vniknutí
cizích osob a chystá se jeho oprava

N e č e k a n é k o m p l i k a c e při
o p ra v ě D v o řá k o v y u l i c e
Výstavbu nového
kruhového objezdu
zdrželi o celý
měsíc plynaři, kteří
tu rekonstruují
plynovod. O tuto
dobu se tím pádem
posunuly i všechny
navazující opravy

Šampionka se řídí
heslem: Když něc o
chci, dám do toho v š e
Rozhovor s Janou Slívovou
z Jirkova, která se v květnu stala
mistryní Evropy ve windsurfingu.
Nyní se bude kvalifikovat na
olympiádu
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Nejbližší veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat po
prázdninách - 18. září od 15 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Neusínáme na vavřínech
Aktivitu investorů, kteří
vykupují byty ve dvou poničených činžácích v Nových Ervěnicích, jedině vítáme. Když jsme se před
tím snažili o totéž jako
město, odmítli se s námi
vlastníci bytů bavit. Byť
záměr těchto investorů
město od počátku podporuje,
jsou to oni, kdo musí podstoupit veškerá rizika a peripetie, které přináší skupování bytů ve vybydlených domech.
Někteří Jirkované si stále myslí, že město mělo být tím, kdo
měl rychle konat. Jenže to nejde
- zmíněné objekty v ulicích Fr.
Schmieda a K. H. Máchy jsou
v soukromém vlastnictví, tudíž do
nich radnice nemůže vkládat veřejné finance. Někdo tvrdí, že tam
stačilo poslat na kontrolu hygieniky nebo stavební úřad. I to by se
však minulo účinkem, když společenství vlastníků těchto bytových
jednotek nefunguje. K čemu by to

bylo, udělit mu pokuty,
když žádné peníze nemá? Proto je pro nás
lepší, že je tu někdo, kdo
je ochotný problém poničených domů řešit. Z toho důvodu budeme investorům i nadále vycházet vstříc a ne jim házet
klacky pod nohy.
Aby k takovým případům nedocházelo, jsou nutné legislativní
změny, zejména revize sociálních
dávek. Osobně jsem se s představiteli dalších měst letos za
Jirkov účastnila dvou debat u kulatého stolu, k nimž zasedli zástupci ministerstev a dalších institucí. Diskutovali jsme také v poslanecké sněmovně. Jako město
se snažíme tlačit na stát, aby
uzákonil potřebné změny. Může
se zdát, že naše úsilí zatím žádné ovoce nenese, ale stále v to
věřím. Chce to neusnout na vavřínech. Proto bojujeme dál. Dana
Jurštaková, místostarostka

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM

Dotaz: Po rekonstrukci komunikace Studentská jsou v místě u prodejny Penny market chodníky přizpůsobeny (snížené obrubníky) pro
přechod pro chodce, ten tu ale není vyznačen. Dříve tu přechod byl,
plánuje se jeho namalování? Stejná situace je na konci Hornické ulice
v místě, kde navazuje na ulici Vinařickou.
Jana Endischová, odbor majetku města a útvar investic: Toto
místo ve Studentské ulici není přechodem, ale takzvaným „místem
pro přecházení“. Chodec zde nemá přednost před automobily, má
jen usnadněné přecházení stavební úpravou chodníku a snížením
obrubníků. Termín „místo pro přecházení“ byl do technických norem
zaveden v roce 2006, protože vlivem absolutní přednosti chodců na
přechodech docházelo ve velkých městech ke kolapsům dopravy. Na
komunikacích, které jsou rekonstruovány na základě projektové dokumentace, jsou řešené přechody pro chodce a přecházení komunikací podle platných norem, a proto jsou některé přechody pro chodce
nahrazovány místy pro přecházení.
Pisatelka: Děkuji za vysvětlující odpověď, o termínu „místo pro přecházení“ jsem bohužel nevěděla.
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CHYSTANÁ OPRAVA VYBYDLENÉHO ČINŽÁKU

Šance pro další dům hrůzy
Zhruba polovinu ze čtyřiadvaceti bytů v poničeném činžovním domě v ulici Fr. Schmieda
v Nových Ervěnicích vykoupil
investor. Říká, že chce opuštěnou budovu opravit a nastěhovat do ní slušné lidi.
Stav domu, který zčásti obývají
bezdomovci a dělají tu nepořádek,
trápí obyvatele blízkého okolí,
ale i radnici. „Přestože tato budova nepatří městu, není nám její
osud lhostejný. Od začátku situaci monitorujeme, zúčastnili jsme
se kvůli tomu řady jednání. S
investorem jsme ve spojení už
od podzimu a víme tedy, že má
v úmyslu postupně vykoupit všechny byty. Nemá to snadné - některé byty skončily v exekuci, je
tam insolvence či zástavní právo
banky. Je to zkrátka běh na dlouhou trať,“ zdůrazňuje místostarostka Dana Jurštaková.
Byty v tomto objektu skoupili
před lety různí spekulanti od starousedlíků, kteří se odstěhovali.
Pronajali je komukoli, kdo byl na
sociálních dávkách. V domě pak
vznikl vysoký dluh. Nájemníci si
stěžovali, že po nich majitelé chtějí přemrštěné nájmy a vlastníci zase tvrdili, že jim nájemníci neplatí
a ještě byty devastují. Společenství vlastníků bytových jednotek,
kterému majitelé většinou neposílali žádné peníze, nebylo schopné hradit zálohy na teplo, teplou
a studenou vodu. Dodavatelé
proto po mnoha urgencích tato

Už zčásti zabezpečený dům v ulici Fr. Schmieda. Foto Vladimír Vacula
média v domě odpojili. Objekt tak
před začátkem loňské topné sezóny osiřel. Co nestačili poničit nepřizpůsobiví obyvatelé, dokonali
bezdomovci a drogově závislí.
„Trápí nás nářky spořádaných občanů z této lokality a vadí nám i
náklady, které musí město vynakládat na odstranění věčného nepořádku na chodnících a v okolí
tohoto domu,“ podotýká starostka
Darina Kováčová. V objektu jsou
navíc každou chvíli hlášené požáry, které zaměstnávají místní
hasiče, a strážníci tu mají kvůli
bezdomovcům častější hlídky.
Radnice proto uvítala aktivitu
investora, který se rozhodl dům
zabezpečit proti vniknutí cizích
osob. V půli června začal zazdívat sklepní okénka a také okna
v přízemí. „O jeho snaze zabez-

pečit budovu jsme věděli několik
měsíců a jsme rádi, že k tomu
konečně došlo,“ říká Jurštaková.
Podobná situace je v činžovním
domě ve vedlejší ulici K. H. Máchy,
v němž zůstala už jen vietnamská
večerka. Zbytek prázdného objektu, který byl odstřižen od energií
loni na jaře, je osazen mřížemi. V
této budově se zmíněnému investorovi podařilo vykoupit většinu
bytů. I ty se chystá opravit a pronajímat slušným lidem.
U obou domů chce investor
požádat město o pronájem přilehlých pozemků, aby je mohl
oplotit. Chce tím zdvojnásobit zabezpečení budov proti nájezdům
zlodějů, vandalů a problémových
osob. „Takovouto spolupráci s radostí vítáme,“ kvituje Kováčová
počínání investora.
(vac)

FOTOSOUTĚŽ

Foťte město!
Vznikne kalendář
Radnice chce zapojit širokou
veřejnost do tvorby městského
stolního kalendáře na rok 2020.
Občany vyzývá, aby jí začali posílat své snímky Jirkova, ze kterých
komise vybere ty nejlepší a město je pak použije do kalendáře.
U všech zveřejněných fotografií
bude i jméno autora. „Každého
z úspěšných fotografů odměníme
právě tímto tištěným kalendářem,“ říká referentka propagace
Markéta Houdková. Lidé mohou
své záběry ulic, budov či městských zákoutí zasílat na e-mail:
m.houdkova@jirkov.cz.
Podmínkou soutěže je souhlas
fotografů, že ve chvíli odeslání
přenechávají městu autorská práva k těmto snímkům.
(vac)
TŘÍDĚNÍ ODPADU

Nádoby na kov
Kvůli vyšším nárokům na třídění
komunálního odpadu a rostoucímu zájmu občanů zajistilo město
pět nádob na kovový odpad. Lidé
do nich mohou vhazovat nápojové
plechovky a konzervy, zátky, tuby,

RADNICE POMÁHÁ

Nemocnice má dokonalejší babybox. I díky Jirkovu
Pěti tisíci korunami přispěl Jirkov na dokonalejší babybox do
chomutovské nemocnice. Pražská
společnost zajišťující babyboxy
se s nemocnicí dohodla na výměně původního zařízení pro odložené děti za babybox nové generace. Dosavadní ´stará bedýnka´
pomohla od roku 2008 vstoupit do
života jednomu děťátku. Její technické parametry jsou však překonané a některé součástky potřebné na provedení servisu se
už ani nevyrábějí. Nový babybox
je vyrobený z antikorového plechu

a vnitřní prostor je klimatizovaný.
Zařízení má náhradní zdroj energie a mnohonásobně jištěnou
signalizací je napojené na stálou

službu. Zmíněná společnost nemá
žádné příjmy ani státní příspěvky,
proto se na město obrátila s prosbou o podporu.
(vac)

alobal, hřebíky, šroubky či kancelářské sponky. Odpad lze ale
i nadále zdarma odevzdávat do
jirkovského sběrného dvora. (r)
Lokality pro nádoby:
● Březenec - nové kontejnery
na příjezdu do osady
● Vinařická ulice - přístřešek
na kontejnery u 2. ZŠ
● Ulice Prokopa Diviše u objektu čp. 979
● Ulice U Sauny u objektu
čp. 1532
● Ulice Karla Popelky u objektu čp.1029

Zakladatel babyboxů Ludvík Hess u nového zařízení. Foto babybox.cz
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Termín dokončení Dvořákovy ulice se posunul

Výstavba nových chodníků a komunikace v Palackého ulici, která souvisí s budováním okružní křižovatky.
Foto Vladimír Vacula

Rekonstrukce mostu přes Bílinu ve Dvořákově ulici a stavba podjezdu pro cyklisty, který povede pod silnicí.
Foto Martina Cermanová

Stavbu kruhového objezdu
v Nových Ervěnicích zdrželi
plynaři. Rekonstrukci plynovodu, kterou tu provádějí, měli
zahájit 1. dubna, ale začali o měsíc později.
O stejně dlouhou dobu se tak
musely posunout zemní práce
a výstavba části okružní křižovatky
ulic Ervěnická, Palackého a Dvořákova. Nový kruhový objezd proto bude zprůjezdněný do 30. července namísto původního termínu, jímž byl konec června. Co
se týče rekonstrukce Dvořákovy

je vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic Milan Reiner.
V tomto úseku probíhají čtyři
stavby najednou: rekonstrukce
Dvořákovy ulice, oprava zmíněného mostu, vybudování cyklostezky
pod silnicí a přeložka horkovodu.
A všechny tyto stavby na sebe logicky navazují. Nadále tedy platí,
že ze strany okružní křižovatky
nad Tescem se řidiči dostanou
jen k benzince a hasiči do svého
areálu. Další část komunikace
zatím stále zůstává pro motoristy
i chodce uzavřena.
(vac)

ulice, zbývající část stavby - úsek
mezi čerpací stanicí a vznikající
okružní křižovatkou v Nových Ervěnicích - bude zprovozněna do
30. srpna.
S rekonstrukcí související oprava mostu přes Bílinu si totiž vyžádala jeho důkladnou hloubkovou
prohlídku, protože vzniklo podezření, že některé mostní části
nejsou v odpovídajícím stavu.
Následná diagnostika mostu však
tyto obavy nepotvrdila. „Termín
dokončení oprav se tak naštěstí
výrazně neprodloužil,“ upozorňu-

Průchod staveništěm je zakázán. Někdo se kvůli tomu nerozpakoval poškodit plot. Foto MěÚ

NEJLEPŠÍ ŽÁCI

Město vyznamenalo své nejúspěšnější školáky
Ocenění žáci:

▲► Už třetím rokem město oceňovalo své nejúspěšnější žáky. Školy navrhly 13 žáků a studentů, kteří „zabodovali“ buď v oblasti vzdělávání nebo mimořádným činem (záchrana života, pomoc handicapovaným, dobrovolnictví, příkladné jednání aj.). V Jirkovském divadle se sešlo 12 žáků a studentů ze ZŠ Budovatelů, ZŠ Nerudova, ZŠ Krušnohorská, městského gymnázia a Základní umělecké školy. Jedna žákyně si ocenění převzala
následující den na radnici. Všem vedení města předalo pamětní list, keramiku z dílny domu dětí a mládeže, kytici
a upomínkové předměty. Přítomní viděli rozzářené oči žáků a v mnoha případech i slzy dojetí jejich rodičů. Nezbývá než si přát, aby v Jirkově bylo i nadále dost chytrých, šikovných a obětavých dětí. Foto 2x Luboš Mizun
4

Lukáš Jelínek - 1. ZŠ
Veronika Klatovská - 1. ZŠ
Denisa Maria Kösztnerová
- 1. ZŠ
Veronika Kalužná - 3. ZŠ
Veronika Vašinová - 3. ZŠ
Adéla Kratochvílová - 3. ZŠ
Kristýna Vraná - MG a ZŠ
Marián Szejko - MG a ZŠ
Vendula Pinkasová - MG
a ZŠ
Dominik Pavlát - MG a ZŠ
Ondřej Parchomenko - MG
a ZŠ
Gabriela Ganyeczová - MG
a ZŠ
Tobiáš Kuchař - ZUŠ
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OŽIVENÍ STŘEDU MĚSTA

Na náměstí bude netradiční kavárna

Majitelka Romana Lecjaksová (v červeném) a budoucí provozní Zuzana
Blažejovská v prostorách, kde vzniká kavárna Bokofka. Foto V. Vacula

Přispět k oživení náměstí chce
podnikatelka Romana Lecjaksová. V místě bývalého Sportbaru
vyrůstá pod její taktovkou provozovna s netradičním názvem Kafé
Bokofka. Otevření kavárny plánuje přibližně v polovině července.
Kromě výtečné kávy slibuje míchané koktejly i drobné občerstvení. Bar uvnitř doplní sezení na
lavicích, bude tady dětský koutek
i oddělená odpočinková místnost
s knihovničkou. „Chystáme tu i degustace vín,“ prozrazuje živnostnice. Kavárna bude mít předzahrádku se šesti stolky a slunečníky. (r)

Pražák v Kostelní se mění na jídelnu

Jídelně zůstane vžitý název „Pražák“. Zajišťováním teplých obědů má
nahradit restauraci U Radnice, která sídlila na náměstí.
Foto V. Vacula
MEZINÁRODNÍ PROGRAM

Rychlá obsluha s tácem u pultu,
kde si strávník vybere některé ze
zde uvařených hotových jídel s cenou do stokoruny. Bude si moci
přikoupit i salát či zákusek, čepovanou limonádu nebo pivo. Tak to
má chodit v jídelně podnikatele Lubomíra Procházky v bývalém Pražáku v Kostelní ulici. Otevření provozovny plánuje do poloviny července. Zkusí mít otevřeno už od
časného rána a nabízet i snídaně.
Večer lze podle nájemce jídelnu
přeměnit v restauraci, která by
se dala využívat i při akcích v přilehlém Jirkovském divadle.
(r)

POTŘEBNÝ PŘÍSTROJ

Nový rentgen
pro polikliniku
Poliklinika Jirkov bude mít modernější rentgen. Koupí jí ho
město. Nový přístroj nahradí ten
dosavadní, který už dosluhuje.
Zastupitelé nyní schválili nákup
rentgenového skiagrafického přístroje jako novou investiční akci
v hodnotě čtyři a půl milionu
korun do letošního rozpočtu. Náklady budou hrazeny z Fondu rezerv a rozvoje.
Stávající rentgen je na poliklinice v provozu už osm let
a v srpnu mu končí servisní
smlouva. S ohledem na udržení
kvality vyšetření pacientů je podle lékařů pořízení nového rentgenového přístroje nutné. Půjde
o zařízení s přímou digitalizací,
s jedním pevným detektorem,
U ramenem na sloupu a diagnostickou popisovací stanicí.
(vac)

Dosluhující rentgen s polohovatelným stolem. Na poliklinice slouží od podzimu 2011. Foto archiv
LETOŠNÍ OSOBNOST

Ekoškola získala titul na čtyři roky

Cena Jirky

► Prestižní titul Ekoškola, tentokrát platný na čtyři roky, už potřetí
obhájila ZŠ Studentská. Slavnostní předání titulu proběhlo v sídle
Senátu ČR, kde jirkovský ekotým
zastupovali Adinka z 2. B, Klárka
z 5. B, učitelka Jana Kužminská
a školník Jan Bylík (na snímku).
Hostem byl vedoucí odboru sociálních věcí a školství Karel Bernt.
Po skončení obřadu byli účastníci
pozváni na prohlídku Valdštejnského paláce a přilehlé zahrady.
„Těší nás, že spolupracujeme na
programu, který je uznávaný na
úrovni nejvyšších mezinárodních
organizací. Přáli bychom si, aby
se zapojily i další školy v Jirkově
a Chomutově,“ vyzývá kantorka
Kužminská, která je koordinátorkou programu.
Foto 2. ZŠ

Až do konce srpna mohou Jirkované navrhovat osobnost, o níž
si myslí, že si zaslouží Cenu Jirky. Dřevěnou sošku z dílny umělce Šporgyho uděluje radnice od
roku 2007 lidem, kteří se zasloužili o město a jeho rozvoj. Byla oceněna už řada osobností a letos
přibude další. Kdo zná člověka výjimečných kvalit, který má na kontě nějaký mimořádný čin nebo pro
Jirkov vykonal něco záslužného,
stačí, když si vezme tužku a papír
nebo si sedne k počítači. Návrhy
kandidátů na ocenění lze posílat
na adresu: Markéta Houdková,
Městský úřad Jirkov - OVSVV, náměstí Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov nebo na e-mail: m.houdkova
@jirkov.cz. Cenu předává vedení
radnice vždy na Hornické pouti. (r)
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Oslavila 103. narozeniny. A vtipkovala

Oslavenkyni přišla popřát také
starostka Darina Kováčová.

Františka Votavová krájí narozeninový dort, který jí upekly zaměstnankyně městského ústavu sociálních služeb.
Foto 2x Vladimír Vacula
Narodila se za vlády císaře Františka Josefa I., pamatuje vznik první republiky i začátek 2. světové
války, zažila všechny politické
režimy. Františka Votavová, která
už 15 let pobývá v zařízení pro

seniory U Dubu, oslavila v červnu
103. narozeniny. Pracovníci ústavu sociálních služeb jí přichystali
důstojnou oslavu, popřát jí přišli
její blízcí i představitelé radnice.
V domově pro seniory má stařenka

přítelkyně, s nimiž si ráda povídá
u kávy, a ještě dnes aktivně plete.
Kdo se paní Votavové ptá, jaký je
recept na dlouhověkost, tomu odpoví, že je nutné brát život s humorem, zdravě jíst, nepít alkohol
a pracovat. „A to na svůj věk velmi
dobře vypadáte,“ pronesl jeden
z účastníků oslavy. „To máte asi
špatné brýle!“ odpověděla vtipně a pohotově stotříletá žena, které zdravíčko až na sluch ještě poměrně dobře slouží.
(vac)

SBĚRNÁ SÍŤ

Úspora tříděním
Město má smlouvu s firmou
Eko-kom, která provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu.
Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit bylo loni
uspořeno 20,6 milionu gigajoulů
energie. To je podle specialistky na odpady Kamily Plzákové
z odboru majetku města a útvaru
investic zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než
316 tisíc domácností. Na úspoře
energie se podílel i Jirkov - zhruba
10,5 megajouly. V roce 2018 vytřídili Jirkované prostřednictvím
sběrné sítě přes 378,9 tun odpadu a město za to získalo více
než 1,4 milionu korun. Tuto částku využilo na svoz separačních
nádob včetně jejich pronájmu. „Za toto množství občanům
děkujeme. Zároveň žádáme, aby
třídění nezavrhovali,“ vyzývá starostka Darina Kováčová.
(vac)

PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ

Onza osází i nový kruhový objezd a zkrášlí záhony na ostrůvcích
Kruhový objezd v Nových Ervěnicích, stejně jako okružní křižovatky u ZUŠ a nad Tescem, budou na podnět místostarostky
Dany Jurštakové zdobit kvetoucí
rostliny a okrasné keře. „Střed nového kruháku na podzim osázíme
trvalkami i jednoletkami a vznikne
tu i prostor pro umělecké dílo,“
naznačuje Václav Houdek, vedoucí provozu městské společnosti
Onza, která se stará o zeleň.
Další akcí, kterou Onza ve spolupráci s městem chystá, je nová
úprava záhonů na ostrůvcích u autobusového nádraží. Společnost

má městem schválený harmonogram péče o zeleň. Začala prořezávkami a následují seče. Od
května do srpna také likviduje plevele, pleje záhony, provádí okopávky a zálivky. V září začne s větší úpravou keřů a živých plotů.
Až skončí vegetační klid, upraví či
pokácí stromy, které ohrožují
okolí. „Spoléháme i na všímavost
občanů. Pokud na procházkách
uvidí, že je někde nalomená
větev nebo je nutné prořezat dřeviny, rádi to uděláme. Nejsme totiž
schopni zkontrolovat úplně vše,“
vysvětluje Houdek.
(vac)

Pracovníci Onzy na osázeli střed kruhového objezdu u Tesca. Nízkorostoucí dřeviny a keříky s růžovými a bílými petuniemi porostou na ostrůvku ohraničeném zídkou z přírodních kamenů. Další okružní křižovatka v Jirkově tak získala nápaditý vzhled, který oživil a zkrášil střed města.

▲► Náš objektiv zachytil zaměstnance městské společnosti Onza i při sečích ve Smetanových sadech a v Alešově ulici.
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JIRKOV MÁ MISTRYNI EVROPY

„Když něco chceš, dej do toho všechno!“
Osmadvacetiletá Jana Slívová
z Jirkova se narodila do sportovní
rodiny s větrem v krvi. Už její děda patřil mezi průkopníky létání,
druhá strana rodiny žila jachtingem. „Máma ovládala plachtění,
táta windsurfing a létání na paraglidingovém křídle,“ říká česká reprezentantka ve windsurfingu, která se v květnu stala na přehradě
Nové Mlýny mistryní Evropy.
Celá vaše rodina je sportovně založena, takže je jasné, že
jste byla k aktivnímu pohybu od
dětství vedena… Jaké sporty
vás nejvíce bavily?
Od dětství jsem milovala všechny druhy sportů. V zimě lyžování,
běžecké i sjezdové. V létě kolo,
squash, inline brusle nebo třeba skateboarding. Nejvíc mě ale
přitahovala voda. V sedmi letech
jsem začala závodně plavat, ale
pořád jsem se jen honila za co
nejlepším časem bez většího požitku. Ve dvanácti letech jsem okusila závodní windsurfing. Spojení
vody, větru, rychlosti a jachtařských dovedností, to bylo ono! Od
té doby se windsurfing stal mou
vášní, s velkou touhou nikdy se nevzdat a vítězit.
Vzpomenete si ještě na chvíli,
kdy jste si úplně poprvé stoupla
na prkno a zkoušela zvedat plachtu z vody? Kde to bylo a jak
vám to šlo?
První jízda? To jsem byla ještě
hodně malá. Bylo to s tátou na
Nechranicích. Vezl mě na špičce
prkna a pak mi řekl: Pojď si ke
mně stoupnout. Byl to úžasný pocit, držet se plachty a houpat se
na vlnách. Výuka windsurfingu je
zdlouhavá a říká se, že člověk
musí stokrát spadnout, než se pořádně rozjede. U mě tomu nebylo
jinak. Pády a stálé tahání plachty z vody k tomu patří. Párkrát

S otcem a bratrem Jakubem.

Čerstvá držitelka evropského titulu ve windsurfingu Jana Slívová z Jirkova. Foto 3x SVK 1 Sports Production

Nejlepší výsledky:
● mistryně Evropy 2019
● vicemistryně Evropy 2018
● třetí na mistrovství světa
2018
● druhá na mistrovství světa
2013
● vícenásobná mistryně ČR
● jachtařka roku 2013

jsem skončila uprostřed přehrady a nevěděla, jak se vrátit. Mým
windsurfingovým domovem je Nechranická přehrada, kde jsem vyrůstala, učila se surfovat a kam
jezdím trénovat dodnes.
Teď patříte mezi nejlepší windsurfařky ve třídě Raceboard.
Stála jste čtyřikrát na stupních
vítězů na mistrovství světa,
dvakrát na evropském šampionátu. Do sbírky vám chybí jen
medaile z největšího sportovního klání na planetě - z olympiády...
Loni jsem se stala českou reprezentantkou a otevřela se mi možnost závodit v olympijské třídě
RS:X. Vrchol letošní sezóny mě
čeká v září, kdy se pokusím v rámci mistrovství světa na italském jezeře Lago di Garda kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu.
Chci bojovat s těmi nejlepší-

mi na světě a dokázat, že na to
mám. Na Gardě bude bojovat
o kvalifikaci kolem 180 žen z celého světa. Konkurence v olympijské třídě je obrovská. Svědčí
o tom i to, že v některých státech
je windsurfing populární stejně jako u nás fotbal nebo hokej. Takže
si umíte představit, jaké zázemí
a podporu tyto týmy mají. Mým cílem je dát do toho maximum.
Obětujete tomuto snu i svůj
osobní život? Zbývá vám vůbec čas na něco jiného než na
tréninky a závody?
Windsurfing je náročný na trénování a musíte mít k tomu ideální
podmínky, takže je to hodně časově náročné. Přes zimu jsem trénovala ve Španělsku, potom závodila na Mallorce, pak jsem měla
závody v Čechách a teď trénuji
na Gardě v Itálii. Když nejsem na
vodě, mám tréninky v posilovně,
běhám, jezdím na kole. Tento rok
jsem se rozhodla tomu věnovat
na sto procent, tím pádem na jiné
věci moc času nezbývá. Samozřejmě rodina, přítel a přátelé jsou
pro mě důležití, takže nějaký čas
mám vyhrazený pouze pro ně.
Jaká jste v soukromí, co vás
kromě sportu ještě baví?
Miluju jógu, přírodu a cestování, takže když zbyde čas, ráda

poznávám nová místa. Další velkou zálibou je pečení, ale troubu
v obytném autě nemám (smích),
tak peču, když jsem doma. Baví
mě i vaření a zdravá strava. A ráda si dám dobré víno s přáteli.
Snažím se být kreativní, pozitivní
a stále na sobě pracovat. Ale také
si užít život a vše, co nám nabízí.
Máte nějaké heslo nebo rčení,
kterým se ve sportu, ale i v životě řídíte?
Těch mám víc, například: Když
něco chceš, dej do toho všechno! Nebo: Když si myslíš, že nemůžeš, můžeš ještě třikrát tolik...
Opakuji si to na závodech, ale
i na tréninku. Jsem občas hodně
sebekritická a chci po sobě stále
více. Spousta věcí je jen o hlavě.
Důležité je si věřit, a to platí nejenom ve sportu.
(vac)

Při trimování plachty.
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Děti mají na zemi namalované hry

Malování panáka v ulici Na Borku. Hry mohou vdechnout život chodníku, nevyužitému prostoru mezi domy či atriu u škol a školek. Foto městský úřad
Jirkovská radnice se rozhodla rozšířit volnočasové aktivity
dětí prostřednictvím projektu
Hry na chodník. Ty dokáží během pár hodin proměnit nevyužitý beton, asfalt či zámkovou
dlažbu na dětské hřiště. A to
bez potřeby projektu či stavebního povolení.
Město nechalo provést nástřik
těchto her a obrázků speciálními
barvami ve čtyřech lokalitách.
Hry na chodník vymyslela Tereza Vašnovská původně jako alternativu k velkým a finančně nákladným dětským hřištím. „Jako
úřednice jsem dnes a denně vysvětlovala zklamaným rodičům,
proč ze sídliště mizí stará hřiště

a že jejich nahrazení je běh na
dlouhou trať,“ vysvětluje. „Při této
práci jsem se dozvěděla i málo
známý fakt, že nároky na bezpečnost hřišť jsou rok od roku vyšší.
Mimo jiné i díky statistikám dětské
úrazovosti,“ poznamenává autorka projektu.

Vašnovská přiznává, že ač má
ráda moderní technologie a fandí
digitalizaci, vnímá i komplikaci, kterou tyto fenomény dneška přinášejí nejmenším dětem. „Hrou na
tabletu či mobilu se snad nikdo nemůže naučit odhadu vzdálenosti v reálném, trojrozměrném svě-

Lokality, kde jsou nastříkané herní prvky:
• vnitroblok ulic Alešova a U Sauny (hry - Mini dráha, Skákací panák, Abeceda, Rozděl žabky)
• vnitroblok ulic Červenohrádecká a Jezerská (hry - Twister, Fit
čtverec)
• Studentská ulice u 2. MŠ (hry - Sprint dráha, Čokoláda)
• klece na Borku (hry - Piškvorky, Skákací panák, Skok do dálky,
Opičí dráha, Abeceda)

SOCIÁLNÍ PORADNA JIRKOV

Nově dva druhy oddlužení
Novela insolvenčního zákona,
která začala platit od června,
zásadně mění podmínky pro
oddlužení.
Přináší dvě formy oddlužení:
1. prodejem majetkové podstaty
2. kombinací prodeje majetkové
podstaty a splátkového kalendáře
V případě, že dlužník nemá žádný majetek (například nemovitost
nebo auto), rozhodne soud o oddlužení formou splátkového kalendáře.
Pětiletá lhůta tedy i nadále zůstává, zůstává i třicetiprocentní
limit pro splnění oddlužení. Nově
však dlužník nemusí při vstupu
8

do oddlužení prokazovat, že je
schopen zmíněnou hranici během
pětiletého období splatit. Musí ale
doložit, že bude ze svých příjmů
v průběhu oddlužení schopen
věřitelům uhradit alespoň stejnou
částku, kterou má získat na odměně insolvenční správce. A nesmí také porušit svou povinnost
vynaložit veškeré úsilí k plnému,
respektive maximálnímu uspokojení pohledávek svých věřitelů.
Novela dále usnadňuje možnost podat návrh na povolení
oddlužení pro starobní a invalidní
důchodce (druhý a třetí stupeň invalidity). V jejich případě má od-

dlužení trvat jen tři roky a dotyční musí opět prokazovat, že vynaložili veškeré úsilí k uspokojení
pohledávek svých věřitelů.
Pokud vás trápí dluhy a nevíte
si s nimi rady, obraťte se na naši
poradnu. Na konzultace je nutné
se předem objednat - telefonicky,
osobně, písemně či elektronicky.
Michaela Říhová, sociální
pracovnice

Sociální poradna
E-mail: poradna@meussj.cz
pevná linka: 474 684 432
mobil: 774 422 012

tě. Proto jsem začala vytvářet
hřiště, která budou vznikat nejen
rychle a levně, ale zároveň pomohou vrátit trochu dětské fantazie
plné barev a pohybu i na obyčejný šedý chodník,“ popisuje Vašnovská.
Prakticky každá hra na malovaném hřišti zlepšuje podle odborníků logické myšlení nebo hrubou
motoriku a rozvíjí i slovní zásobu.
V současnosti je v nabídce 25
těchto her. K nejoblíbenějším patří
Skákací panák, Opičí dráha, Twister, Skok do dálky, Člověče, nezlob
se! a Čáp ztratil čepičku pro menší děti. Pravidla jednotlivých her
najdou zájemci na webu: http://
hrynachodnik.cz/kniha/
(vac)
ASISTENTI

Preventivně
proti kriminalitě
V Jirkově proběhlo výběrové řízení na šest asistentů prevence
kriminality. Ti pomohou ve vybraných lokalitách k objasněnosti
trestných činů a přestupků, ke
snížení jejich počtu a ke zvýšení
pocitu bezpečí obyvatel. Asistenti
působí preventivně, brání sousedským sporům i vandalismu
a zesilují vymahatelnost práva
v sociálně vyloučených lokalitách.
Dohlížejí mimo jiné i na bezpečnost silničního provozu v okolí škol
při příchodu a odchodu žáků. (ik)
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OLEJOMLÝNSKÝ PARK

KOMIKSY Z JIRKOVA

Sochy ze sympozia

Žáci nakreslili historii

Na vernisáži uměleckých děl, která koncem června vznikala při prvním
ročníku obnoveného Sochařského sympozia v Olejomlýnském parku,
představili sochaři a řezbáři své výtvory. Návštěvníci vernisáže rozhodovali o tom, kdo z nich dostane diváckou cenu. Získal ji orasínský umělec
Josef Švancar (na snímku v klobouku) známý jako Šporgy za Čtenářskou lavičku. Jeho dílo bude od srpna zdobit zahradu Kludského vily,
v níž je městská knihovna. Na stejné místo poputuje také lavička nazvaná Červená kniha od autora Davida Fialy. Zahradu Červeného Hrádku zase ozdobí lavička s názvem Dotek baroka od Václava Havlíčka.
V Olejomlýnském parku už zůstane Usmiřovací lavička, kterou tu vytvořil
Zdeněk Vejražka, a též lavička ve tvaru mlýnského kola od Lukáše Sládka. Lavička, kterou její autor Luboš Sládek pojmenoval Art, bude umístěna v atriu Galerie Jirkov. Na sympoziu vznikla i samostatná dřevěná
socha - má název Největší z pierotů a vytvořila ji Jitka Kůsová Valevská.
Její dílo zkrášlí schodiště Jirkovského divadla. Foto Markéta Houdková

Městská knihovna v souvislosti
s projektem ´Města čtou´ oslovila
naši školu s velmi pěkným nápadem. Měli jsme vytipovat nejlepší
historiky, spisovatele a výtvarníky,
kteří by se na workshopu vedeném spisovatelkou Petrou Braunovou pokusili vytvořit komiks
vztahující se k historii Jirkova.
Ve výběru nás trochu omezovalo množství probíhajících akcí ve
stejném termínu, takže se nakonec
našlo třináct nadšenců z šestých
tříd a tři deváťáci. Ti se 18. června sešli ve studovně knihovny
a vytvořili šest návrhů komiksových stránek. Děti pracovaly velice usilovně celé dopoledne a nutno podotknout, že se jejich práce
povedla.
Průvodkyní (a trochu i narušitelkou) návrhu komiksu se stala
postavička žížaly vytvořená Dominikem Burešem z 9. C. Doplnila ji lama z Červeného Hrádku,
kterou si jako svou prosadily Adéla Novotná, Terka Tomšů a Terka
Nebeská z 6. A, a další zvířátka
z cirkusové Kludského vily autorek Štěpánky Dvořákové, Zuzky
Vondráškové a Andrey Viererblové z 6. B. Nejaktivnějšími výtvarnicemi pak byly Adéla Bogárová
z 6. B a Natálka Bartoňová ze 7. A,

DUBFEST

S novým
maskotem

Žáci a jejich komiksy. Foto 2. ZŠ
které vytvořily návrhy hned dvou
stránek (kostel sv. Jiljí s Elenou
Bezchlebovou z 6. A a samy potom synagogu a hospodu Na Růžku). Tvůrci radniční stránky byli
Šimon Beneš, Patrik Petr, Terka
Vlková z 6. B s Lenkou Feiglovou
z 6. A, Spolkový život v Jirkově pak
zpracovali Dominik Bureš a Milča
Turčíková z 9. C a Adéla Abrahamová z 9. B.
Děti práce na komiksu evidentně bavila, což dokazuje i to, že
vůbec nechtěly přestávku. Navíc
se dozvěděly spoustu nových informací o svém městě. Michaela
Jindráčková, ZŠ Studentská

VENKOVNÍ PROMÍTÁNÍ

Velký zájem o letní kino: přišly stovky lidí

Na 2. ročníku Dubfestu odhalil
Městský ústav sociálních služeb
nového dřevěného maskota Dubáčka (na snímku na pódiu), jehož
autorem je Luboš Sládek. Soška
teď dělá radost seniorům zařízení
U Dubu i zaměstnancům, které
každý den vítá při příchodu do
práce.
Foto Blanka Kopicová

Přes tři sta lidí zavítalo v červnu na první promítání do improvizovaného letního kina na louce v Olejomlýnském
parku nedaleko penzionu Bremen. Město nechalo na toto prostranství nainstalovat filmové plátno a nabídlo
občanům zdarma projekci letošního veleúspěšného filmu Bohemian Rhapsody, navíc v dabované verzi. Pro
diváky bylo připraveno devadesát lavic po čtyřech místech. Kdo ale chtěl, mohl si pro větší pohodlí rozprostřít v trávě deku nebo si přinést vlastní židli či křesílko, čehož někteří návštěvníci využili. Další letní promítání se tu bude konat 20. července (od 21:00 animovaná komedie Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená)
a 3. srpna (od 21:30 česká veselohra Ženy v běhu). „Ani na tato filmová představení se nebude vybírat žádné
vstupné,“ připomíná starostka Darina Kováčová. „Třeba se nám podaří z letního kina udělat tradici. Byla bych
ráda, je to akce, která spojuje lidi,“ dodává.
Foto 2x Vladimír Vacula
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MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRKOV

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A ZŠ

Hýbali se i ti, co nesoutěžili Za vynikající výsledky výlet
MG a ZŠ se rozhodlo tradičně
odměňovat výletem žáky, kteří
dosáhnou nejlepších studijních
výsledků. Přihlíží se i k účasti
na olympiádách a akcích školy.
Letošní vítězové si užili výlet na
pražský Vyšehrad a plavbu parníkem po Vltavě.
Eva Vokurková
ZŠ STUDENTSKÁ

Chobotnice přišla do třídy

Na hřišti v Krušnohorské ulici se konal 7. ročník Sportovních hrátek MŠ
Jirkov. V pěti disciplínách sportovalo 66 dětí z 11 mateřských škol. V rámci spolupráce přijeli i předškoláčci z německého Rübenau. Mnoho pohybových aktivit (překážkové dráhy, hody, skoky apod.) bylo připraveno
i pro děti, které nesoutěžily. Všechny si mohly prohlédnout i policejní
auto, vyzkoušet si, jak se sedí v závodní motokáře, zadovádět si s opičkou Jiřinkou a osvěžit se v mlhovišti. Akci za podpory mnoha dalších zorganizovala zástupkyně MŠ Pohádka Miroslava Poláková. Foto 2x školka

Součástí hodin angličtiny bývají prvky dramatické výchovy. Někdy to
jsou jen hrané konverzační situace, jindy divadelní představení. Letos si
žáci 5. ročníku připravili pro spolužáky vystoupení s názvem Chobotnice
jde do školy (aneb inkluze pod hladinou oceánu). Diváci i herci si připomněli, jak je někdy těžké lišit se od většinové rybí populace a jak je hloupé posmívat se někomu, kdo má nějaké to chapadlo navíc. Martin Šícha

ZŠ NERUDOVA

Škola uspořádala branný den. Pomohli jí lidé z muzea

Základní škola Nerudova uspořádala na konci školního roku pro žáky pátých až devátých tříd branný den. Žáci si vyzkoušeli střelbu z airsoftové zbraně
i základy chování při mimořádných událostech. Na pěti stanovištích objevovali zdravovědu, chemickou a civilní ochranu, dvě stanoviště sloužila přípravě
k ochraně státu, historii a současnosti české armády. S tímto nelehkým, ale nezbytným úkolem pomohli pedagogům pracovníci Muzea civilní obrany
v Ústí nad Labem, kteří jirkovské školáky prováděli jednotlivými tématy.
Foto Jana Šlajová
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Připomínka
holocaustu
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MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Složili zkoušku z dospělosti

Myslíte si, že je důležité v dnešní
době nezapomínat na minulost?
Je třeba dnes mluvit i o nepříjemných momentech naší historie?
Deváťáci ze ZŠ Budovatelů si myslí, že ano. V červnu jsme si všichni společně připomněli události,
které se děly během druhé světové války v Evropě. Žáci 9. tříd
si připravili projekt s názvem Holocaust. Mohli jsme sledovat životní osudy čtyř dětí židovského původu, které prošly koncentračními
tábory Terezín i Osvětim. Hanička, Arnošt, Helga a Petr. Jen dvě
z ´našich´ dětí holocaust přežily
a dožily se dospělosti. Program
byl plný emocí a rozplakal mnoho
diváků. (mp)
Foto škola

V Rytířském sále Červeného Hrádku proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům třídy 4. G
Městského gymnázia Jirkov (na snímku). Slavnostní atmosféru po doznění studentské hymny umocnily projevy
starostky Dariny Kováčové, ředitele školy Martina Reihse a třídní profesorky Lenky Říhové. Zazněla v nich nejen
reflexe doby strávené na gymnáziu, ale i mnoho rad a připomenutí abiturientům pro cestu budoucí. Za všechny
lze zmínit snahu o užitečnost či uplatnění znalostí a duchovních hodnot v dalším životě.
Foto škola
MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRKOV

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Děti předvedly, co vše se naučily

Školka slavila, rodiče vzpomínali

Jirkovské mateřinky pořádaly v městském divadle přehlídku dovedností
předškoláčků. Ti dobře zvládli vystoupení dramatická, hudební i taneční.

Mateřinka ve Studentské ulici slavila v červnu čtyřicátiny. Rodiče se zájmem nahlédli do kronik, setkali se tu i bývalí zaměstnanci. Foto 2x školka
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ARCHA 777

Zahradu u vily ovládly klobouky

Festivalem ve stylu kloboukové párty ožila před prázdninami zahrada Kludského vily. Akci pořádala Archa 777
ve spolupráci s městem Jirkov a dobrovolnými hasiči. Děti v doprovodu rodičů tvořily, tančily i soutěžily. Všichni
dohromady si na závěr opekli na ohništi buřty.
Foto Jana Křelinová
KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Zájem o klubové akce roste

Výlet na Svahovou přilákal mnoho členů klubu seniorů.
Velká účast seniorů na všech
klubových akcích svědčí o tom,
že členové mají zájem o veškerou
naši činnost.
Ke Dni matek jsme připravili
oslavu, kterou přišla pozdravit návštěva z městského úřadu v čele
se starostkou Darinou Kováčovou.
Zahrálo nám na ní oblíbené Mouťas trio Standy Moutelíka. Naše
největší společenská místnost se
doslova otřásala v základech.
V květnu jsme se vydali na výlet do Veltrus. Dlužno říci, že to
byla správná volba, řada členů
v této části Středočeského kraje
ještě nebyla. Takže jsme poznali
půvabný barokní zámek, dříve
patřící rodu Chotků. Na zpáteční
12

Foto KAS

cestě jsme se zastavili v městysi Panenský Týnec. S dřívějším
klášterem sousedí nedostavěný
gotický chrám a barokní zvonice.
Tajemný chrám ukrývá podle psychotroniků léčivou energii. Z výletu jsme přijeli se spoustou dojmů.
Před prázdninami jsme podnikli
výlet na Svahovou, krásné místo v našem blízkém okolí. Každý
člen si mohl na místě vybrat, zda
si udělat výšlap k vodopádům,
kratší procházku v blízkosti restaurace, anebo jen tak sedět
a pozorovat nádhernou okolní
přírodu. Odměnou každému bylo
opékání buřtů, případně občerstvení, a opět moc hezká atmosféra. Jiřina Frantová, členka výboru

MĚÚSS

Zahráli seniorům
středověk

Zahradu zařízení U Dubu navštívili žáci 7. třídy ZŠ Budovatelů, aby seniorům předvedli ukázku
z koncipovaného programu o středověku, s nímž nedávno vystupovali na Červeném Hrádku. Senioři
si ji díky tomu vychutnali na čerstvém vzduchu. Blanka Koblicová
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RUČNĚ PSANÁ KRONIKA Z ROKU 1934

Kronika Sokola Jirkov - III.

První část kroniky jirkovského Sokola končí jeho založením. Kronikář toto období zakončuje doslovem - možná poněkud patetickým, ale
jistě upřímným, a pokračuje první akcí - slavností k zahájení činnosti. Patos ostatně provází větší část zápisů, proto jsou některé zdlouhavé
pasáže vynechány nebo redakčně kráceny.
chápáni zakladatelé s Tyršovými
myšlenkami. Práce je radostná,
když je společná, bratrsky svorná.
Děkuji zároveň všem, kteří spolupracovali ať přímo nebo nepřímo
a jsem si vědom hesla: „Jedinec
nic, celek vše!“
Příští naší společné práci provolávám naše bratrské „Nazdar!“
Zapsal Jaroslav Lesák, učitel

Doslov k první části
„Sokol“ jsme založili proto, abychom zachraňovali mládež ze
smíšených manželství. Potom,
my mladí, jsme zde neměli žádné
zábavy, nebylo spolku, který by se
staral a pěstoval tělesnou výchovu, nebylo spolku, který by vyhověl zájmům dnešní generace. To
vše doufám, že nalezne v „Sokole“. Výsledky a zda mám pravdu
- to se ukáže později.
Tuto kroniku dávám naší mladé pobočce jako malý dar do
skrovných začátků a přeji jí, aby
vzkvétala mravně a se zvětšovala
počtem dobrých Sokolů. Díkem
za vše mi bude útěcha a vědomí,
že „Sokol“ v Jirkově tím rozmnožil
velkou rodinu sokolskou. Začátky jsou – jen bude záležet, jak
se bude pokračovati, jak budou

Slavnost založení „Sokola“přípravy
Poněvadž se nikdo ku psaní
kroniky nehlásil, musím zase
pokračovati. Slavnost připravena - hosté pozváni z Chomutova, Ervěnic a z okolních vesnic.
Slavnost pořádána v ob. hostinci
u „Červeného jelena“ na náměstí Republiky. Sál hostince pěkně
vyzdoben československými vlajkami s bustou p. prezidenta Dr. T.
G. Masaryka. Za krásné slunné
neděle dne 21. ledna 1934 sjelo
se do Jirkova mnoho sester a bratří, jež svou velkou účastí dokázali, že Sokol v Jirkově na počátku
těžkého boje musí býti morálně
posílen - skutečně asi 120 sester a bratří z Chomutova, Ervěnic
a okolí nám dodalo ještě více chuti a odvahy k další práci.
Musím podotknout, že zase ti

Jirkovští občané se nedostavili.
Snad cítili nechuť podpořit tělovýchovný spolek - ale tím zároveň
zapomínali, že Sokolové vždy
první chránili a chrániti budou národní statky na hranicích našeho
státu. Snad nevědomky se postavili na stranu pochybovačů, kteří
už předem prorokovali Sokolu
brzký zánik.
Ale měli viděti to jásavé, upřímné nadšení všech přítomných na
slavnosti založení Sokola. Měli
viděti radost dětí, které dychtivě
čekaly zároveň s dospělými, až
se budou moci postaviti do sokolských šiků pod jeden národní
prapor zakladatelů „Sokola“.
Jistě by zapochybovali sami nad
sebou a usoudili by, že tím byli
vlastně sami proti sobě – nebo
jistě proti příštím generacím. Přes
tu jejich neúčast, slavnost byla
velkolepá - bratrsky upřímná. Radovali se s námi ti opravdoví bratři
Čechové, kteří jimi dovedou býti
právě tehdy, kdy je potřebí bratrskou lásku projeviti.
Slavnost založení „Sokola“přípravy - proslovy, hymny,
provolání Nazdar!
Zahajovací proslov bratra starosty mateřské „Těl. Jednoty So-

kol“ v Chomutově Ing. K. Folšíka
rozjasnil tváře přítomných a krásně zapěná státní hymna dávala
schůzi slavnostnějšího rázu. Po
zapění hymny pronesl obsahově
velmi cennou řeč o „Sokole“ br.
žup. vzdělavatel Komrska. Přítomné zaujal velmi vystižně podaný proslov vzdělavatele „Jed.
Chomutov“ br. majora Kaspera.
Poněvadž vzdělavatel Jednoty
Ervěnice br. Ing. Tichý nemohl se
dostaviti, poslal nám milý dopis,
v němž přál nové pobočce mnoho
zdaru.
Pořad slavnosti zpestřil „Pěvecký sbor Těl. Jed. Sokol Ervěnice“,
který zapěl několik hezkých písní.
Br. Šroubek přečetl kroniku Sokola do níž se všichni přítomní podepsali. Poněvadž sestry a bratři
z Ervěnic museli jeti domů, schůze na chvíli přerušena, rozdány
kandidátky pro členstvo, aby se
mohlo voliti. Rozloučivše se s tak
milými hosty, pokračovali jsme ve
schůzi, ve volbách, v rozhovorech
o další práci.
Slavnostní schůze (byla) skončena v 17:35 hod. provoláním
„Nazdar!“. Tak založena pobočka
sokolská v Jirkově. Čekalo se,
jaké budou první kroky mladé pobočky do života sokolského…?

PUBLIKACE VYDANÁ MĚSTSKÝM NÁRODNÍM VÝBOREM V JIRKOVĚ

Jirkov včera, dnes a zítra - ohlédnutí za roky 1945 až 1984
Druhá část výběru textů mapuje situaci v Jirkově po roce 1945 a radikální změny, která poválečná doba přinesla nejen našemu městu.

Jirkov po roce 1945
Nová kapitola jirkovských dějin
se začala psát 8. května v 17. hodin. V té chvíli se v ulicích objevili
první sovětští vojáci, v tu chvíli
tudy projel první sovětský tank.
Ano, teprve tehdy se začaly psát
vskutku nové dějiny Jirkova.
Pojďme tedy listovat kronikami
a dokumenty! Vydejme se na cestu, při které se rodil náš dnešek
a rýsovala budoucnost našeho
města i okolí. I když ještě v roce
1946 americké úřady záměrně
zdržovaly plnění úmluv o vystěhování německých rodin, počet čes-

kých obyvatel rychle rostl. K 12.
listopadu 1945 bylo novým obyvatelům přiděleno již 513 bytů.
Za rok 1946 přibylo ve městě
1 558 českých jmen a tak byl Jirkov obýván 3 723 neněmeckými
obyvateli. Bývalá bašta němectví
se stala opět českým městem.
Zdálo se, že nic nestojí v cestě,
aby se z Jirkova stalo uspořádané město s novými tradicemi. Žili
zde noví zemědělci, řemeslníci
i podnikatelé, dělníci okolních šachet i elektráren a továren. Jenže nic nového se nerodí snadno
a rychle. K tomu je zapotřebí, aby

se zde každý cítil jako doma, aby
zde zapustil kořeny.
Nebylo snadné řídit nové město
s novými obyvateli. I nová lidospráva, národní výbory se musely
učit organizovat život do nejmenších podrobností. A to ještě probíhal v zemi do roku 1948 boj o moc.
Později pak bylo potřeba svádět zápas s drobnými podnikateli
a živnostníky, kteří narušovali zásobování, později byla ve městě
odhalena i protistátní skupina.
Likvidací továrniček a místních
provozoven se z Jirkova postupně stávalo město sídlištního typu.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIRKOV BILANCUJE

Žáci sklízeli jeden úspěch za druhým

Kdesi jsem četla, že úspěšnost
a kvalita školy se měří četností
a umístěním v soutěžích. Já s tímto tvrzením tak úplně nesouhlasím. Domnívám se totiž, že
k úspěchu je potřeba mnohem
více dalších atributů než ´pouhé´
soutěže. Nicméně si myslím, že
je to jedno z měřítek.
Mám-li tedy hodnotit uplynulý
školní rok z tohoto úhlu pohledu,
pak si Základní umělecká škola
v Jirkově stojí velmi dobře. A že
jsme toho za ten školní rok stihli!
Koneckonců posuďte sami...
V letošním roce vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěže uměleckých škol
pro obsazení komorní hra, hra na
akordeon, hra na elektronické klávesové nástroje a sborový zpěv.
Tato klání jsou velice náročná a je
nutné se probojovat několika koly
(školním, okresním a krajským),
pokud se chce soutěžící dostat
až do kola nejvyššího, tedy celostátního.
Už samotná účast v krajském,
případně v celostátním kole je
obrovský úspěch. Uchazeč musí
splnit mnoho kritérií a jeho výkony
hodnotí odborná porota z jiných
krajů. Často pouhá setina bodu
dokáže krásný výkon zastavit a neposunout dál. To pak dojde častokrát i na slzičky. Výkon hudebníka
se prostě nedá změřit stopkami
a může se stát, že i mezi odborníky je hodnocení méně objektivní.
Nám se však i přes všechna tato
úskalí povedlo letos získat mnoho
krásných ocenění a potvrdit tak,
že naši žáci stále patří mezi ty
nejlepší v republice. Nelze vyjmenovat všechny úspěchy a všechny soutěžící, ale pokusím se o to
alespoň ve zkratce.
Saxofonové kvarteto ve složení Nicol Matějková, Adéla Dobešová, Vít Novák a Jan Řezníček
zdolalo všechny poroty a probojovalo se až do kola ústředního,
kde získalo 2. místo. Zároveň obdrželo nejvyšší počet bodů a tím
i 1. místo v mezinárodní soutěži
Litvínovské dřevohraní. Velké poděkování a blahopřání patří nejenom těmto žákům, ale i jejich
učiteli Vilému Liebigovi.
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Lukáš Jan Kolínský a Barbora Bartošová.

Tobiáš Kuchař a Vít Novák, Adéla Dobešová, Jan Řezníček, Nicol
Matějková s učitelem Vilémem Liebigem.

Veronika Klatovská a Tereza Musilová.

Martin Matocha a dětský pěvecký sbor Světlušky s manželi Hánovými.

Vojtěch Vladyka a Nicol Matějková, Lucie Skalníková, Martin Matocha.

Školní orchestr Red Dwarf Band.

Foto 11x archiv ZUŠ

Dalším komorním seskupením, které letos soutěžilo s dalšími muzikanty, je saxofonové
trio v sestavě Nicol Matějková,
Lucie Skalníková a Martin Matocha. Díky jejich pilné práci, a též
učitelce Kateřině Škardové, postoupili tito žáci až do krajského
kola, kde vybojovali 2. místo. Stejné umístění získali i v mezinárodní soutěži Litvínovské dřevohraní.
Dětský pěvecký sbor Světlušky vedou už několik let manželé
Marie a Luboš Hánovi. A také oni
se letos zapojili do série soutěží.
Z okresního kola se tento pěvecký
sbor probojoval do kola krajského
a tam získal stříbrné pásmo.
Kromě kolektivů soutěžili i sólisté. Lukáš Jan Kolínský ze třídy
Jitky Bartoňové ve své první soutěži Teplické flautohry dosáhl na
druhou příčku ve hře na zobcovou flétnu. Velký úspěch si z Plzně přivezla i Veronika Klatovská
se svou učitelkou Martinou Slámovou, když skončila v celostátním kole soutěže druhá a je tedy
druhou nejlepší akordeonistkou
v zemi.
Do krajského kola soutěže ve
hře na elektronické klávesové nástroje nám postoupilo pět
žáků. Ze třídy Pavola Kuboška
Barbora Bartošová (obsadila
1. místo) a Tereza Musilová
(kromě vítězství si zajistila i postup do celostátního kola, kde
získala 3. místo). I žáci Jany Hisemové zabodovali - Martin Matocha a Vojtěch Vladyka byli
v kraji druzí a Tobiáš Kuchař první (postoupil do celostátního kola
v Kroměříži, kde obsadil 2. místo).
Úspěch sklidil také náš školní
orchestr Red Dwarf Band na
prvním ročníku jazzového festivalu v Žatci. V konkurenci dvanácti
orchestrů zaujal druhou pozici.
Všichni soutěžící i jejich učitelé
si zaslouží obdiv a dík. Aby dosáhli těchto úspěchů, nestačí pouze talent, je potřeba i mnoho hodin
pečlivé práce a velkého soustředění. V dnešní rychlé době, plné
počítačů a mobilů, je to skoro zázrak. A já si mohu jen přát, aby se
zázraky děly i nadále.
Milena Sailerová, ředitelka ZUŠ
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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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BOLEBOŘ

Sympozium obohatila dřevorubecká soutěž

Boleboř - Uspořádání 17. ročníku uměleckého sympozia v Boleboři se letos podruhé zhostili manželé Blanka a Jindřich Pittnerovi.
Akci, která proběhla ve dnech 10.
- 15. června v rekreačním areálu,
pojali oproti své loňské premiéře zcela odlišně. Každý den byl
naplánován jiný program, takže
vlastní tvorba umělců byla doprovázena různými aktivitami.
V úterý 11. a ve středu 12. dopoledne do areálu zavítaly děti
z mateřské školy Svět. První den
je tu přivítal proslulý válečník baron von Trenck s křesadlovou puškou, spoustou vyprávění i ukázkami střelby, další den na ně čekal indián s ukázkami lukostřelby
a rovněž velmi zajímavým povídáním.
Odpoledne patřila umění. V úterý proběhl kurz rychloskicování
pod dohledem Milana Tótha, ve
středu se křtila nová kniha místní
autorky Květy Kudláčkové Med

teamu, druhý se umístil bolebořský Josef Koša a třetí David
Kudrnáč z Orasína. Po soutěži
proběhlo vystoupení meditační
skupiny praktizující Falun Dafa.
Program pokračoval předáním
vytvořených laviček spolku BOS
(Boleboř, Orasín, Svahová). Ten
je rozmístí ve svatomartinské aleji
a u vloni vysazené lípy.
Krásný týden v Boleboři proběhl
za podpory obce Boleboř a sponzora Uni hobby a.s.
(jp/lm)

Během sympozia vznikla i lavička pro šachisty - v roli hráčů jeden
z tvůrců Šporgy (vlevo) a Jindřich Pittner.
Foto Blanka Pittnerová
a pelyněk. Atmosféru doplňovala
skupina Potulní pěvci.
Ve čtvrtek bylo na programu
autorské čtení Rut Sidonové z
knihy Jídelna Šalom a jiné židovské povídky z dnešní Prahy, a to
v doprovodu skupiny Menorah,
zaměřené na interpretaci tradiční
židovské hudby.

V pátek umělci dokončovali své
práce, které měly tentokrát konkrétní zadání - tvořili lavičky. Pro
četné zájemce pak byl přichystán
řezbářský workshop.
V sobotu sympozium vyvrcholilo
vernisáží, již zpestřila dřevorubecká soutěž. Jejím vítězem se
stal Miroslav Dicse z Husquarna

Obrazy účastníků sympozia.
Poslední den byl na programu
také jejich prodej. Výtěžek - 6 009
korun byl předán nadačnímu fondu Cesta proti bolesti. Foto LM

Rybářská soutěž byla mokrá dvojnásob

Voda dole, voda shora - taková byla letošní Bolebořská čudla. Ve výřezu vítězka hlavní kategorie Barborka Jánská. Foto 2x Jakub Kopecký

Boleboř - Přelom jara a léta patří už tradičně oblíbené rybářské
soutěži nazvané Bolebořská čudla. Proběhla i letos v režii Sportovně-kulturního výboru při obecním
úřadu, ale měla poněkud odlišný
charakter a průběh než v minulých letech. Letos totiž na čudlu
pršelo.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: děti do patnácti let, nad 15
let a hlavní cena byla nachystána
za největší úlovek. Přestože bylo
velmi deštivé počasí, účast byla
uspokojivá. Na břehu bolebořského rybníka se sešla více jak

desítka rybářů různých věkových
kategorií. Vzhledem k vydatnému dešti braly ryby doslova jako
o závod, a tak účastníkům ani nevadilo, že zmoknou až na kost.
Hlavní cenu si odnesla Barborka Jánská, která vylovila kapra
o délce 42 cm, a protože ryby
nejí, vrátil se kapřík zpět do vody.
V závěru akce se rybáři a přátelé vody sešli u piva a klobásy, aby
prodebatovali zajímavosti z uplynulé sezóny. Někteří ale zůstali
i nadále u vody v naději, že se jim
podaří ještě něco ulovit i mimo
oficiální soutěž.
(pt/lm)

Bolebořské děti vyrazily na svůj svátek do Milovic
Boleboř/Milovice - Na Dětský den vyrazila drobotina z Boleboře do země plné her,
zábavy, stromů a zvířat. Své fantazii mohly
popustit uzdu v Milovicích nad Labem severovýchodně od Prahy, kde se nachází jedinečný zábavně-naučný park. Mohly tu prolézat různými hracími prvky, bludišti a hrady
a zařádit si na trampolíně. V programu nechyběla ani návštěva kozí farmy, navíc by byla
škoda nevyužít v parném dni možnosti osvěžit se ve vodním světě plném gejzírů a vodopádů.
16

Za vedra budí mezi návštěvníky parku největší zájem jeho ´mokrá´ část. Foto J. Kopecký

„Cestu jsme si krátili historickým výkladem,
podáváním kávy, vody a chybět nesměly sladkosti a dětské časopisy,“ uvedla Petra Talacková, vedoucí Sportovně-kulturního výboru při
OÚ Boleboř, který tuto aktivitu organizuje. Při
zpáteční cestě nejedno dítko, zmožené spoustou zážitků i horkem, spokojeně podřimovalo.
„Počasí nám přálo, nálada byla výborná.
Domů jsme se vrátili bez jediného úrazu, takže
výlet se podařil na jedničku,“ dodala spokojeně
Talacková.
(pt/lm)
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STRUPČICE

Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín oslavili narozeniny i ve Strupčicích
Strupčice - Již tradičně se na organizaci Dětského dne ve Strupčicích podílela spolu s obcí i základní škola. Veselá akce proběhla
v neděli 2. června v areálu koupaliště a nesla se v duchu oslav
50 let od prvního vydání časopisu
Čtyřlístek. Jeho hlavní hrdinové
Pinďa, Fifinka, Bobík a Myšpulín
byli všudypřítomní - na obrázcích,
maskách průvodců, tričkách učitelů. Úvod programu, který zahájil
starosta Luděk Pěnkava, obstarali školáci s vystoupením, jež
nedlouho předtím zvítězilo v soutěži Strupčická škola má talent.
Účast byla opravdu hojná. Asi
350 dětí si vyzvedlo u vchodu do
koupaliště herní kartu pro plnění
dvanácti soutěžních disciplín, která umožňovala účast v losování

K osvěžení byla připravena limonáda nebo zmrzlina zdarma, nejvíc však v horkém dni lákal bazén.
cen. Ty menší doprovázeli rodiče,
kteří si při této příležitosti připomněli vlastní dětská léta a své
ratolesti při soutěžích povzbuzo-

vali. Mimo soutěže mohli všichni
přítomní využít i další atrakce jako
aquazorbing, jízdu na čtyřkolkách, na ponících, skákací hrad.
Jak uvedla zástupkyně ředitelky
školy Jana Bubeníková, všem,

kteří tuto náročnou akci připravovali, byly milou odměnou rozesmáté dětské tváře. (jb/lm)

◄ Že bych to neshodil, když do
toho pořádně praštím? ► Jaké je
tajemství úspěchu skoku v pytli?
Přece vyplazený jazyk.
Foto 3x Jiřina Ovčarová

VRSKMAŇ

Den dětí ve Vrskmani
Vrskmaň - Ve sportovním areálu
proběhla v sobotu 8. června oslava Dne dětí. Akci připravil Kulturní
výbor obce Vrskmaň, který na ní
přivítal kolem šedesáti dětí. Ty
měly plnit různé úkoly, například
skákání po špalkách v písku, sestřelování zvířat vodní pistolí, lo-

Zazpívat si na mikrofon, k tomu
není příležitost každý den.
Foto archiv kulturní komise

vení rybiček, slalom na koloběžce
a podobně.
Malí účastníci oslavy mohli během dne řádit ve skákacích hradech nebo se projet na ponících
z místní farmy GC Fénix. Po splnění úkolů si vyzvedli své odměny.
Připravená byla také parádní
podívaná na hrazdě Street hard
workers. Poté se dva členové
z této skupiny siláků dětem věnovali a učili je svému umu.
Větrné počasí bohužel překazilo řádění v pěně, kterou měli přichystanou strupčičtí hasiči. Děti si
ale i přesto užívaly zábavy až do
večerních hodin. Ty nejvytrvalejší
si pak na závěr zazpívaly na mikrofon a zatančily si. A pak už byl
tomu veselému dni konec. (lb/lm)
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Jirkovský běžec obhájil vítězství v půlmaratónu

Po loňské premiéře, když Jirkovský crossmarathon (JCM) obohatila nově trasa půlmaratónu, je
zjevné, že tato disciplína vzbudila
mezi běžci zájem. Zatímco loni
se pro ni rozhodlo 30 sportovců
a sportovkyň, letos jich bylo téměř půl stovky - 48. A protože
stejně se jich vydalo na klasickou
maratónskou vzdálenost, zaznamenali pořadatelé nový rekord,
96 běžců. Na startu stanulo i 89
cyklistů, dva borci na koloběžkách
a 15 pěších turistů, celkový počet
účastníků přesáhl dvě stovky. A to
už je pro pořadatele, kterými jsou
Jaromír Raisr s manželkou Marcelou a dalšími rodinnými příslušníky, pořádné sousto.

půlmarathon:
marathon:
cyklisté:

Běžci a běžkyně v prvních vteřinách po startu.
„Je fakt, že na takhle velkou akci
by to chtělo pořadatelů víc, ale

nakonec jsme to zvládli,“ řekl po
závodu Jaromír Raisr, který dále

Jirkovský crossmarathon 2019: vítězové
muži - Stanislav Ouzký, Jirkov		
ženy - Hana Hahn, Sweep Ultimate Gym
muži - Jakub Stejskal, Kadaň		
ženy - Lenka Bayerová, Sokol Unhošť
muži - Lukáš Pitel, Big Shock Team
ženy - Michaela Waltera, Team Bike Perštejn

PLAVÁNÍ

LEZECKÝ SPORT

Nejmladším plaváčkem
byla teprve tříletá Nikolka

Je vidět, že plaváčci se vody nebojí. Foto archiv PŠ Regena
Už pošesté proběhl závod pro
děti předškolního věku Jirkovský
plaváček. Konal se první červnový pátek v bazénu ZŠ Studentská
a zúčastnilo se ho 36 malých závodníků a závodnic. Nejmladší
z nich byla Nikolka Sombotová,
která zvládla sedmnáctimetrovou
trať, ačkoli jí jsou teprve tři roky.
Titul Jirkovský plaváček získala
Terezka Klímová z Jirkova, druhé
místo obsadil Jiřík Sombota a třetí
Viktorie Rezková, oba z Chomutova.
18

Foto Ladislav Chlíbek

uvedl, že počasí bylo ideální, teplota kolem 20 stupňů a vál lehký
vánek.
Tentokrát se JCM bohužel neobešel bez pomoci záchranářů,
dva z cyklistů měli pád. Jeden
z nich tak ošklivý, že poté, co i se
zraněním dorazil do cíle, museli pořadatelé volat záchrannou
službu. Až na tyto nepříjemnosti,
které jsou při akcích podobného
rozsahu běžné, vše dopadlo dobře a Raisrovi se tak jako každý rok
dočkali pozitivních ohlasů. To jim
jistě dodá elán do přípravy dalšího, jubilejního ročníku - Jirkovský
crossmarathon se příští rok poběží už podvacáté!
Co se týče výsledků závodu, jež
symbolicky odstartovala starostka
Jirkova Darina Kováčová, zdůraznil J. Raisr úspěch domácích barev - v půlmaratónu zvítězil stejně
jako v minulém roce Jirkovák Stanislav Ouzký.
(lm)

Téměř všichni účastníci buď navštěvují nebo už mají za sebou
kurzy plavání, které pořádá plavecká škola Regeny, která připravuje i tento netradiční závod.
„Jsme pyšní, že tak malé děti
si osvojily základní plavecké dovednosti a plavání je baví,“ uvedla
Helena Grošková za organizátory
a dodala, že plaváček měl kromě
sportovní části i tu kulturní. Tím
bylo vystoupení kouzelníka, který
dětem ´vyčaroval´ holubičku, živého králíka a ještěra.
(hg/lm)

Lezecká aréna cílí na šikovné školáky

Lezecká aréna Jirkov spolu s organizací Českého sportovního lezení otevřela nový rozsáhlý projekt, zacílený na školy v celé zemi.
Je to závod v boulderingu, lezecké disciplíně, při níž se leze bez
lana v menší výšce a případné pády a odskoky zachytí dopadiště.
Počátkem června měřilo své
síly v jirkovské aréně bezmála sto
závodníků. Závodily děti s lezeckými zkušenostmi, ale hlavně ty
s všestranným sportovním talentem. Žáci závodí sami za sebe,
ale zároveň reprezentují školu.
Celý finálový den byl velký sportovní festival, kterého se účastnili
nejen závodníci z celé republiky,

ale i jejich fanoušci ze tříd závodníků a rodiče. Deset chlapců
a deset dívek postoupilo do pražského semifinále.
To se uskutečnilo 17. června
na pražském výstavišti. Nejlepšího výsledku z ´našich´ dosáhli
chomutovští David Truhlář (ZŠ
Heyrovského) a Lucie Jabůrková
(ZŠ Duhová cesta), oba skončili
celkově sedmnáctí. Tento úspěch
je o to cennější, že žáci jsou v lezeckém sportu úplní začátečníci.
V příštím školním roce začne
znovu kvalifikace pro Ústecký kraj.
Školy se mohou přihlásit na adrese
http://lezecka-arena.cz/lezecky-maraton/.
(jz/lm)

Bouldering, to jsou sportovní výkony, ale i pohoda.

Foto archiv LAJ
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BRANNÉ ZÁVODY

Z okresního kola branného závodu postoupili na kraj

Koncem května se vybraní žáci
ze 4. - 9. tříd zúčastnili okresního
kola Branného závodu o pohár
hejtmana Ústeckého kraje. Součástí závodu byl běh v náročném
terénu a plnění úkoly v disciplínách hod granátem, střelba ze
vzduchovky, nasazování plynové masky, ozbrojené složky ČR,
ochrana člověka za mimořádných
událostí a evakuační zavazadlo.
Všech šest týmů bylo úspěšných
a postoupilo do krajského kola.

To proběhlo v úterý 18. června
v Ústí nad Labem. Výsledky týmů
ze Studentské: 4. třída - 6. místo
5. tř - 4. místo 6. tř. - 4. místo
7. tř. - 6. místo 8. tř. - 8. místo
9. tř. - 9. místo.
Žákům patří gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci
školy i města.
(pj)
◄ Společný snímek týmů, které školu i město reprezentovaly
v kraji. Foto archiv ZŠ Studentská

FLORBAL

Florbal Miners mají za sebou další úspěšnou sezónu
Florbal Miners Jirkov je v našem
městě nejmladším sportovním
klubem. Teprve od minulé sezóny
je členem České unie sportu, svá
družstva nasazuje v šesti soutěžích od téže sezóny. Podívejme
se, jak se v ní dařilo mužům, juniorům a dorostencům.
Historicky první sezóna mužů
byla jako na houpačce. Po čtyřech kolech vedli tabulku ústecké
ligy, ale postupně více prohrávali než sbírali body. Po 21 kolech
tak skončili na 5. místě s bilancí
8 výher, jedna remíza a 12 proher (skóre 167:217). Trenér Josef
Čermák tedy s celkovými výsledky spokojen není a věří, že v nové

sezóně se mužstvo poučí z chyb
a potvrdí své ambice. „Vyzkoušeli si, že se dá porazit každý, ale
také dokázali prohrát i s posledním mužstvem tabulky,“ uvedl na
adresu svých svěřenců trenér,
který má na starosti i tým juniorů.
Patnáct juniorských týmů je rozděleno do tří košů. Jirkovští si po
první sezóně, kdy uhájili druhý koš
(6. místo až 10. místo) vedli velice
dobře. V tabulce, podle J. Čermáka neobjektivní, skončili devátí,
i když v celé soutěži vstřelili nejvíc
branek a podle počtu výher by byli
čtvrtí. Navíc v kanadském bodování celé soutěže měli Jirkovští
v první pětici hned tři hráče včetně

Junioři na snímku z turnaje v Liberci.
Foto archiv klubu
toho nejlepšího, Štěpána Cvekla.
„Za zmínku ještě stojí, že jsme celou soutěž odehráli s dorostenci,

protože juniorů jsme měli pouze
pět a jen tři z nich odehráli všechny zápasy,“ dodal Čermák. Zmínění tři lídři posílí kádr mužů, tým
doplní čerství dorostenci.
Dorostenecký tým má velmi
mladý a nezkušený kádr, který
hrál florbal první sezónu, takže
většinu zápasů prohrál. Až ke
konci soutěže se začínala projevovat zlepšená hra jako výsledek
intenzivní tréninkové celosezonní
práce celého týmu.
Podstatnou část členské základny klubu tvoří mládež - působí tu
týmy starších a mladších žáků,
elévové, přípravka a minipřípravka.
(lm)

VOLEJBAL

Oranžový minivolejbal byl tentokrát skutečně oranžový, hrál se na antuce
spolupráci s Okresním volejbalovým svazem v Chomutově na
domácích kurtech. Turnaje jsou
rozlišené barvami podle jednotlivých věkových kategorií a tomuto, pro žáky druhých a třetích tříd,
přináleží barva oranžová. Název
tak tentokrát odpovídal barvě antukových kurtů. Své volejbalové
dovednosti si na nich prověřilo 27
dvoučlenných družstev z jirkovských škol.

Turnaj 2. a 3. tříd - stupně vítězů.
Další z pravidelných srovnávacích turnajů v minivolejbale

Foto archiv VK Jirkov - Ervěnice
uspořádal na sklonku května Volejbalový klub Jirkov - Ervěnice ve

Na šesti hřištích se nejprve
utkalo šest skupin po čtyřech až
pěti týmech, ty nejlepší z každé
skupiny pak bojovaly o celkové
pořadí. Prvních šest družstev bylo odměněno diplomy a věcnými cenami, navíc tři nejlepší
dvojice obdržely medaile. Velké poděkování patří trenérům
a dětem z volejbalového klubu,
kteří s organizací turnaje pomáhali.
(zh/lm)

Pořadí finálové šestice:
1.
Lukáš Jelínek + Kateřina Černá
2.
Vladimír Hamák + Martin Čermák
3.
Jan Crdlík + Mikuláš Čmejrek
4.
Michal Černý + Adam Mňahončák
5.
Pavel Heier + Zdeněk Daněk
6.
Luděk Pop + Štěpán Mašek

(ZŠ Budovatelů)
(MGZŠ Krušnohorská)
(MGZŠ Krušnohorská)
(MGZŠ Krušnohorská)
(ZŠ Studentská)
(MGZŠ Krušnohorská)
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Kino
telefon: 474 680 337

čtvrtek 4. 7.
17:30 Tajný život mazlíčků 2 animovaný
20:00 Yesterday hudební, romantický
pátek 5. 7.
9:00 Všechno bude komedie
17:00 Spider-Man: Daleko od domova
dobrodružný, akční
20:00 Muži v černém: Globální hrozba
komedie, scifi
sobota 6. 7.
17:30 Tajný život mazlíčků 2 animovaný
20:00 Spider-Man: Daleko od domova
dobrodružný, akční
neděle 7. 7.
17:30 Tajný život mazlíčků 2 animovaný
20:00 Spider-Man: Daleko od domova
dobrodružný, akční
čtvrtek 11. 7.
17:00 Willy a kouzelná planeta animovaný
20:00 Slunce je také hvězda drama,
romantický
pátek 12. 7.
17:00 Spider-Man: Daleko od domova
dobrodružný, akční
20:00 Podfukářky komedie

7/2019
sobota 13. 7.
17:00 Tajný život mazlíčků 2 animovaný
20:00 Spider-Man: Daleko od domova
dobrodružný, akční

sobota 27. 7.
17:00 Lví král animovaný, dobrodružný
20:00 Spider-Man: Daleko od domova
dobrodružný, akční

neděle 14. 7.
17:00 Tajný život mazlíčků 2 animovaný
20:00 Kořist horor

neděle 28. 7.
17:00 Tajný život mazlíčků 2 animovaný
20:00 Ibiza komedie

čtvrtek 18. 7.
17:00 Willy a kouzelná planeta animovaný
20:00 Srážka s láskou komedie, romantický

čtvrtek 1. 8.
17:00 Lví král animovaný, dobrodružný
20:00 Ibiza komedie

pátek 19. 7.
9:00 Léto s gentlemanem komedie,
romantický
17:30 Kořist horor
20:00 Spider-Man: Daleko od domova
dobrodružný, akční

pátek 2. 8.
9:00 Teroristka komedie, drama
17:30 Rychle a zbězile: Hobbs a Shaw
akční
20:00 Spider-Man: Daleko od domova
dobrodružný, akční

sobota 20. 7.
17:00 Lví král animovaný, dobrodružný
20:00 Kořist horor

sobota 3. 8.
17:00 Tlapková patrola animovaný, akční
20:00 Rychle a zbězile: Hobbs a Shaw
akční

neděle 21. 7.
17:00 Lví král animovaný, dobrodružný
20:00 Bez věcí nad věcí komedie
čtvrtek 25. 7.
17:00 Lví král animovaný, dobrodružný
20:00 Bez věcí nad věcí komedie
pátek 26. 7.
17:30 Kořist horor
20:00 X-Men: Dark Phoenix akční

neděle 4. 8.
17:00 Tlapková patrola animovaný, akční
20:00 Kořist horor

Galerie Jirkov

telefon: 724 685 288

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

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.

Stálá expozice vybraných děl akademického malíře Jana Plívy

Pátek 12. 7.
18 hodin Red Hip hop Session - FLEX KID, DJ Mike One, DJ Stroťa.vstupné zdarma.
Prostranství před zámkem.

Letní kina
v Olejomlýnském parku
telefon: 474 616 481

sobota 20. 7.
21:00 Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená
animovaný, dobrodružný
sobota 3. 8.
21:30 Ženy v Běhu komedie

Městské sklepy

Z větší části zachované městské historické
sklepy byly hloubeny v pískovém pahorku
uprostřed města v letech 1555 -1595 na příkaz majitele panství Kryštofa z Karlovic.
Vznikly jako ochrana majetku, listin a zboží
proti živelním pohromám. Velmi brzy se začalo sklepení využívat ke skladování a kvašení
piva, které se v Jirkově vařilo od roku 1443.
Za druhé světové války využívala sklepy německá armáda.
Vstupné dospělí 70 Kč, děti od 4 let, studenti,
senioři od 65 let, držitelé průkazu ZTP 40 Kč.

