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a obcí Boleboř , Str upčice a Vr skm aň

Pomn ík v e S v ojs í k ov ý c h
sadech j e po let ec h op ě t
d ůsto j n ým odk az em
Město nechalo k příležitosti stého výročí
republiky zrestaurovat památník obětem
první světové války

Prv n í v ík e n d v říj n u s e
k o n a j í k o mu n á l n í v o l b y
V pátek a sobotu
5. a 6. října se
rozhodne o budoucím
složení jirkovského
zastupitelstva.
Jirkované budou volit
také senátora za
Chomutovsko

z ář í 201 8

Mažoretky ze ZU Š
přivezly med a i l e
z mistrovství s v ě t a
Skvělý úspěch pro jirkovskou
uměleckou školu! Starší dívky
získaly ve světové konkurenci
stříbro, mladší bronz
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Město projektuje rekonstrukci návsi na Červeném Hrádku
První říjnový víkend se konají volby do zastupitelstva
Místní organizace se představí na akci Viděn v ulicích
Rozhovor se Štěpánem Bílkem, restaurátorem pomníku ve
Svojsíkových sadech
Kultura v Jirkově, pozvánky
Mažoretky ze ZUŠ zářily na mistrovství světa
Příspěvky z místních organizací
Psali o nás - Mladý Jirkovan na dobrodružné cestě
Události roku 1968 v jirkovské kronice
Události z okolních vesnic - Boleboř, Strupčice, Vrskmaň
Zprávy z jirkovského sportu
Kulturní přehled na září

Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se koná
12. září od 13 hodin v zasedací místnosti radnice.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda město plánuje zřízení ´knihobudky´? Máme doma knihy k darování,
napadlo mě, že by to mohlo spoluobčany
zaujmout. Stačila by malá knihovnička
odolná proti nepřízni počasí. Podobné
zařízení mají například. v Jindřišské,
v Kadani, či v Mostě.
Markéta Houdková, odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti: Mockrát Vám děkujeme za úžasný nápad zřídit v našem městě
knihobudku. Popřemýšlíme, kam bychom ji mohli umístit, a dáme
Vám určitě vědět. Zatím Vás tedy moc prosíme, abyste Vaše knihy
k darování uschovala.
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mne, proč zrovna před naším
vchodem Studentská 1263 musely být umístěny dve lavičky. Jejich
okolí je znečištěné nedopalky cigaret, odhozenými plastovaými lahvemi apod. Nechcete je odvézt například do parku Pod strání či
do areálu Kludského vily? Tím by se aspoň trochu zamezilo shlukování některých našich hlučných spoluobčanů!
Vladimíra Brzáková, odbor majetku města a útvar investic:
Lavičky, které jsou ve Studentské ulici před vchodem čp. 1263,
sem byly umístěny na žádost občanů. Po stížnosti jedné z obyvatelek tohoto domu na nepořádek kolem laviček zde byl umístěn
také odpadkový koš.
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Neviditelná spousta práce
Volby nejsou jen
soubojem politických
programů a kampaní,
volby znamenají také
spoustu
neviditelné
úřednické práce. Kdo
si někdy pročítal seznam zákonných lhůt
a harmonogramů, toho
nepřekvapí, že pracovníci městského úřadu připravují volby už
od července. Mimo jiné i proto, že
volební administrativu zajišťujeme také pro sedm okolních obcí.
K tomu je třeba připočíst, že letošní komunální volby jsou spojené
s volbami do Senátu.

Jedním z mnoha úkolů
je zajištění veškerého
servisu pro okrskové
volební komise. Od naplnění potřebným počtem členů přes řádné
proškolení až po vyplácení odměn. Nezmiňuji
to náhodou. Podařilo se
totiž prosadit navýšení odměn
pro členy volebních komisí, a to
i v případě druhého kola, které se
dá u senátních voleb předpokládat. A to je jistě dobrá zpráva.
Jitka Řeháková, vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů
k veřejnosti

Práce za (všechny) prachy
Reaguji na dva články v minulém čísle Jirkovských novin, jeden starosty a druhý referentky Cermanové.
Jako zastupitel a absolvent stavební fakulty často upozorňuji na
vady při opravách komunikací v Jirkově a jsem názoru, že jsou dodavatelé naším městem málo kontrolováni, málo tlačeni k tomu, aby splnili to, k čemu se zavázali. Tuto situaci dokumentuje několik případů
z minulosti ulice Chomutovská, Obránců míru, Studentská.
Na posledním zastupitelstvu jsem mluvil o ukládání nevhodných
materiálů dokonce i asfaltu do nové veřejné zeleně v ulici Dvořákova (moje fotodokumentace). V čase místního šetření už byla inkriminovaná vrstva zakryta zeminou. Na určené ploše se provedly sondy
(moje fotodokumentace) a referentka prohlásila, že tam je pouze asfaltový prach (viz její článek) tedy, že je vše v pořádku. S tím jsem
nesouhlasil a vše nafotil. Záhy potom odstranila stavební firma zcela
úplně inkriminovanou vrstvu za asistence města, přestože tam NIC
závadného nebylo, jak píše sám starosta. Zřejmě byla i proplacena
faktura za tyto práce na odstranění důkazu.
				
Luboš Nosál, zastupitel
Reakce odboru majetku města a útvaru investic:
Zmíněnou vrstvu zhotovitel odstranil po dohodě s městem jen
a pouze proto, aby původní šetření sondami nemohlo být napadeno
jako nedostatečné a bylo nade vší pochybnost prokázano, zda nedochází k ukládání odpadu pod zeminu. Což měla být skutečnost,
na kterou poukazoval právě pan zastupitel Nosál. Musíme jen zopakovat, že nic takového neprokázaly sondy ani šetření po kompletním
odkopání zeminy. 		
Milan Reiner, vedoucí odboru

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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ZÁCHRANA PAMÁTKY

Pieta ve Svojsíkových sadech
nese svůj odkaz opět důstojně

Památník obětem první světové války je po letech kompletně zrekonstruovaný.
Pomník obětem první světové
války ve Svojsíkových sadech už
je znovu důstojným pietním místem. Zmizely čmáranice vandalů i
popraskané kusy omítky a na své
místo se vrátily desky se jmény
tehdejších jirkovských občanů.
Restaurátoři museli pomník
kompletně přeštukovat a přetmelit. Byl už hodně a na více místech
poškozený. Desky se jmény jsou
mramorové, nápisy jsou do nich

takzvaně vypískované (rozhovor
s restaurátorem Štěpánem Bílkem přinášíme na straně 7). Na
místě by měla v budoucnu být
také abulka vysvětlujicí jednotlivé
zkratky použité na deskách.
Kromě samotného památníku je
zrestaurovaný i nedaleký křížek
a revitalizace se dočkalo i nejbližší okolí obou památek. Práce
trvaly čtyři měsíce a město vyšly
na zhruba dvě stě tisíc korun.

Foto 3 x Josef Dušek

V parku ještě přibudou lavičky
a odpadkové koše.
Město nechalo pomník zrestaurovat do původní podoby
k příležitosti letošních oslav sta let
republiky. Na 28. října je naplánovaný malý slavnostní akt, během
něhož chtějí jirkovští skauti v parku zasadit strom věnovaný republice a pietním způsobem připomenou odkaz obnoveného pomníku
také zástupci města.
(jd)

REKONSTRUKCE

ZAHRÁDKY

Se zpožděním, ale přece. Přestože se ve spodní části Chomutovské ulice ještě pracuje na posledních dodělávkách, už je průjezdná a dá se
tu parkovat. Je dlážděná a jak město dopředu upozorňovalo, také jednosměrná. Původně plánované stromy podél silnice nakonec zatrhli
majitelé inženýrských sítí, které pod ulicí vedou, proto tu město nechá
nainstalovat náhradní zeleň. 			
Foto Josef Dušek

Dvě organizace Českého zahrádkářského svazu z Jirkova už
mají prodloužené takzvané pachtovní smlouvy na dalších deset
let. Stejnou žádost později podala
také třetí organizace, rovněž jí
město s největší pravděpodobností vyhoví.
Nové smlouvy až do roku 2028
schválili radní zahrádkářským
organizacím č. 1 a 2. Ta první je
svým rozsahem a počtem členů
největší v rámci Chomutovska.
Do její správy patří osady Jezerní, Jezeří 2, Nad rybníkem, Úsvit
a Žlutá, které dohromady zahrnují

Chomutovská už je průjezdná

Památník dlouhá léta chátral,
hodně se na něm podepsali také
vandalové. Snímek nahoře je
z února 2018, snímek dole z července téhož roku po restaurování.
Zkratky použité u jmen
obětí na deskách:
r. - regiment, číslo útvaru
gef. - gefallen - padl v boji
gest. - gestorben - zahynul
(nemoc, v zajetí...)
verm. - vermisst - pohřešovaný, nezvěstný
1. 11. 1917 - datum, kdy
k události došlo

Zahrádkáři mají smlouvy
prodloužené do roku 2028
226 zahrad. Druhá má pod sebou
91 zahrádek a patří pod ní osady
Pod strání, Zaječická a Mostecká.
Obě organizace měly předtím
smlouvy uzavřené na pět let, a to
do roku 2020. O prodloužení před
uplynutím původní lhtůy zažádali
sami zahrádkáři.
V současné době se již vyřizuje
stejná žádost pro organizaci č. 4,
pod níž spadá 34 zahrádek v Telšském údolí. V Jirkově pak funguje
ještě jedna kolonie o sedmnácti
zahradách v okolí bývalého Benaru, tato organizace si zatím žádost nepodala.
(jd)
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Město plánuje
zrevitalizovat
náves Č. Hrádku

Jedním z velkých projektů, které
letos zadalo město k vypracování,
je revitalizace návsi v části Červený Hrádek. Kompletní dokumentace včetně stavebního povolení
by měla být hotová v létě příštího
roku.
Město má v plánu revitalizovat veřejné prostranství na návsi
a rekonstruovat navazující komunikace, a to včetně vybudování
nových chodníků, parkovacích
míst, autobusové zastávky bez
přístřešku, kontejnerových stání
pro tříděný odpad a velkokapacitního kontejneru. „Chodníky
a parkovací místa budou ze
zámkové dlažby,“ upřesnila Martina Cermanová z odboru majetku
města a útvaru investic.
Součástí akce bude také instalace nového veřejného osvětlení
s LED světly, rekonstrukce kašny
v parčíku, úprava veřejné zeleně
a nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Zrekonstruuje se rovněž
stávající chodník k autobusovému přístřešku.
Město chce investiční akcí pozvednout úroveň návsi a nahradit
nevyhovující komunikace, veřejnou zeleň a osvětlení. Náklady
budou známy až po dokončení
projektu. O jeho zařazení do seznamu investičních akcí budou
rozhodovat zastupitelé.
(jd)

BŘEZENEC

Rybník v Březenci hlídá vodník
Dlouhovlasý mužíček sedící na
pařezu a spokojeně pokuřující
dýmku. Klasický výjev z pohádek zdobí nově také břeh rybníka
na návsi v Březenci. Pohádková
postava je dílem jirkovského sochaře Luboše Sládka. Ten na
vodníka použil jasanové dřevo
ze stromu, který byl před lety
pokácen v centru Jirkova kvůli špatnému zdravotnímu stavu.
S nápadem přišli lidé z osadního
výboru v Březenci. Místní se dokonce dobrovolně podíleli na nákladech, zbytek zaplatilo město.
Přestože nebyl součástí projektu,
vodník je symbolickým završením
revitalizace návsi v Březenci, kterou město realizovalo v minulých
letech. Foto Vladimíra Brzáková

NOVINKA

Červený Hrádek má audioprůvodce do mobilu
Zajímavou
novinku
nabízí
městská organizace KVIZ pro
návštěvníky Červeného Hrádku.
Do mobilu si mohou zdarma stáhnout aplikaci, která je po zámku
provede.

Informace o jednotlivých částech zámku jsou profesionálně
namluvené, je však možnost
přepnout aplikaci také do textové
formy. Průvodce obsahuje také
spoustu fotografií ze zámku i jeho

okolí. Kromě češtiny je k dispozici
rovněž němčina.
Průvodce je již zdarma ke stažení na AppStore či GooglePlay, ve
vyhledávači stačí napsat název
´Zámek Červený Hrádek´.
(jd)

INVESTICE V MĚÚSS

U Dubu budou mít nové koupelny a bezbariérové WC
Po dokončené stavební úpravě
nájezdu do jídelny U Dubu (Domov
pro osoby se zdravotním postižením) přišla řada i na rekonstrukci
koupelen ve všech čtyřech patrech.
Jedná se o rekonstrukci centrálních
koupelen, které byly dlouhou dobu
nevyhovující. Jejich největší slabinou bylo, že manipulační technika,
kterou personál MěÚSS používá
k převozu klientů, nebyla schopná
překonat bariery v koupelnách.
Při stavebních úpravách koupelen vzniklo jako bonus bezbariérové WC. To bude mimo jiné sloužit
k nácviku kontinence u klientů,
kteří jsou na invalidním vozíku
4

a potřebují pomoc personálu při
přesunu na WC.
Nové centrální koupelny vítají jak
klienti, tak i personál. Koupelny budou bezbariérové a přizpůsobené
potřebám obyvatel na invalidních
vozíčcích. „Málokdo si umí představit, kolik radosti udělala tato přestavba personálu a kolika klientům
toto bezbariérové WC pomůže při
nácviku přesunů,“ dodává s potěšením ředitelka městského ústavu
sociálních služeb Eva Šulcová.
Koupelny by měly být hotové do
konce září, náklady na tuto investiční akci činily necelé dva miliony
korun.
(r)

Vlevo nově zrekonstruovaná koupelna, vpravo bezbariérové WC. Obojí
klienti i personál vítají.
Foto MěÚSS
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VOLBY

Blíží se komunální volby, v Jirkově
kandiduje čtrnáct stran a hnutí

První říjnový víkend se konají volby do obecních zastupitelstev a na Chomutovsku zároveň i do Senátu
V pátek a sobotu 5. a 6. října
se rozhodne o budoucím složení
jirkovského zastupitelstva. Konají
se komunální volby, z nichž vzejde nové vedení města na následující čtyři roky.
O hlasy Jirkovanů se uchází
čtrnáct politických stran a hnutí,
stejně jako před čtyřmi lety. Jejich
seznam včetně kompletních kandidátních listin je již zveřejněný na
serveru volby.cz.
Počet zastupitelů zůstává stejný jako v předchozích letech,
z výsledků voleb tedy vzejde pětadvacet zástupců. Ti poté zvolí užší
vedení města - radní, starostu
a místostarostu. Funkční období
je čtyři roky.
Hlasovací lístky dostanou lidé
do schránek nejpozději do úterý
2. října. Pokud je někdo do této
doby neobdrží, může si lístek
vyzvednout v budově městského
úřadu na náměstí Dr. E. Beneše.
K dispozici budou také přímo ve
volebních místnostech.
Jirkov je rozdělen na třináct volebních okrsků, na každý připadá
jedna volební místnost. Zřízené jsou ve školách či školkách,

Volební strany kandidující v Jirkově
podle vylosovaného pořadí:
1. Náš Jirkov
2. "Jirkov 21. století"
3. Národní demokracie
4. Občané městu, město občanům
5. NOVÝ SEVER
6. Strana zelených
7. Česká strana sociálně demokratická
8. ANO 2011
9. Strana svobodných občanů
10. Komunistická strana Čech a Moravy
11. Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD)
12. Křesťanská demokratická unie Československá strana lidová
13. Občanská demokratická strana
14. PRO ZDRAVÍ A SPORT
Volby do zastupitelstva se konají 5. a 6. října.
v Březenci jde o prostory mysliveckého sdružení Muflon. Volební
místnosti budou otevřené v pátek
od 14 do 22 hodin, v sobotu pak
od 8 do 14 hodin.
Hlasy budou okrskové komise
sčítat hned po uzavření místností,
výsledky voleb tak budou známé
ještě týž den.
(jd)

Kolik zastupitelů, tolik hlasů aneb
V čem jsou komunální volby jiné
Volby do obecních zastupitelstev se od jiných liší v tom, že si
voliči nemusí vybírat jednu stranu.
Mohou přidělit tolik hlasů, kolik má
zastupitelstvo v jeho obci členů.
Podle toho také vypadá hlasovací lístek - jde o velký arch s kompletním seznamem všech stran
a kandidátů, ve kterém je možné
hlasy přidělovat křížkováním.
Každý Jirkovan má tedy pětadvacet hlasů (v okolních obcích
jsou čísla jiná). Jak nimi může
naložit?
1.) Může je všechny přidělit jedné straně či hnutí. Stačí ji zaškrtnout a strana automaticky získá
tolik hlasů, kolik má kandidátů.
2.) Další možností je rozdělit
své hlasy mezi kandidáty různých

stran. Je jedno, kolik lidí z které
strany si volič vybere, ale nesmí
zakřížkovat více než pětadvacet
lidí. Jinak by byl lístek neplatný.
Pokud jich bude méně, lístek platný zůstává. Je to, jako by se volič
´nevyužitých´ hlasů pouze vzdal.
3.) Poslední možnost je kombinace dvou prvních možností. Volič
může zaškrtnout jednu stranu či
hnutí a také několik jednotlivců
z jiných stran. Pokud si vybere
například šest kandidátů odjinud,
zaškrtnutá strana pak získá zbytek hlasů, tedy devatenáct.
(jd)

Ilustrační foto

Členy do okrskových volebních komisí nominují především kandidující strany či hnutí. Je ale možné, že jich nenavrhnou dostatečný
počet nebo budou potřeba náhradníci. Zájemci o členství ve volebních komisích v Jirkově proto mohou kontaktovat personalistku Městského úřadu v Jirkově Ivanu Němečkovou, a to na telefonním čísle
474 616 421 nebo na e-mailu nemeckova@jirkov. Uveďte prosím své
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon a e-mail.

Jirkované budou volit i senátora
Společně s komunálními volbami se ve třetině okresů v republice
konají také volby do Senátu. Týká
se to i Chomutovska a tím pádem
také Jirkova.
O post senátora za Chomutovsko se utká celkem devět kandidátů z různých stran. Jejich jména
najdete opět na serveru volby.cz.
Senátní volby jsou dvoukolové. První kolo se koná společně
s volbami do zastupitelstva, tedy
v pátek a sobotu 5. a 6. října. Pokud v něm některý z kandidátů
získá nadpoloviční většinu hlasů,
je okamžitě zvolen.
Pokud tuto hranici nikdo nepřekročí, postupují dva kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola volby. To se bude konat
následující víkend, tedy v pátek

a sobotu 12. a 13. října. Voliči už
budou moci vybírat jen ze dvou
kandidátů a za senátora bude
zvolen ten, který získá nadpoloviční většinu hlasů.
Způsob volby je klasický - volič
dostane devět lístků se jmény kandidátů, hlas přiděluje vhozením
jednoho příslušného lístku. Lístky pro první kolo voleb dostanou
Jirkované do schránky nejpozději do 2. října, a to v jedné obálce
s hlasovacím lístkem pro komunální volby. Pro případné druhé
kolo už se lístky neroznášejí, jsou
k dispozici pouze ve volebních
místnostech.
Volební okrsky a místnosti, stejně jako čas jejich otevření, jsou
stejné jako v případě komunálních voleb.
(jd)
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Sbohem, Martine!

Za poslední léta se zvon na
jirkovské věži rozezněl jen
dvakrát. Po smrti prezidenta
Václava Havla v roce 2011
a o tři roky později k poctě Davida Beneše, chomutovského
vojáka padlého v Afghanistánu.
Ve středu 8. srpna v poledne
to bylo potřetí. Opět za padlé
české vojáky, kteří zahynuli
5. srpna po sebevražedném
atentátu na misi v Afghánistánu. Nejzkušenější z nich,
Martin Marcin, strávil dětství
v Jirkově. Řada jeho vrstevníků si ho pamatuje, mimo jiné
tu chodil na základní školu.
Rozezněním zvonů město
symbolicky vyjádřilo čest jeho
památce a upřímnou soustrast blízkým.
R.I.P.!

DÁRKY PRO PRVŇÁČKY

Králíci od města prvňáčky potěší i ochrání

Ve chvíli, kdy držíte tyto Jirkovské noviny v ruce, už jsou malí roztomilí králíčci na fotografii rozdaní mezi letošními jirkovskými prvňáčky. Přímo do tříd jim je první školní den přinesli zástupci města. Odbor sociálních věcí
a školství pořizuje podobné dárky pro prvňáčky již několik let. „Snažíme se rozdávat takové dárky, které se
dětem nejen líbí, ale zároveň mají praktickou funkci, například že zvýší jejich bezpečnost při cestách do školy
nebo ze školy,“ vysvětluje vedoucí odboru Karel Bernt. Proto letos padla volba na fosforeskující králíčky, kteří
jsou při snížené viditelnosti dobře vidět na školních taškách nebo batozích. A jak je patrné z ohlasů na městské
facebookové stránce, rodiče malých školáků drobné dárky oceňují. „Krásný nápad. Dceru provázel až do páté
třídy,“ napsala například Radka Hájková Viererblová.
(jd) / Foto Karel Bernt

VIDĚN V ULICÍCH 2018

Místní organizace se zábavnou formou představí veřejnosti
Devět různých organizací působících v Jirkově znovu spojí
síly. V rámci akce Viděn v ulicích 2018 se chtějí prezentovat
na veřejnosti a zároveň výchovnou formou pobavit školáky
i předškoláky.
Role hlavního organizátora se
tentokrát ujala jirkovská pobočka
Armády spásy. Kromě ní se na
jednom místě a v jeden čas představí dalších osm organizací (viz
rámeček vpravo) včetně sociálního odboru městského úřadu.
Tématem letošního ročníku je
´škola´. Každá z organizací bude
mít připravené dvě soutěže pro
školáky a dvě pro předškoláky. Ty
budou tématicky odpovídající vybraným vyučovacím předmětům,
například matematice, dějepisu či
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Na akci Viděn v ulicích 2018
se představí a budou podílet:
Sociální poradna MĚÚSS
Jirkov, Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Jirkov, Městská policie Jirkov, Armáda
spásy v České republice z. s.,
Město Jirkov, Oblastní charita,
Archa 777, z.s., Terénní program Jirkov, Světlo Kadaň,
hasiči Jirkov.
výtvarné výchově.
Také místo konání souzní s letošním tématem. Organizace si
svá stanoviště připraví na travnatém prostoru před ZŠ Nerudova.
Akce se koná ve čtvrtek 27. září
od 14 do 16 hodin.
(r)

Jednou z organizací, které se pravidelně na akci Viděn v ulicích podílejí,
je také jirkovská městská policie.
Foto archiv MěPo
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SVOJSÍKOVY SADY

"Když jste patriot, každá chybička
vás tlačí jako kamínek v botě"

Rozhovor se sochařem Štěpánem Bílkem o restaurování pomníku věnovanému obětem I. světové války
Skoro každý den ho vídal
a toužil opravit. Letos mohl tenhle
sen naplnit. Sochař Štěpán Bílek z Březence v rozhovoru pro
Jirkovské noviny líčí, jaké bylo
restaurování pomníku ve Svojsíkových sadech a jak vnímá jeho
historický odkaz.

a myslíme, že správnost jmen má
přednost před autentičností.
Jaké to byly chyby?
Některé
docela
závažné.
Třeba u dvou mužů byla prohozená křestní jména Josef a Rudolf,
z Bruckmanna udělali Brucknera
a podobně. I my jsme ale museli udělat pár dodatečných oprav.
Po stu letech je obtížné určit, jakou přesnou podobu jméno mělo,
s tím nám ale pomohly ohlasy
z Německa. Díky tomu bylo možné dovést obsahovou formu nápisových desek k dokonalosti.

Jste místní, takže restaurovat
tenhle pomník pro vás mohla
být nejen práce, ale také srdeční záležitost, že?
A také byla. Žiju tady čtrnáct let,
zapustil jsem tu kořeny, vychovávám dvě děti, cítím se jako patriot.
A zároveň učím v základní umělecké škole, která sídlí přímo naproti Svojsíkovým sadům, takže
toto místo vídávám velice často.
Zrestaurovat tohle místo byl můj
sen. Už dřív jsem město upozorňoval i na křížek poblíž pomníku,
který byl také v poměrně zoufalém
stavu. Proto jsem chtěl dělat obojí, aby bylo tohle místo vyřešené
jako celek.
Jak jste k restaurování pomníku přistupoval?
S městem jsme se rozhodli, že
chceme pomník přiblížit co nejvíc
podobě, kterou měl při svém vzniku. Nebylo záměrem tvořit nějakou novou památku, naopak jsme
chtěli přiznat její historickou hodnotu. Protože tu nepochybně má.
Řešili jste třeba i česko - německou otázku? Objevily se
například názory, že německý
nápis by už na pomníku být neměl a podobně...
Nápis jsme řešili, obávali jsme
se nějakých radikálních názorů.
Ale žádná nepřátelská odezva
nepřišla. Snad jsou tu lidé natolik
uvědomělí, aby věděli, že na deskách nejsou jména Němců nebo
Čechů, ale rakousko-uherských
občanů, kteří nemohli předpokládat, jaké ideologie přijdou po nich.
A právě o tato jména jde, těmto
lidem je pomník věnován. Takhle
se k tomu stavíme.

Sochař Štěpán Bílek ve Svojsíkových sadech.

Foto Josef Dušek

Památník obětem první světové války nechalo město zrestaurovat
v letošním roce k příležitosti stých oslav od založení republiky.
Červený pomník stojí na místě od roku 1928. Tvoří ho pět vysokých
pilířů, postavených do půlkruhu. Na dvou krajních jsou do pískovce
vytesané reliéfy dvou truchlících postav a vojenských symbolů.

Jak jste postupoval při obnovování desek se jmény? Ty jsou
úplně nové, že?
Ano, jsou mramorové a nápisy
do nich vypískované. Tady bylo
restaurování trochu náročnější.
Zachovala se totiž jen jedna deska ze tří, která byla navíc rozpadlá a nápisy hodně špatně čitelné.
Dalším zdrojem byla fotodokumentace, která ale také nebyla
příliš kvalitní, protože většinou šlo
o snímky, které zabíraly pomník
jako celek. Tím pádem byla jména také špatně k přečtení. V podstatě to bylo pár pixelů, ze kterých
nebylo příliš mnoho poznat.

Neměl jste po vší té práci touhu pomník nějak slavnostně
odhalit?
Žádná velká sláva myslím není
třeba. Moje osoba tu není vůbec
důležitá v porovnání s tou hromadou jmen, která jsou na deskách.
Navíc restaurování je tak trochu
nekončící práce. Samozřejmě
jsou dané termíny, do kdy musím
práci odevzdat, vyúčtovat a podobně. Ale člověk se k tomu místu
stejně pořád vrací, když má třeba
pocit, že mu tam nějaká maličkost
nesedí. Obzvlášť, když je patriot
a kolem toho místo dennodenně
chodí. To by ho pak sebemenší
vada tlačila jako kamínek v botě.

Nakonec jsme díky spolupráci
s muzeem a kronikáři získali matriční seznam z příslušné doby se
jmény padlých. Bylo zjevné, že to
byl i podklad pro tehdejší kameníky, protože jména byla řazená
přesně tak, jak jsou na deskách.

Takže jste teď spokojený?
Přál bych si jen, aby byl v této
části města kamerový systém.
Vandalové se na tomto pomníku
v minulosti podepsali opravdu
hodně. A tím, že pracuji v budově
přímo naproti, tak vidím, kdo tu
pobývá a že zdejším památkám
škodí.

Prý jsou ale na deskách změny oproti těm původním...
Díky zmíněnému matričnímu
seznamu jsme mimo jiné zjistili, že původní kameníci několik
jmen zjevně špatně přečetli. Ty
jsme na nových deskách opravili podle matriky, protože tu považujeme za kvalitnější zdroj

Jaký vzkaz by podle Vás měl
restaurovaný pomník nést?
Není to pomník pro německé
občany, jsou tu i česká jména. Je
to připomínka těžkých časů, které
Jirkov a zdejší lidé zažili. Hlavní
odkaz je - válka je velký nepřítel
člověka. Mysleme na to a nikdy už
to nedopusťme.
(jd)
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HRADOZÁMECKÁ NOC

Život ve městě

Obrazem: Nevšední večer na Červeném Hrádku
Nevšední prohlídky zámku, ohňová show a spoutaný starosta.
Taková byla letošní Hradozámecká noc na Červeném Hrádku.
Zámek se do celonárodní akce
připojil už poněkolikáté a znovu
se zajímavým programem. Při
prohlídkách návštěvníkům před
očima ožily zámecké pověsti,
noční tečku obstarala ohňová
show na nádvoří. A jak to bylo
se starostou? Ten si ve zpěvohře
Ženského komorního sboru Dívčí
válka zahrál nebohého Ctirada,
takže musel strpět trochu ženského útisku. 		
(r)
Foto na stránce: Kateřina Kundertová, Pavel Patroch
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HORNICKÁ POUŤ

Na jubilejní pouť dorazí Olympic
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SOBOTA 15. 9.

Program největší a nejstarší jirkovské kulturní akce koluje mezi
Jirkovany už několik týdnů. Letošní Hornická pouť je totiž jubilejní
padesátá, takže si organizátoři
dali na hudebních hostech jaksepatří záležet.
V centru města budou opět tři
pódia. Kromě hlavního na náměstí bude také ´rocková´ stage
v Kostelní ulici a menší pódium
pro příznivce folku u autobusového nádraží.
Jména hlavních hvězd už také
nejsou žádným tajemstvím. Odpoledne zazpívá plnému náměstí
Hana Zagorová, po ní vystoupí
kapela Wohnout, které pak vystřídají metaloví Dymytry. Hlavním
hostem je pak legenda české rockové scény - kapela Olympic.
Kompletní hudební program
Hornické pouti najdete na zadní
straně novin.
(jd)
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Legenda mezi českými kapelami v čele s matadorem Petrem Jandou bude hlavním hostem Hornické pouti.

VÝSTAVA

V galerii bude vystavovat
mladý fotograf podpořený
Veronikou Kašákovou

Holub a Hrzánová rozesmějí divadlo
Populární hra Začínáme končit nabízí
unikátní herecké příležitosti jak pro Barboru Hrzánovou, která ztvárňuje jednu
ženskou roli, a přesto se jedná o dvojroli,
tak pro Radka Holuba, který hraje manžela
přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš
rychle a že je třeba se jí co nejdříve zbavit. Francouzská komedie výstižně
vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí
a také o (ne)schopnosti být spolu.
Představení se koná 8. října v Jirkovském divadle, a to od 19 hodin.
Vstupné v předprodeji v informačním centru 300 Kč na místě 340 Kč.

Jirkovský písňovar na zámku i v podzámčí

Jedna z fotografií Ladislava Rostaše.
V galerii Na schodech jirkovské
galerie zahájí 9. září svou první výstavu velmi mladý fotograf
Ladislav Rostaš. Jeho talent objevila fotografka Věra Vernerová
a tu nejdůležitější pomoc - kvalitní
fotoaparát - pro změnu věnovala
Nadace Veroniky Kašákové.
Náhoda pak uzavřela tu nejdůležitější část trojúhelníku nezbytného pro dobrý start. Díky setkání
s Hanou a Vladimírem Zvalovými
z Galerie Jirkov se fotografie začaly dostávat na místa, kde vzbuzují oprávněný zájem.

TIPY NA ŘÍJEN

Ladislav Rostaš vystudoval zahradnictví a fotografii se věnuje
jako svému koníčku. S Veronikou
Kašákovou vyrůstal ve stejném
domově a proto jej také ona přijede podpořit na začátku jeho umělecké dráhy.
Vernisáž bude zahájena ve
14 hodin, výstava potrvá do 13.
října a vystavené fotografie bude
možno koupit.
Galerie Jirkov zve také na výstavu obrazů Květy Novákové a Jany
Topinkové, jejíž vernisáž proběhne o den dříve.
(hz)

Dvanáctý ročník mezinárodního
soutěžního festivalu sborové populární hudby Jirkovský Písňovar
proběhne na začátku října v Jirkově.
Hlavní část programu se odehrává
na zámku Červený Hrádek.
Právě do zámeckého Rytířského sálu je naplánovaný zahajovací koncer. V pátek 5. října od 19 hodin tu vystoupí domácí Ventilky ZUŠ Jirkov
a skupina CH-TDŽ, vítěz loňského ročníku Jirkovského ísňovaru.
V sobotu proběhnou soutěžní bloky, později odpoledne je pak pro sbory
nachystaný doprovodný program na nádvoří, včetně oblíbené sborympiády. Po večerním vyhlášení výsledků pak následuje společenský večer.
Neděle začne workshopem Michala Hájka na zámku, pak se sbory přesunou do ´podzámčí´ a do okolí. Ve 13 hodin zazpívají před jirkovskou
galerií v Kostelní ulici, o dvě hodiny později pak v atriu SKKS v Chomutově. V 17 hodin pak vystoupí sbory v kapličce na Jindřišské.
(r)
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ÚSPĚŠNÉ MAŽORETKY

Mažoretky ze ZUŠ zářily na mistrovství světa

▲ Velká formace juniorek aneb Marionky. Třetí místo získaly s vystoupením na téma souboj živlů (modrá - voda, červená - oheň).
◄ Seniorská miniformace skončila na mistrovství světa na úžasném druhém místě. 			
Foto Iva Šimková, J. Kára
Na konci srpna se konalo
6. Open World Championship Majorettes sport 2018, což je vrcholné soutěžní klání v mažoretkovém
sportu. Dva cenné kovy putovaly
díky děvčatům z místní ZUŠ také
do Jirkova.
Základní uměleckou školu Jirkov pod vedením učitelky a choreografky Hany Šimkové úspěšně reprezentovaly dvě skupiny
dívek, které se postupně probojovaly přes základní kvalifikace
po MČR. První skupinou jsou
Marionky,
jedenadvacetičlenná
formace v juniorské věkové kategorii s náčiním pom-pom, tou
druhou je sedmičlenná miniformace v seniorské věkové kategorii
s pom-pomy.

Obě skupiny se na světové
klání kvalifikovaly na červnovém
mistrovství republiky. Děvčata
věděla, že je čeká další trénování a přípravy o prázdninách, aby
mohla dosáhnout toho nejlepšího výkonu. Usilovně trénovaly
v srpnových horkých dnech, až
nadešel čas předvést to nejlepší.
Přes
velkou
konkurenci
a znatelný pokrok zahraničních
týmů se podařilo seniorské miniformaci ze ZUŠ Jirkov dosáhnout na druhé místo a titul
I. Vice World Champion. Další
den se dařilo i velké formaci juniorek, které dosáhly na místo třetí
s titulem II. Vice World Champion.
Je až neuvěřitelné, jakého mají
děvčata z Jirkova soutěžního du-

cha a že se umí prosadit v tak velké
konkurenci. Za úspěchem v tomto
umělecko – sportovním oboru stojí fungující systém několika faktorů. Těmi jsou samozřejmě fyzická
příprava po stránce pohybové
a gymnastické, zajímavé zpracování choreografie, krásné kostýmové vybavení. Těmi dalšími jsou
například zodpovědný přístup
a soudržnost všech členek v týmu,
podpora rodičů, dobré zázemí
k trénování. Nejtěžšími překážkami jsou náhlé zdravotní komplikace a s tím spojené úpravy choreografie. S tím vším se mažoretky
ze ZUŠ Jirkov popraly a nyní se
mohou pyšnit pěknými tituly!
Mažoretkový sport se postupně
začíná více dostávat do pově-

domí lidí nejen díky zvyšující se
úrovni soutěží i soutěžících, ale
i větší propagaci, kterou je například i ČT Sport. Ta odvysílala
komentované záznamy z MČR
a z letošního World Championship. Jirkovská seniorská miniformace byla v červnovém přenosu
a velkou formaci Marionky bylo
možné sledovat 24. srpna.
Od září se začnou jirkovské
mažoretky připravovat na další
soutěžní sezónu. Vše tedy začne
od začátku – nové choreografie,
nové kostýmy, nové prvky do sestav atd. Budeme jim přát hodně
sil a štěstí a budeme doufat, že se
jim bude opět tak skvěle dařit jako
tomu bylo letos!
Hana Šimková, ZUŠ Jirkov

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Jirkovští školáci strávili konec školního roku v Londýně
Pětidenním výletem do Londýna
si konec školního roku zpestřili
studenti Městského gymnázia Jirkov a vybraní žáci 4. ZŠ a 1. ZŠ
Jirkov.
Program byl opravdu nabitý.
Z mnoha oblíbených turistických
destinací zmiňme například návštěvu hradu Tower, Trafalgarského náměstí, Westminsterského
opatství, Buckinghamského paláce, Hyde parku, Čínské čtvrti, muzea voskových figurín Madame
Tussaud, dále královskou observatoř v Greenwichi, procházku a
nákupy v historické tržnici Covent
10

Garden, návštěvu katedrály sv.
Pavla či projížďku lodí po řece
Temži. Nechyběl ani výlet na hrad
Windsor včetně návštěvy kaple
sv. Jiří, kde se nedávno konala
sledovaná svatba prince Harryho
a Meghan.
Studenty nadchla také pohostinnost a vřelost hostitelských rodin,
ve kterých byli po dobu pobytu
ubytováni. Zároveň se ujistili, že
se znalostmi jazyka, kterých nabyli v hodinách angličtiny, komunikaci s Angličany hravě zvládli.
Lenka Říhová, Městské gymnázium Jirkov

Studenti v Londýně u Tower Bridge.

Foto archiv školy
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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Mladí z hnutí Brontosaurus pomáhali v MěÚSS

Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí, kterým
není lhostejný svět, v němž žijí.
Propojují smysluplnou práci pro
přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou. Proto
nás velmi potěšila jejich nabídka
návštěvy našeho zařízení. Svou
cestu na kolech si naplánovali
z Terezína k nám do Jirkova a od
nás dále do Perštejna. A protože
Brontosauři opravdu nevyjíždějí
jen tak, domluvili jsme se na pomoc s natíráním plotu. Vždyť i ten
je zelený, takže se k Brontosaurům hodí.
Partu mladých lidí jsme uvítali
v sobotu večer a ráno v neděli začala brigáda. Po jejím skončení už
se konalo setkání s našimi klienty,
kde se povídalo, zpívalo, opékaly
buřty a vládla letní nálada. Klienti
byli potěšeni návštěvou mladých,
akčních lidiček, kteří chtějí žít
v hezkém nezničeném světě, a
taky pro to něco dělají, což dnes
není úplnou samozřejmostí.

▲ Brontosauři při natírání plotu...
►...a při povídání se seniory.
Foto archiv MěÚSS
V pondělí ráno jsme se s celou partou rozloučili, popřáli další
úspěšnou cestu a domluvili jsme
se na další spolupráci k propojení
mládí s našimi klienty. Ještě jednou jim touto cestou moc děkujeme za pomoc při práci a příjemné
chvíle.
Blanka Koblicová, MěÚSS
Jirkov

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

V létě nezaháleli, teď startují naplno

S novým školním rokem startují i pravidelné akce jirkovského Klubu
aktivních seniorů. A protože v jeho programu došlo oproti předchozímu
období k několika změnám, přinášíme plán akcí na měsíc září (vpravo)
i harmonogram pravidelných aktivit (na straně 14). Neznamená to ale,
že v létě senioři seděli v koutě. Jak dokazují fotografie z pravidelných
zahradních setkání, jirkovští senioři si umí život a společnost svých kamarádů a kamarádek vychutnat i v horkých dnech.
Foto archiv KAS
11
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Vrátili jsme se sebevědomější, říkají LowCosťáci
Adrenalinový závod LowCost Race po Evropě zkusili i Petr Prokeš z Jirkova se svou přítelkyní Terezou
Projet si Evropu touží mnozí. Pokud se k tomu ale přidává výzva,
kdy mají cestovatelé zvládnout co
nejvíc míst za co nejméně peněz
a na vlastní nebezpečí, hlásí se
jen odvážlivci. Do závodu LowCost Race, který se uskutečnil
v první polovině srpna, se přihlásili i Petr Prokeš z Jirkova a jeho
přítelkyně Tereza Menzlová z Chomutova. Během deseti dnů projeli
pět států, urazili přibližně 4500 kilometrů a utratili pouhých 900 korun.
Pravidla hry jsou nesmlouvavá.
Soutěžící páry si s sebou směly
vzít jen nejnutnější věci, jídlo na
jeden den a 2500 korun pro oba na
deset dní. Současně se měly pokusit zdolat co nejvíce ze čtyřiceti
kontrolních bodů po celé Evropě.
Dvacetiletí studenti Tereza a Petr
jich zvládli osm. „Vzali jsme to přes
Německo, Nizozemí a Belgii. Pak
jsme jeli přes Francii – Paříž a Marseille, do italského Janova a potom
přes Rakousko a Německo zpět,“
vyjmenovala Tereza.
Stopovali i osm hodin
Nejčastěji se přepravovali stopem. „Stopovali jsme poprvé v životě a šli na to klasicky s kartony
a napsanou destinací nebo číslem
silnice. U toho jsme dělali blbosti a
snažili se zaujmout,“ vylíčila Tereza.
Někdy se úspěch dostavil za pět
minut, jindy za tři hodiny, nastaly
ale také časy beznaděje. „To bylo
dvakrát. V Hannoveru, kde jsme
čekali asi šest hodin, než nás vůbec někdo nabral, a pak v Janově
ve čtyřicetistupňovém vedru jsme
čekali osm hodin na benzince,“ zavzpomínal na dva vůbec nejkritičtější momenty cesty Petr.
Jízda načerno a kontrola
Vezli se nejrůznějšími auty.
Vojenským džípem, bavorákem
i kamionem, kdy je nejochotněji
brali řidiči v Německu a Rakousku,
horší to bylo ve Francii a Itálii. Jen
jednou se svezli autobusem, když
si na jízdu do Paříže vydělali, a jednou vlakem. „To jsme ale jeli načerno,“ stydlivě přiznala Tereza. „Dostali jsme od jiných soutěžících tip,
že v Nizozemsku v neděli nechodí
12

statě vlastní byt. Bylo to v domku.
Takhle jsme zjistili, že se vyplatí
počkat si na dobrý stop,“ zmínila
Tereza. Podruhé se prospali v Rakousku u Krimmelských vodopádů
v budce na parkovišti. Nechala je
tam správcová.

Petr Prokeš a Tereza Menzelová při své dobrodružné cestě Evropou
u Krimmelských vodopádů. 			
Foto 2 x Petr Prokeš
kontrola, tak jsme to riskli. Jeli jsme
směr Belgie. No a za dvacet minut
přišla kontrola jízdenek,“ dodala
s úsměvem.
„Kontrolor nám řekl, že buď zaplatíme 360 euro za jízdenky, nebo
si musíme na příští stanici vystoupit. Zvolili jsme to druhé,“ řekl Petr.
„I tak se to vyplatilo, zastávky byly
daleko od sebe, takže jsme se
svezli dvě stě kilometrů. Hodně
nám to pomohlo,“ dodal.
Osmdesát euro za popsanou
krabici od pizzy
Zpočátku pár občas hladověl,
než se odvážil říct si o práci, jídlo
nebo peníze. „Měli jsme povoleno
vydělávat si buskingem (pouličním
uměním - pozn. red.), ale tím, že
nic takového neumíme, jsme si
sehnali krabici od pizzy, nakreslili
tam pizzu a anglicky připsali, jestli
by nám lidé pomohli tu prázdnou
krabici naplnit,“ prozradila Tereza.
Kreativní nápad se vyplatil, jen
v Belgii si takto během dvou dnů
vydělali 80 euro.
Jindy jedli díky tomu, že hodinu
myli nádobí a uklízeli záchody. „To
padlo zrovna na mě,“ s úsměvem
přiznal Petr. Za to se pak ale najedli v nóbl holandské restauraci,
které s úklidem pomohli. Nejčastěji
měli teplé jídlo v Itálii. „Auto vám
sice nezastaví, jídlo vám ale dají.
Stačilo večer přijít k restauraci,
zeptat se jestli s něčím nepotře-

bují pomoct nebo jestli by nám dali
přebytky. Někdy měli, někdy ne,
někdy nechtěli a stalo se, že nám
i připravili dobrou teplou večeři,“
pochválil Petr.
Pozvali je i domů
Tereza i Petr byli od začátku
připravení na spaní pod širákem.
V krosnách si vezli spacáky, karimatky i plachtu. Většinou spali
u velkých benzinek nebo v lesíku
u nájezdu na dálnici, dvakrát ale
našli i střechu nad hlavou. „Poprvé to bylo v Hannoveru, kde tak
dlouho trvalo, než nám zastavilo
auto. Měli jsme ale štěstí, vzali nás
k sobě domů a nabídli jídlo a v pod-

Pomozte nám naplnit krabici od
pizzy! Kreativní nápad se mladým
cestovatelům vyplatil.

Svíčka za soutěžící
Největší dojem na Petra udělalo
Rakousko a jeho příroda, poprvé
se také dostal k moři, a to ve francouzské Marseille. Tereza zase
obdivovala Holandsko a Belgii.
„Bavilo mě, jak je tam čisto, lidé
jsou přátelští a všichni umí anglicky. V Holandsku říkali, že nemají
dabované filmy, jen s titulky, takže
od malička poslouchají angličtinu,“
líbilo se cestovatelce.
Z výzev, které měli závodníci
LowCost Race po cestách plnit,
se zapojili jen do pěti. Vliv na to
mělo úmrtí jedné ze soutěžících,
která v druhý den závodu zahynula u Krimmelských vodopádů
v Rakousku. „Rozhodli jsme se, že
pojedeme v klidu, abychom si to
užili,“ vysvětlil Petr. K místu, kde
dívka zahynula, přijeli v poslední
den závodu a zapálili tam za ni
svíčku.
Jsme sebevědomější a víc věříme lidem
Co závod oběma přinesl? „Jsem
překvapený sám sebou, že jsem
něco takového vůbec zvládl. Nejsem na spaní venku a tady jsem
to absolvoval každý den,“ prozradil
Petr. „Myslím, že jsme přijeli sebevědomější a také nás to naučilo
věřit lidem,“ přidala svůj pohled
Tereza.
Svou účastí v závodu inspirovali řadu svých kamarádů, které ho
chtějí zkusit také. Tereza a Petr
do něj chtějí jít i v příštím roce, jen
zvažují, že tentokrát pojedou každý se svým nejlepším kamarádem.
„A pokud bude takhle horké počasí,
tak necháme spacáky doma, protože je každé kilo v krosně znát,“
poznamenal Petr. Přes stopování bylo každý den potřeba urazit
v průměru patnáct kilometrů pěšky
a s plnou zátěží.
Mirka Šebestová, Chomutovský deník
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Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1968

Události roku 1968 - Dějiny (a kroniky) píší vítězové - V.

V předposlední části desetidílného seriálu věnovaného okupaci Československa v srpnu 1968 naposledy zalistujeme stránkami jirkovské
městské kroniky, věnovanými tomuto tématu. Nejde o klasický kronikářský zápis; obsahuje tendenční líčení událostí, převzaté z propagandistického materiálu Poučení z krizového vývoje, který vydal Ústřední výbor KSČ o dva roky později.

A máme to odhlasované - 18. října schválilo Národní shromáždění
smlouvu o ´dočasném´ pobytu Sovětské armády v Československu. Jedním ze čtyř poslanců, kteří pro ni nezvedli ruku, byl František Kriegel.
Zaklínadlo věrných soudruhů
pro další roky: normalizace
31. srpna přijal ÚV KSČ na
svém zasedání moskevský protokol. S. L. Svoboda a G. Husák byli
kooptováni do ÚV a zvoleni do
předsednictva ÚV KSČ. Zásadový postoj obou soudruhů přispěl
k tomu, že ÚV se postavil za program normalizace života v zemi.
18. října byla přijata a schválena
Národním shromážděním smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk v ČSR.
Také další účinná pomoc Sovětského svazu našemu hospodářství zmařila spekulace protisocialistických sil, které se snažily vyvolat hospodářský rozvrat
a chaos. SSSR dodal mimořádně

obilí, ropu, cenné barevné kovy
a jiné suroviny, tolik potřebné
v čase, kdy se již projevovaly důsledky živelné neplánované výroby.
Zásluhy hlavního hrdiny
Listopadové plénum potvrdilo
G. Husáka ve funkci prvního tajemníka ÚV KSS a zvolila jej členem výkonného výboru předsednictva ÚV KSČ. Do vědomí všech
poctivých občanů našeho státu
se G. Husák zapsal svým pevným a neústupným jednáním vůči
kontrarevoluci a snahou obnovit
soudružskou spolupráci a ideovou jednotu s KSSS a ostatními
bratrskými stranami. Tento jeho
pozitivní postoj se uplatnil zvláště

Další dva snímky okupačních vojsk v Jirkově pořízených Karlem Plockem. První místo jejich držitel Stanislav Zemek nedokázal identifikovat...

Unikátní snímek z Jirkova ze srpna 1968. Při příjezdu kolony okupačních tanků do města jeden ze strojů na Černém mostě zabočil příliš brzy
a část ohrazení mostu ´sundal´ dolů na koleje. Foto archiv Pavla Tříšky
při jednáních delegace ÚV KSČ
s vedoucími představiteli v říjnu
v Moskvě a v listopadu v Kyjevě.
Agenti Západu
Leden 1968 a změna vedení
KSČ v ČSR byly signálem pro Západ rozvinout politické i diverzní
akce proti socialistickému systému, jehož důležitým článkem
ČSR je.
V té době značně aktivizoval
svou činnost u nás i Vatikán.
Do Československa v tomto
roce přijelo více než 2 000 západních novinářů, což je třikrát víc než
loni. Vedl je k nám zájem o politický vývoj, plnili však přitom i rozkladné úkoly. Asi 30 takových novinářů bylo od nás vyhoštěno.

Ze Západu k nám přijelo 850
000 cizinců, z nichž 180 bylo zadrženo pro trestnou činnost proti
socialistickému státu. Mezi těmito
osobami byli i různí specialisté,
210 osob z vojenských kruhů, 288
z bezpečnostních speciálních služeb. Ze speciálních jednotek 7. armády USA v NSR byly vycvičeny
pro ´tichou válku´ v ČSSR ozbrojené kontrarevoluční skupiny.
Nepřetržitě probíhající akce
anglické rozvědky měla využít
slabostí a třenic i politické roztříštěnosti u nás k rozkladné práci
mezi obyvatelstvem. Kromě toho
působila tu rozvědka francouzská,
italská a další rozvědky NATO.
Stranu připravil Luboš Mizun

...druhý je pořízen z okna Plockova domu v Jiráskově ulici. Okupanti za
dveřmi. Tudy naštěstí jen projeli, ale jinak k nám, obrazně řečeno, bez
pozvání vstoupili a ´dočasně´ se u nás zabydleli na víc než dvě desetiletí.
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Inzerce, servis

Řádkovou i plošnou inzerci, stejně jako oznámení do společenské rubriky či poděkování, můžete podat v redakci Jirkovských novin (třetí patro městského úřadu na náměstí
Dr. E. Beneše, kancelář č. 32) nebo přes redakční e-mail
jirkovske.noviny@jirkov.cz.
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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.
Ttext + foto v rámečku za jednotnou cenu 50 korun.

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů
28. - 30. 9.: Mládežnická, Studentská, Ervěnická, Březenec
26. - 28. 10.: Hornická, Jindřišská, K. Popelky, P. Diviše
23. - 25. 11.: St. Vinařice, Smetanovy sady, Mičurinova, B. Němcové

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

stálá služba - 776 33 22 18
www.vysocanskezahrady.cz
NONSTOP zdarma 800 26 11 28
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STRUPČICE

Dva v jednom: pestrý víkend na okraji Strupčic

Jedním z pěti sportů, kterými se SK Strupčice na dni otevřených dveří
prezentoval, byla házená.
Foto 4x Věra Stehlíková
Strupčice - Poslední srpnovou
sobotu bylo ve sportovním areálu
na okraji obce živo. Odpoledne
tu probíhaly hned dvě akce, zábavné Rozloučení s prázdninami
a sportovní Den otevřených dveří.
Obě byly zaměřeny na děti. Jak
prozradil starosta obce Luděk

Pěnkava, jejich souběžné uspořádání mělo svůj důvod.
„Jednak jsme chtěli dětem přichystat nějakou tu kratochvíli,
když už jim prázdniny končí, ale
také jsme to chtěli spojit s propagací aktivit, které zastřešuje
Sportovní klub Strupčice,“ vy-

Když se chce, všechno jde, i kopat v kroksech...

světlil Pěnkava. „Když si děti přišly zadovádět na vodních šlapadlech, užít si aquazorbing nebo
zaskákat na trampolíně, proč by
se nemohly podívat na nějakou
sportovní aktivitu, případně si ji
samy vyzkoušet? Samozřejmě to
bylo zaměřeno nejen na místní,
ale na kohokoliv.“
Na děti tak ve sportovním areálu čekaly kromě již zmiňovaných
atrakcí také dětské spartan překážky či malování na obličej. Došlo i na mlsání: po celé odpoledne
probíhaly dovednostní soutěže
o sladkosti a u stánku s cukrovou
vatou bylo stále plno.
Jenom o pár metrů dále pak
byla připravena prezentace všech
pěti sportů, které SK Strupčice
provozuje: fotbalu, házené, stolního tenisu, florbalu a spartan
race (stále populárnější disciplína
terénního běhu, kombinující zdolávání překážek, často v náročných podmínkách - pozn. red.).

...a když je zima, jde se na aquazorbing v teplákách.

Že to nezvládnu? S maminčinou
pomocí jde všechno.
A jak to všechno dopadlo? „Organizačně to bylo dost složité, ale
klaplo vše na výbornou. Bohužel
nás však tentokrát zradilo počasí," zhodnotil sobotní odpoledne
starosta. „Je to k vzteku, tři měsíce třicetistupňové pařáky a ze
dne na den taková zima..."
Studený vítr zřejmě ´rozfoukal´
i hojnější účast - lidé s dětmi přicházeli, prošli areálem a vraceli
se domů, do tepla. „Podle mého
odhadu se nakonec do připraveného programu zapojilo na stovku
dětí," dodal L. Pěnkava. „Co se
týče propagace sportu, trenéři dostali od rodičů několik příslibů, že
po prázdninách se jejich děti do
toho či onoho oddílu přihlásí. Tak
uvidíme..."
(lm)

VRSKMAŇ

S prázdninami se rozloučili po indiánsku

Vrskmaň - V sobotu 25. srpna
se část sportovního areálu za vsí
proměnila v indiánské území. Indiánské léto, které pro děti připravila s několika pomocníky místní
knihovnice Lenka Blumová, mělo
být loučení s prázdninami, ale
vzhledem k počasí se z něj stalo
spíš loučení s létem.
„Studený vítr nám poněkud narušil naše plány, znemožnil třeba
stavbu teepee,“ uvedla k akci
L. Blumová. „Děti si tak aspoň
nazdobily plachty, které na jeho
stavbu použijeme příští rok. Vynechali jsme i plížení a stopování
v terénu.“
16

Indiáni - Komančové? Ne, toto je část kmen Vrskmančů, jehož příslušníci si právě zdobí svůj posvátný totem.
Foto archiv knihovny

Naštěstí počasí neodradilo
všechny. Třináct malých indiánů
s několika dospělými si vyrábělo čelenky, náramky, náhrdelníky
a indiánské hudební nástroje. Děti
si zastřílely z praku a luku, poznávaly stopy zvířat a přiřazovaly
k nim správné obrázky zvířat,
osahaly si i paroží a lebky a tipovaly, jakým zvířatům patří. Díky
Mirce Kuzdasové si mohly nakrmit koně a svézt se na nich.
„Pak jsme společně nazdobili totem a zatančili si indiánský tanec
kolem ohně, na kterém jsme si nakonec opekli špekáčky,“ uzavřela
vrskmaňská knihovnice. (lb/lm)
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BOLEBOŘ

Letní slavnosti opět byly pro Boleboř vrcholnou kulturní akcí
Boleboř - Přelom prázdnin patří v horské vesničce už tradičně
oblíbené společenské akci Letní
bolebořské slavnosti. Osvědčený
scénář, zábava pro děti i dospělé,
pohodová atmosféra - tato kombinace spolehlivě přiláká každoročně do bývalého rekreačního areálu stovky lidí, nejen místních, ale
i přespolních.
Nebylo tomu jinak ani letos, kdy
dvoudenní slavnosti probíhaly
v pátek 3. a v sobotu 4. srpna.
A jestliže podle loňských odhadů
bolebořské místostarostky Ilony
Malé na ně zavítalo kolem šesti
set lidí, což byl dosavadní rekord,
letošní návštěvu odhaduje ještě
o něco vyšší.
Páteční večer začal v podvečer
hudební produkcí. V ní nejprve vystoupila skupina Flash You, kterou
pak vystřídala diskotéka. V sobotu
byl program nabitější, logicky tedy
začal dřív. Od dvou hodin patřilo
pódium postupně country kapele
Makovec (dvakrát), písničkáři Jin-

Soutěž pro děti v režii Divadla Bezevšeho: chodit
po špalkách na provázku není zase tak jednoduché.

Hity skupiny ABBA dostaly do
varu především ženskou část
publika, a to napříč generacemi.
Foto 2x Luboš Mizun, 1x archiv
OÚ Boleboř

Hudební program byl žánrově pestrý. Folkovou
část představoval písničkář Jindra Kejak.

drovi Kejakovi a poprockovému
uskupení ze Sázavy SPB. O předěly mezi jednotlivými hudebními
bloky se postaralo svými veselými
hrátkami, zaměřenými především
na děti, Divadlo Bezevšeho.
Ohledně večerního programu
sáhli pořadatelé na jistotu - revivaly známých interpretů z minulosti.
Nejprve diváky před pódiem rozparádil ABBA revival, následovaly
Kroky Michala Davida. Notoricky
známé hity si s oběma kapelami

zpíval celý ´kotel´ pod jevištěm.
Závěr veselého večera patřil stejně jako předchozí den reprodukované hudbě.
„Zdar podobných akcí vždycky ovlivňuje počasí, to nám letos
vyšlo parádně, takže snad můžu
říct, že se slavnosti opět vydařily.
Aspoň od lidí jsem slyšela samou
chválu, žádnou stížnost,“ zhodnotila závěrem Letní bolebořské
slavnosti 2018 místostarostka Malá.
(lm)

Dvakrát krátce z Boleboře
Opět se urodilo, tentokrát jsou to Idivnosti
V červenci vyšla další, již pátá kniha bolebořské regionální básnířky Květoslavy Kudláčkové. Titul Idivnosti je tentokrát povídkovou knihou s autobiografickými prvky, doplněnou verši. Křest novinky proběhl na závěr
Bolebořského sochařského sympozia v neděli 2. září (viz článek níže).
K. Kudláčková rovněž prozradila, že už má k vydání připravenou další
práci, básnickou sbírku Med a pelyněk, která by měla vyjít na podzim.
Jak název napovídá, půjde o básnickou reflexi - všehochuť toho, co život
přináší.
Bolebořské sochařské sympozium: letos jindy a jinak
Sochařské sympozium, které probíhalo patnáct let pod záštitou obce
vždy v první části prázdnin, se letos uskutečnilo v poněkud jiné podobě.
Především se konalo až na přelomu srpna a září, a pak - pořadatelského
břemene se ujala soukromá osoba, Jindřich Pittner, samozřejmě za podpory sponzorů, přičemž tím hlavním byla společnost Uni-Hobby.
Průběh sympozia koliduje s termínem uzávěrky Jirkovských novin, podrobnosti o této tradiční akci proto přineseme v příštím čísle.

Poděkování

Součástí Srazu bude také Štrůdlování
soutěž o nejlepší domácí jablkový závin nebo jinou dobrotu z jablek.

Touto cestou chci poděkovat Obecnímu úřadu Boleboř za to, že si
na mě vzpomněli při příležitosti mých 76. narozenin. Dostal jsem tašku
plnou dárků a bylo mi řečeno, že takto myslet na starší občany je pro
obec samozřejmostí. To mě nejen potěšilo, ale především příjemně překvapilo. Jsem rád, že v obci nemyslí jen na mladší lidi v produktivním
věku, ale i na nás, kteří svou práci už odvedli.
Jaroslav Zouna
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Letní příprava florbalistů vyvrcholila soustředěním

Florbalový oddíl Miners Jirkov
přes léto nabíral nové síly. Období
odpočinku se střídala s etapami
práce. Letní příprava rozdělená
na tři etapy vyvrcholila poslední
srpnový týden soustředěním, které proběhlo ve sportovním areálu
v Kadani.
„Stejně jako se rozrůstá náš oddíl, roste rozsah a tím zákonitě
i kvalita soustředění,“ konstatoval
místopředseda klubu Martin Košťálek a připomněl, že předloni proběhlo soustředění jednodenní pro
devět účastníků, vloni pětidenní
(22 účastníků) a letos trvá týden
(45 účastníků). Jeho slova dokládá i široká škála sportovišť, jež
mají jirkovští florbalisté k dispozici. „Využíváme halu, tělocvičnu,
fotbalové i atletické hřiště, kurty,
outdoorové a workoutové hřiště.

Jedním z řady sportovišť, jež byla jirkovským florbalistům na kadaňském soustředění k dispozici, byl místní
atletický stadion.
Foto 2x Martin Košťálek
Je tu také krásný park pro hry,
koupaliště a minigolf.“

Fyzičku si mladí Miners dolaďovali na workoutovém hřišti.

Soustředění vedl hlavní trenér
mládeže David Dudek. Vlastní
práci s holí a míčkem, teorii i praxi na hřišti zpestřil také celodenní
pěší výlet k Ohři. Mladí florbalisté
si rovněž vyzkoušeli roli publika,
když s patřičným fanděním zhlédli
přátelské utkání A mužstva mužů
svého klubu a TJ Lokomotiva
Louny. „Chceme tím posílit týmového ducha, aby mladí hráči viděli
své starší vzory v akci, aby vnímali Miners Jirkov tak trochu jako
rodinu,“ vysvětluje D. Dudek.
Vedení oddílu hodnotí soustředění jako vizitku kvalitně odvedené práce. Rostoucí počet
jeho účastníků a stále kvalitnější
zázemí této závěrečné fáze letní
přípravy podle Martina Košťálka

dokazují, že se klubu daří laťku
posouvat stále výš a výš. Jak zdůrazňuje, je to výsledek mravenčí
práce celé řady lidí - trenérů, asistentů i ostatních dobrovolníků. Poděkování samozřejmě patří i rodičům za důvěru a podporu.
Letní soustředění Florbal Miners Jirkov podpořil Ústecký kraj,
dárky pro účastníky poskytlo
město Jirkov. Oběma subjektům
patří velké poděkování.
A co bude dál? Od září začnou
opětovné nábory a pravidelné
tréninky pro další budoucí hráče
od ročníku 2012 a výše. Zájemci
o jirkovský florbal najdou informace na internetových stránkách
florbalminers.cz, nabor@florbalminers.cz.
(mk/lm)

VOLEJBAL

Mládež Volejbalového klubu Jirkov zamířila do osvědčeného Perštejna
Stejně jako v minulých letech,
patří závěr srpna ve Volejbalovém
klubu Jirkov soustředění před
novou sezónou. Neměnilo se ani
místo jeho konání, volejbalisté už
několik let míří do Perštejna.
Tamní sportovní areál jim vyhovuje po všech stránkách, jak
ohledně zázemí a stravování, tak
kurty, jež jsou jim k dispozici.
Soustředění probíhá ve dvou týdenních etapách - od 18. do 24.
srpna tu své volejbalové dovednosti zdokonalovalo za dohledu
pěti trenérů 38 mladších žáků
a žákyň a starších žákyň, v násle18

dujícím týdnu to bylo 34 dětí (se
stejným počtem trenérů) kategorií
starší žáci, juniorky, mladší žáci
a žákyně
Soustředění mládeže VK Jirkov
proběhlo za přispění Ústeckého kraje, který jeho uspořádání
podpořil finanční dotací. Za to mu
patří velké poděkování od všech
členů klubu.
Účastníci první etapy soutředění mládeže Volejbalového klubu
Jirkov na perštejnské antuce. Snímek vypovídá o pohodové atmosféře.
Foto archiv VK Jirkov

Jirkovské noviny

Sport

9/2018

FOTBAL

První kolo našich fotbalistů: dvě vítězství, jedna prohra

Přelom srpna a září přináší
konec i začátek. Pro děti je to
předzvěst konce prázdnin, ale
pro fotbalisty začátek sezóny
2018/2019. Její první kolo se odehrálo o víkendu 25. a 26. srpna
a vstoupily do ní i všechny tři týmy
jirkovských mužů. Podívejme se,
jak se jim úvod podzimní části vydařil…
První nastoupil 1. SK Jirkov.
Hrál v Novém Sedle už v sobotu
dopoledne a z naší trojice dopadl
nejhůř. Přivezl si porážku 4:1 (poločas 2:1). Jediný gól zaznamenal
Jaroslav Novotný.

SK Ervěnice-Jirkov A vs. FK Postoloprty (4:2). Jeden z řady brejků, jimiž se Jirkov snažil překonat hostující obranu. Zleva Aleksandr Mostovoj
a Jakub Šefler, u míče kanonýr utkání David Macko. Foto Luboš Mizun

Momentka z utkání Nové Sedlo - 1. SK Jirkov (4:1) Jirkovští (v šedých
dresech) se brání při jednom z útočných pokusů domácích.

Začněte nový školní rok s
bojovým uměním taekwon-do
Největší škola taekwon-do v ČR
Ge-Baek Hosin Sool otevírá další školní rok. Zájemcům nabízí
výcvik v tradičním korejském bojovém umění taekwon-do. Škola
se pyšní nejširší nabídkou tréninků v Čechách a také řadou
úspěchů, mimo jiné nepřetržitým,
už pětkrát po sobě obhájeným
celkovým vítězstvím v Mistrovství
České republiky.

Taekwond-do je multigeneračním sportem, jak ukazuje ilustrační foto cvičící rodiny. Foto archiv
Ge-Baek Hosin Sool

V letošním prvním kole závodů
Středisek talentované mládeže,
jehož se účastnilo 210 závodníků
z pěti středisek, získala škola Ge-Baek Hosin Sool nejvíc zlatých
medailích (29). Jedna stříbrná (za
sportovní boje) a jedna bronzová
medaile (za sestavy) putovaly i do
Jirkova, když je vybojoval zdejší
závodník Marek Gugh. Jeho medailovou sbírku pak zkompletovalo zlato z týmového sportovního
boje.
Škola je vedena pod dozorem
korejského velmistra Hwang Ho
Yonga a jako jediná v republice
nově vyučuje i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae
sool.
Zájemci o taekwon-do se mohou hlásit během celého roku, tréninky probíhají v DDM Paraplíčko
ve Školní ulici. Bližší informace:
www.tkd.cz.

Brzy odpoledne nastoupil na hřiště Viktorie Lom B tým Sportovního klubu Ervěnice - Jirkov (stejně
jako 1. SK hraje krajskou I. B třídu) . Byl to nástup úspěšný, Jirkovští oloupili Lom o tři body, když
vyhráli 2:0 (1:0). Střelci gólů byli
Ladislav Niš a Petr Císař. Jakkoli
to není pro celkové umístění v tabulce směrodatné, příznivce klubu může potěšit, že mužstvo bylo
jedno ze dvou v soutěži, které si
v prvním kole udržely čisté konto.
A tým Sportovního klubu Ervěnice - Jirkov (krajská I. A třída)

nastoupil na zelený pažit také
v sobotu, v 17 hodin. Byl jediný
z trojice týmů, který zahajoval
sezónu doma. Výhody domácího prostředí využil stoprocentně,
když porazil FK Postoloprty 4:2
(1:1). Hosté ještě v prvním poločase dokázali srovnat krok, ale druhá půle byla jednoznačně v režii
domácích. Hattrick Davida Macka
doplnil čtvrtým gólem Jan Král.
Toto vítězství vyneslo jirkovské
fotbalisty na třetí místo tabulky, to
ovšem v této fázi příliš neznamená.
(lm)

V Novém Sedle musel být po nastřelení míčem ošetřen náš hráč
Michal Chytrý. Foto 2x Jan Bartoš

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie
8. 9.
16. 9.
22. 9.
30. 9.
6. 10.

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

hřiště Mostecká
12. 9. divize starší dorost
12. 9. divize mladší dorost
15. 9. divize starší dorost
15. 9. divize mladší dorost
30. 9. divize starší dorost
30. 9. divize mladší dorost
30. 9. ženy

název družstva hostí

čas

Kryry
Lenešice
Ledvice
Strupčice
Kopisty

17:00
17:00
17:00
17:00
16:00

Louny
Louny
Teplice B
Teplice B
Česká Lípa
Česká Lípa
Švermov

16:00
18:00
10:15
12:30
10:15
12:30
16:00

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

kategorie: 1. B třída, skupina C

datum		
15. 9. muži I. B třída
29. 9. muži I. B třída

název družstva hostí
Braňany
Lenešice

čas
16:30
16:00
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Kino
telefon: 474 680 337

pátek 7. 9.
17:30 Důvěrný nepřítel thriller
20:00 Alfa akční
sobota 8. 9.
15:00 Kubík hrdina animovaný
17:30 Jan Palach drama
20:00 Upgrade akční, thriller

9/2018

čtvrtek 13. 9.
17:30 Alfa akční
20:00 Důvěrný nepřítel thriller
pátek 14. 9.
9:00 Půlnoční láska drama, romantický
17:30 Kryštůfek Robin dobrodružný,
rodinný
20:00 Predátor: Evoluce akční, scifi

sobota 22. 9.
15:00 Úžasňákovi 2 animovaný
17:30 Alfa akční
20:00 Po čem muži touží komedie

neděle 16. 9.
15:00 Malá čarodějnice rodinný, fantasy
17:30 Alfa akční

čtvrtek 27. 9.
17:00 Yeti: Ledové dobrodružství animovaný
20:00 Po čem muži touží komedie

neděle 9. 9.
15:00 Úžasňákovi 2 animovaný
17:30 Všechno bude drama

středa 19. 9.
17:00 Příběh koček animovaný
20:00 Predátor: Evoluce akční, scifi

středa 12. 9.
17:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
animovaný
20:00 Jan Palach drama

čtvrtek 20. 9.
17:30 Jan Palach drama
20:00 Mamma Mia! Here We Go Again
muzikál
pátek 21. 9.
17:30 Po čem muži touží komedie
20:00 Predátor: Evoluce akční, scifi

neděle 23. 9.
15:00 Úžasňákovi 2 animovaný
17:30 Po čem muži touží komedie

pátek 28. 9.
17:30 Jan Palach drama
20:00 Po čem muži touží komedie
sobota 29. 9.
15:00 Yeti: Ledové dobrodružství animovaný
17:30 Po čem muži touží komedie
20:00 Predátor: Evoluce akční, scifi
neděle 30. 9.
15:00 Yeti: Ledové dobrodružství animovaný
17:30 Beze stop drama

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560
Pohádkový svět
Na příchozí čekají známé postavy z pohádek O Červené karkulce, Čert a Káča,
Krkonošské pohádky, víly, vodníci, a ostatní
obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba: úterý až neděle (10 až 16 hodin), vstupné 20 Kč.
sobota 8. 9. Mistrovství ve vaření svíčkové
Mistrovství ve vaření svíčkové
Moderátor: Martin Zounar.
Pro děti bude připraven park plný zábavy
s nafukovacími atrakcemi, kolotočem
a jízdou na koni.
Program:
10:00:
Výstava ZO ČSZ Jirkov
13:30
Boršičanka
14:00
Soutěž o nejlepší svíčkovou
16:00
Soutěž v pojídání knedlíků
17:00
Koncert skupiny Pacifik

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

každou středu od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou
sobota 8. 9. 17 hodin
Naše malování
vernisáž výstavy obrazů Květy Novákové
a Jany Topinkové
Výstava
potrvá do 26. 10.
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka

neděle
9. 9.docházení
14 hodin
Možnost
dětí denně nebo
Fotografie
(ne)zletilé
dle potřebytéměř
jen určité
dny v týdnu.
Vernisáž první výstavy mladého fotografa
Ladislava Rostáše.
pondělí
- pátekdoba:
8:00 - 17:30 hodin
Otevírací
Miniškolka
Úterý 10:00 - 12:30
Možnost docházení dětí denně nebo
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

Sobota 14:00 - 17:30

náměstí Dr. E. Beneše

telefon: 474 654 265

sobota 15. 9. od 10 hodin
Hornická pouť
Stage náměstí:
11:30 Red Draw Band
13:00 Krušnohorská muzika
15:00 Hana Zagorová
17:00 Wohnout
19:00 Dymytry
20:30 Olympic
Stage Kostelní ulice:
10:00 CatchFly
11:00 Navoko
12:00 Barbucha
13:30 Patrik Bartko Experience
15:00 Smokers
16:30 Hibernatus
18:00 Izzy
19:30 Chris Bergson (USA)
Stage Jirkovské divadlo:
12:00 Pepa Štross
13:00 Makovec
14:00 A. Radimcová
15:30 Ag Flek
16:50 Album
18:30 Pontiac
Občerstvení, prodejní stánky,
pouťové atrakce
Farmářské trhy od 8:00 do 12:00

středa 3. 10.
17:00 Yeti: Ledové dobrodružství animovaný
20:00 Beze stop drama
čtvrtek 4. 10.
17:00 Toman historický, drama
20:00 Predátor: Evoluce akční, scifi
pátek 5. 10.
17:30 Po čem muži touží komedie
20:00 Venom thriller, horor

Základní umělecká škola

telefon: 474 654 077

středa 19. 9. 17 hodin
Výstava výtvarného oboru Synagoga v ZUŠ
ukončení projektu Cesta do země zaslíbené
Galerie dětí ZUŠ
pátek 5. 10. - 7. 10.
Soutěžní přehlídka pěveckých sborů Jirkovský
písňovar 2018
pátek 5. 10. 19 hodin
Zahajovací koncert
zámek Červený Hrádek
sobota 6. 10.
Bloky soutěžních vystoupení
zámek Červený Hrádek
neděle 7. 10.
Koncerty
13:00 před galerií Jirkov, Kostelní ulice
15:00 atrium SKKS Chomutov
17:00 kaplička Jindřišská

