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St rá žn íci nak oupili
ško l á ků m k oloběž k y
n a dopra v ní v ý c hov u

kv ěten 2 019

Na žáky třetích a čtvrtých tříd
základních škol se zaměří preventisté
městské policie při dopravních akcích
v rámci Besipu

M ě s to má d a l š í h ři š tě
e v ro p s k ý c h p a ra me trů
V areálu nejstarší
základní školy v
Nerudově ulici
vyrostlo špičkové
sportoviště se
speciálním povrchem.
Uvnitř atletického
oválu je víceúčelové
hřiště

„Jsem optimistka,
věřím na dostate k
dobré inspirace“
Rozhovor s novou ředitelkou KVIZu
Michaelou Brožovou. Vypráví o tom,
jak hodlá řídit jirkovskou kulturu,
jaké má plány i na čem jí v životě
nejvíce záleží
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Město rozdá obyvatelům na 200 domácích kompostérů
Jirkov dostaví cyklostezku, která ho spojí s Chomutovem
Strážníci koupili dětem koloběžky na dopravní hřiště
Rozhovor s novou ředitelkou KVIZu Michaelou Brožovou
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Příspěvky z jirkovských škol a školek
Z činnosti místních organizací
Retro rubrika - z historie Jirkova
Euroregion Krušnohoří jednal na Červeném Hrádku
Servis, inzerce, křížovka
Zprávy z okolních obcí: Boleboř, Vrskmaň, Strupčice
Informace z jirkovského sportu
Kulturní přehled na celý květen

Nejbližší veřejné zasedání jirkovského zastupitelstva se
bude konat 22. května od 15 hodin v zasedací místnosti
městského úřadu na náměstí Dr. E. Beneše.

Věřím, že i město pokvete
Nové vedení radnice
má za sebou půl roku
činnosti. Některé změny
k lepšímu možná nejsou
patrné na první pohled,
přesto existují. Snažíme
se s rozmyslem zařazovat nové investiční akce,
které budou ku prospěchu obyvatel Jirkova. Patří k nim
třeba připravovaná rekonstrukce
synagogy, projekt celoročního
kluziště, vnesení více života na
centrální náměstí… Věřím, že
k oživení náměstí Dr. E. Beneše
poslouží i budova, kterou město
zakoupilo od společnosti Gorenje.
Naší snahou je také transparentnost při zadávání veřejných
zakázek. Ty běží ve větším objemu v režimu otevřeného výběrového řízení na profilu zadavatele.

Rozjeli jsme též projekt
Jirkované sobě, kdy lidé
určují, kam poputuje milion z městského rozpočtu.
Moc se těším, jaké podněty a nápady od občanů vzejdou. Když někoho
napadne, co by se dalo
ve městě zlepšit, nemusí
nutně čekat až vyhlásíme akci,
jakou je výše zmíněná obdoba
participativního rozpočtu. Kdykoli
je možné se s jakýmkoli podnětem objednat do mé starostovské kanceláře. Každou iniciativu
uvítám a určitě se o ní pobavíme.
V květnu vše kvete. A já pevně
věřím, že bude nadále vzkvétat
i naše město. Nové vedení radnice je připravené pro to udělat
maximum. Darina Kováčová,
starostka Jirkova

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak dlouho budou ještě probíhat stavební práce v Bezručově ulici? Už to všechno trvá moc dlouho a jako obyvatelé máme pocit, že se tu pořád nedělá. Proč si město
na firmy provádějící rekonstrukci nedošlápne? Děkujeme za vyřízení.
Jana Endischová, odbor majetku města a útvar investic: Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bezručově ulici, které
provádí akciová společnost Severočeská stavební Ústí nad Labem,
měly být hotové do konce dubna. Po tomto termínu sice stavební ruch
trochu utichl, avšak komunikace bude opravena pouze provizorně
asfaltovým recyklátem tak, aby sem byl umožněn přístup majitelům
nemovitostí a obyvatelům této ulice. Od května do srpna proběhne
v této ulici ještě rekonstrukce plynovodu, s níž se původně počítalo
až v roce 2020. Přesnější termín realizace zatím neznáme. Ulice tak
bude znovu rozkopána, tentokrát především v zeleni a chodnících
a přes komunikaci budou znovu provedeny příčné překopy pro přípojky plynu k jednotlivým nemovitostem. Finální opravy povrchů komunikace proběhnou až po skončení této akce v období září / říjen podle
kapacit dodavatelů. Zadavatelem žádné z těchto staveb není město
Jirkov, a proto nemá žádné významné nástroje na urychlení stavby.
V tomto případě se sice stavba protáhla, ale nakonec se podařilo dvě
akce navázat na sebe a komunikace v Bezručově ulici by měla být již
definitivně opravena.
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INVESTIČNÍ AKCE

Jirkov má další špičkové hřiště
Nejstarší jirkovská škola, ZŠ
Nerudova, se může od nynějška
pyšnit sportovištěm moderních
evropských parametrů. Město
do jeho stavby investovalo bezmála 7,2 milionu korun.
Sportoviště sestává z 200 metrů
dlouhého atletického oválu, do jehož středu je vloženo víceúčelové
hřiště o rozměrech 25 x 45 metrů
s umělou trávou prosypanou křemičitým pískem. I povrch oválu je
umělý a vodopropustný, položený na drenážní asfaltové vrstvě.
Má také rovinku pro běhy na 60
metrů a sektory pro skok daleký
a vrh koulí.
„Všechny objekty jsou vzájemně
provázané plochami s betonovou
dlažbou. Součástí stavby je i nové
schodiště. Jak ukázala kolaudace, práce byly provedeny ve velmi
dobré kvalitě,“ zdůrazňuje Lubomír Polák z odboru majetku města
a útvaru investic.
Nové hřiště v polovině dubna
slavnostně otevřeli představitelé
města a radní.
Jedná se už o druhé špičkové
sportoviště v Jirkově. To první
vzniklo v září 2010 v areálu ZŠ
Krušnohorská a disponuje fotbalovým hřištěm III. generace
o rozměrech 90 x 55 metrů, atletickými drahami s umělým povrchem, sektorem pro skok daleký,
trojskok a vrh koulí. Má dvě multifunkční hřiště pro tenis, volejbal,
košíkovou i pro další sporty. (vac)

Nové multifunkční sportoviště v areálu ZŠ Nerudova si děti nemohou vynachválit.

Foto 2x Vladimír Vacula

Ze slavnostního otevření hřiště. Pásku přestřihli starostka Darina Kováčová a ředitel školy Petr Jiráček.

STAVEBNÍ PRÁCE

EUROVOLBY

Ve městě probíhá naráz několik rekonstrukcí

Kdy a kam jít volit

Rekonstrukce plynovodu v Nových Ervěnicích. Foto V. Vacula

Nejen rekonstrukce Dvořákovy či Bezručovy ulice, ale i další
stavby letos nějakou dobu potrápí obyvatele Jirkova.
Například téměř v celých Nových Ervěnicích probíhají od poloviny dubna stavební práce na
rekonstrukci nízkotlakého plynovodu. Týkají se ulic Palackého,
Ervěnická, K. Popelky, Dr. Vrbenského, Osvobození, Hrdinů,
B. Němcové, B. Pacholíka, Nerudova, K. H. Máchy, J. K. Tyla, Fr.
Schmieda či K. Čapka.
Rekonstrukce bude probíhat po
úsecích až do října a provede

ji několik firem. I když se budou
dělat výkopy ve velké míře především v zeleni a pomocí protlaků pod komunikacemi, vyvolají
přesto určitá omezení provozu
a částečné uzavírky v některých
ulicích. Stejně jako u rekonstrukcí
v Bezručově ulici není ani u těchto
staveb investorem město Jirkov.
„Žádáme občany o trpělivost,
shovívavost a zejména respektování změn dopravního značení, které si tyto stavby vyžádají,“
vzkazuje Jana Endischová z odboru majetku města a útvaru investic.
(vac)

Volby do Evropského parlamentu se konají 24. a 25. května. Volební místnosti se otevřou
v pátek ve 14:00 a lidé budou moci
chodit s lístky k urnám do 22:00.
V sobotu se volí od 8:00, volební
místnosti se zavřou ve 14:00 a nastane sčítání hlasů. Jirkov má 13
volebních okrsků, jejich seznam je
na webu města.
(r)
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Umělé kluziště

V Jirkově by mohlo být umělé
kluziště, kde by se dalo bruslit po
celý rok. Zastupitelstvo schválilo
podání žádosti o poskytnutí daru
na tento projekt v rámci grantového programu. Díky němu lze získat příspěvek ve výši 50 procent
z celkové hodnoty akce. Ta by
včetně údržby povrchu kluziště
vyšla na necelé dva miliony korun. Zastupitelé se shodli na tom,
že koupi uskuteční jen za předpokladu, že město získá tento
finanční dar. Kluziště by sloužilo
široké veřejnosti a mělo by od
ledna do března své místo na náměstí Dr. E. Beneše. V ostatních
měsících by našlo využití v Olejomlýnském parku, případně u ZŠ
Nerudova, kam by docházely děti
i z ostatních škol a z mateřinek
k výuce bruslení.
(vac)

Kluziště. Ilustrační foto glice.cz

PROSPĚŠNÁ AKCE

Dobrovolníci uklidili kus Jirkova

PREVENCE KRIMINALITY

Projekty uspěly
Manažeři prevence kriminality,
strážníci Martin Vršan a Jaroslava
Sekáčová, předložili za město Jirkov ministerstvu vnitra dva projekty. Komise resortu oba programy
podpořila.

Schválené programy

Odpadky sbírala i starostka Darina Kováčová (vzadu v červené bundě).
S pytli na odpad s logem Ukliďme svět, ukliďme Česko a odhodláním zbavit poházených odpadků alespoň část Jirkova se i letos
vypravili do ulic jirkovští tomíci
z oddílu Stopaři (členové Asociace turistických oddílů mládeže).
Přidal se k nim airsoftový tým
SOG Jirkov, žáci 2. základní školy
i další dobrovolníci. První dubno-

vý víkend takto uklízelo 70 lidí, z
toho 50 dětí. Za dva dny sesbírali
230 kg odpadu. „Počet účastníků
stoupá, velikost uklizeného prostoru roste a váha sesbíraného
odpadu klesá. Jednou se naše akce změní v příjemnou procházku lesem zakončenou opékáním špekáčků u klubovny tomíků,“
věří jejich vedoucí Jiří Černer. (r)

● pro žáky jirkovských základních škol nazvaný „V kolektivu bez agrese a šikany“.
Jde o tři zářijové víkendové pobyty, kterých se zúčastní děti
ze sociálně vyloučené lokality
● projekt s názvem „Zapoj se
a sportuj“ probíhající od dubna
do prosince je zaměřený na
aktivní trávení volného času
dětí a mládeže od 10 do 25 let
Celkové náklady na uvedenou
dvojici projektů činí 209 480 korun.
Ministerstvo vnitra poskytne dotaci 152 tisíc, zbývajících 57 480 korun zaplatí město ze svého.
(r)

RADNICE OBČANŮM

Kompostéry pro obyvatele: město jich rozdá na dvě stě
Město Jirkov získalo dotaci
na pořízení dalších téměř
dvou stovek domácích nádob
na kompostování odpadu. Bude je rozdávat všem, kteří
si prostřednictvím ankety na
městských webových stránkách podali v minulém roce žádost.
„Jirkované, kteří tak učinili včas,
dostanou dopis s instrukcemi, kdy
a kde si domácí kompostéry vyzvednout. Bohužel, pro velký zájem o tento dotační titul jak v České republice, tak na Slovensku, je
předpokládaný výdej kompostérů
možný až začátkem září,“ vysvětluje Kamila Plzáková z odboru
majetku města a útvaru investic,
která má na starosti odpady a občanskou vybavenost.
Zároveň upozorňuje, že další příspěvek na pořízení domácích
kompostérů pro občany Jirkova
z tohoto dotačního titulu už nebude možný.
Žádost o dotaci na projekt nazvaný ´Chomutovsko - komposté4

Výhody kompostování

V kompostéru lze už během jediné sezóny získat kvalitní kompost,
protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Ten v kompostéru nepáchne a nádoba
působí esteticky.
Co je bioodpad?
Biologicky rozložitelný odpad je takový, který
podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.
Bioodpad můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny:
Biologicky rozložitelné odpady - jsou všechny kompostovatelné
odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin a další.
Biologicky rozložitelné komunální odpady - patří sem separovaný odpad z domácností a zahrad, dále z veřejné zeleně, z tržišť,
kuchyní a stravoven, z průmyslu apod.
Do kompostérů lze ukládat:
Odpad z domácností: to jsou například zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníčky, ubrousky, zvadlé květiny, zemina
z květináčů apod.
Odpad ze zahrady: to jsou například větvičky, posekaná tráva, listí,
plevele, zbytky ovoce a zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva,
stará zemina apod.
ry pro občany - 2´ podal Svazek
obcí Chomutovsko. „V rámci tohoto projektu získají kompostéry

také lidé z Chomutova, Černovic
a Droužkovic,“ podotýká Ivana
Kařízková z jirkovského odboru

vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, která se specializuje na dotace.
Jirkov usiluje i s dalšími obcemi
svazku Chomutovsko o zavedení kvalitního systému nakládání
s komunálním odpadem, který by
zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace.
Právě biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento
z celkového komunálního odpadu,
který končí následně na skládce.
„Rozhodli jsme se proto maximálně podporovat systém domácího
kompostování,“ uzavírá místostarostka Dana Jurštaková.
(vac)
Tento projekt spolufinancuje
Evropská unie - Fond soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.
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ZKVALITNĚNÍ VÝUKY

Do čtyř škol míří obří dotace

Všechny čtyři základní školy
v Jirkově se v dohledné době
budou moci pochlubit novými
kvalitními počítači s rychlým
připojením k internetu, audiovizuální technikou, moderními
jazykovými i přírodovědnými
učebnami a bezbariérovými přístupy.
Městu se totiž na modernizaci
škol podařilo získat evropskou
dotaci 32,6 milionu a dalších 5,7
milionu korun obdrží od státu.
„Školy na to čekají jako na smilování boží. Jejich vybavení je
tristní. Zatím to lepíme tím, co je,
používáme repasy,“ přiznává například ředitel ZŠ Krušnohorská
Martin Reihs.
Nebýt této dotace v celkové výši
přes 38 milionů, muselo by město infrastrukturu do škol postupně
dotovat. „Tento rok jsme si prosadili neinvestiční příspěvek pro každou ze čtyř škol 250 tisíc korun

Město přidalo
sportovcům

Na letošní činnost sportovních
klubů a jednotlivců město vyčlenilo
o 1,3 milionu korun více než loni.
Rozdělí mezi ně 3,6 milionu:

Školy získají výkonnější a lepší počítače.
do toho nejnutnějšího, co se týče
obnovy IT - od serverů, kabeláže
až po samotné počítače,“ přibližuje současný neutěšený stav
vedoucí odboru sociálních věcí
a školství Karel Bernt. Radnice
předpokládá, že v letošním roce

Ilustrační foto pixabay.com

zahájí přípravné práce, jejichž
harmonogram vypracuje společně s řediteli jednotlivých škol. Na
uskutečnění projektu bude mít
město jeden a půl roku. Vlastní
investice by tak přišly na řadu
v příštím roce.
(vac)

PROPOJENÍ MĚST

Jirkov dostaví kousek stezky, spojí ho s Chomutovem
K bezpečnému cyklistickému
a pěšímu spojení Jirkova s Chomutovem schází už jen pár stovek metrů. Každé město dostaví svůj kousek společné stezky.
Jirkovská část stezky vyjde
přibližně na dva miliony korun.
Jde o poslední úsek pro chodce
a kolaře od ulice Osvobození, kde
trasa naváže na stávající cyklostezku, až po Černý most. S výstavbou se počítá začátkem léta
a potrvá do podzimu.
Jirkov dosud protíná přibližně
11 kilometrů stezek pro cyklisty.
A přibudou další. Podle Martiny
Cermanové z odboru majetku města a útvaru investic je do budoucna v plánu propojení cyklostezky
z Dvořákovy ulice do ulice Na
Stráni. Chystá se i spojení cyklostezky z Olejomlýnského parku
právě stavěným podjezdem pod
silnicí ve Dvořákově ulici kolem
benzinky a hasičského domu, budoucího informačního centra do
Tyršovy ulice a centra města.
„Tím budeme mít vybudované cyklostezky v nejfrekventovanějších
lokalitách ve městě,“ podotýká
starostka Darina Kováčová. (vac)

DOTACE KLUBŮM

Jak ukazuje červená čára, cyklostezka z Jirkova povede pod Černým
mostem, kolem kruhového objezdu u chomutovského Lidlu, přes nedávné parkoviště kamionů a napojí se na stezku, která vede do podjezdu pod
silnicí I/13 z Písečné k otvické obchodní zóně. Reprofoto Designprojekt

● Šachový klub Slovan Jirkov:
10 tisíc Kč
● Volejbalový klub Jirkov: 940
tisíc Kč
● Florbal Jirkov: 280 tisíc Kč
● Klub stolního tenisu Jirkov:
120 tisíc Kč
● Lyžařský klub Jirkov: 340
tisíc Kč
● Tenisový klub Jirkov: 200
tisíc a na opravy 460 tisíc Kč
● 1. SK Jirkov: 200 tisíc Kč
● SK Ervěnice - Jirkov: 810
tisíc a na opravu 130 tisíc Kč
● Sportovní klub policie Hvězda Jirkov: 50 tisíc Kč
● M. Štěpánková: 50 tisíc Kč
● M. Kalová: 10 tisíc Kč

VÝZVA PAMĚTNÍKŮM

Vzniká knížka
o historii MHD
Dlouholetý řidič trolejbusu Jindřich Petráček se snaží zdokumentovat městskou hromadnou dopravu v Chomutově od doby jejího
vzniku až po současnost. Dvaašedesátiletý nadšenec do historie
MHD o tom píše knihu, ale jak říká,
bez pomoci pamětníků z Chomutovska se neobejde. „Nashromáždil jsem spoustu historického materiálu, ale některá období jsou
prázdná. Pokud se najde někdo,
kdo by mi půjčil třeba jízdní řády
z let 1960 až 1990 či různé snímky autobusů v Chomutově od roku
1927 do roku 1990, byl bych moc
rád. Uvítal bych i zapůjčení novinových článků o MHD v té době,“
žádá Petráček veřejnost. Lidé ho
mohou kontaktovat na e-mailu:
historiemhd@seznam.cz.
Začátek městské dopravy v Chomutově se datuje právě rokem
1927. V roce 1949 převzal osobní
meziměstskou dopravu a městské
linky v Chomutově od soukromých
dopravců státní podnik ČSAD.
V březnu 1996 pak založila města
Chomutov a Jirkov společný dopravní podnik.
(vac)
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MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci koupili koloběžky. K dopravní výchově

Dopravní hřiště v Olejomlýnském parku bude až do června patřit dětem na koloběžkách, které pro ně strážníci pořídili.
Na žáky třetích a čtvrtých tříd
všech základních škol v Jirkově
se od května do června zaměří
manažeři prevence kriminality
městské policie. V rámci Besipu
s nimi budou provádět preventivní
dopravní akce. „Na dětském dopravním hřišti v Olejomlýnském
parku je pro ně připraveno dvacet

koloběžek. Pořídili jsme je z rozpočtu městské policie, aby se děti
nemusely zbytečně vláčet se svými dopravními prostředky až ze
školy,“ vysvětlují strážníci Martin
Vršan a Jaroslava Sekáčová.
Už počátkem dubna byla akce
Besip naplánovaná pro děti třetích tříd ze ZŠ Studentská. Ško-

Foto Jaroslava Sekáčová

láci si na dopravním hřišti zopakovali povinnosti, které stanoví
zákon o provozu na pozemních

Děti si zajezdily na jednotlivých
úsecích dopravního hřiště, kde si
vyzkoušely, jestli samy dokážou

komunikacích. Například, jak musí být vybavené jízdní kolo, co ze
zákona vyplývá pro cyklisty, řidiče, jak se mají chovat na silnici,
jaké povinnosti mají chodci. Žáci
si procvičili i dopravní značky.

dodržovat a respektovat dopravní
značení. „Konání akce na dopravním hřišti bylo pro děti nejenom
zajímavé, ale z hlediska prevence
také přínosné,“ pochvalují si městští policisté.
(mv)

RADNÍ NA PROHLÍDCE

Udržovaná škola
Noví radní se postupně seznamují se všemi příspěvkovými organizacemi a institucemi města.
Při návštěvě ZŠ Nerudova se na
vlastní oči přesvědčili, jak je škola
i přes svůj ´vysoký věk´ dobře udržovaná a má například moderní
kotelnu. Na snímku místostarostka Dana Jurštaková obdivuje vybavení školní dílny, jež je i po letech stále funkční. Foto V. Vacula
SBÍRKA NA VARHANY
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SLUŽBA LIDEM

Gymnázium adoptovalo píšťalu

V Jindřišské přibyly knihovničky

Třetím rokem probíhá sbírka na
dostavbu, respektive dovybavení
nejposvátnějšího prostoru Čechů
- Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Konkrétně se jedná o varhany. Jedny tam už jsou - malé,
na špatném místě a již v době
svého vzniku provizorní (letos 88.
rokem). Do adopce píšťal se zapojují jednotlivci, rodiny, firmy či
obce a kraje. Pedagogové a studenti Městského gymnázia Jirkov
vybrali pět tisíc korun a nyní jsou
již zapsáni v knize dárců. Ta bude
umístěna uvnitř chrámu.
(vš)

Už pět let, pravděpodobně nejdéle v Ústeckém kraji, mají v Jindřišské knihovnu v autobusové
zastávce. „Každý rok tu přibývají
knížky a stále kvalitnější,“ pochvaluje si Jaroslav Huráb, předseda okrašlovacího spolku, který
zdejší půjčovnu knih provozuje.
Zastávka se stala oblíbeným místem výletníků do hor. „Právě jsme
dovnitř přidali další dva regály
na knížky,“ říká Huráb. Největší
péči potřebuje venkovní půjčovna knih v zimě, když do otevřené zastávky nafouká sníh. (jh)

Obdržený certifikát a minimodel
píšťaly.
Foto Lenka Payerová

Půjčovna knížek v autobusové
zastávce.
Foto Jaroslav Huráb
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NOVÁ ŘEDITELKA KVIZU

„Jsem optimistka, věřím na dobrou inspiraci“

me dobrý kompromis a budeme
moci proces jednotné propagace
co nejdříve zahájit.

Michaela Brožová na Červeném Hrádku, který se už brzy stane jejím novým působištěm. Foto Vladimír Vacula
Do křesla ředitelky jirkovské
kultury zanedlouho usedne projektová manažerka a personalistka, pětačtyřicetiletá Michaela
Brožová. Bude řídit činnost Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení (KVIZ).
Tato příspěvková organizace
má na starosti informační centrum, historické sklepy, městskou
věž, Jirkovské divadlo, knihovnu
a zámek Červený Hrádek, kde je
i vzdělávací středisko. KVIZ zastřešuje a koordinuje kulturní dění
ve městě a pořádá také akce celoměstského a regionálního charakteru.
Pracujete v úplně odlišné sféře. Proč jste se přihlásila do výběrového řízení na šéfa KVIZu,
který má blízko ke kultuře?
Z čistě profesního zájmu. Zaujala mě možnost změny zaměření
a také různorodá skladba činností, které tato organizace zastřešuje. Tuhle pozici vnímám jako výzvu i kariérní posun zároveň.
Jak blízko máte ke kultuře vy
osobně?
Kulturu mám ráda - od knih, přes
kino a divadlo až po akce pro veřejnost jako jsou koncertní festivaly nebo různé městské slavnosti.
Nejraději navštěvuji divadelní
představení a muzikály. V tomto směru upřednostňuji klasická
nastudování. Na druhou stranu
jsem se už několikrát přesvědčila,
že zvláště mladí umělci dovedou

překvapit netradičním přístupem.
Ráda bych jim v rámci kulturních
akcí v Jirkově dala trochu víc
prostoru. Už se těším, že jako
šéfka kultury budu mít informace
o plánovaných akcích vždy z první ruky.
Výběrovou komisi jste při konkurzu přesvědčila svou koncepcí, představte nám ji…
K základním bodům patří zkvalitnění kooperace a společného
fungování subjektů v zájmové
oblasti (např. ZUŠ, Mostecké divadlo, amatérské kroužky a kapely apod.). Pokusím se o efektivní
spolupráci na úrovni Jirkov - Chomutov i okolí (např. sladit plán
větších akcí). Budu usilovat o digitalizaci a zkvalitnění dálkového
přístupu k informacím (získávání informací, rezervace on-line,
otevřená komunikace), zlepšení
a sjednocení propagace, a to
nejen na místní úrovni. V rámci
přípravy konečné verze koncepce
chci aktivně spolupracovat se zřizovatelem a reflektovat tak na jeho
představy o fungování organizace
jako celku. Ke spolupráci, respektive k jakési burze nápadů bych
ráda přizvala i zastupitele města
v rámci celého politického spektra, protože oni jsou ti, kteří zastupují obyvatele. Podle mě by
žádná koncepce neměla být
dogmatem, ale spíše živým dokumentem, který lze v případě
potřeby doplnit či měnit. Jasný by
měl být základní směr fungování

organizace - tedy efektivní, pokud
možno hospodárný, ale hlavně
pro všechny.
Už máte představu, jak a kde
využijete své zkušenosti z oblasti zajišťování dotací?
Ráda bych oživila fungování na
přeshraniční úrovni. Určitou možnost skýtá také užší spolupráce
s Ústeckým krajem. Aktuálně totiž
spolupracuji s odborem strategie, přípravy a realizace projektů
v rámci projektu Systémové řešení - motivace a vzdělávání pedagogů - IKAP A. Proto vím, že už
teď kolegové intenzivně pracují
na mnoha zajímavých věcech pro
příští období. Pokud tedy bude
příznivá situace, domnívám se,
že do budoucna se prostor pro
spolupráci a využití dotačních
programů jistě najde.
Prohlašujete, že byste také
chtěla zlepšit propagaci. Je podle vás nedostatečná?
Spíše se často setkávám s tím,
že většina lidí zná zámek Červený Hrádek a už nic dalšího.
Sama jsem si ověřila, že pokud
nevíte, co přesně hledáte, tak
se informací nedoberete. Zaměřila bych se tedy spíše na sjednocení propagace jako takové
a její zintenzivnění. Nejen v rámci místní úrovně, ale i směrem za
hranice našeho regionu. Vím, že
účinná reklama stojí peníze, ale
věřím, že je buď dokážeme získat
z vlastních zdrojů, nebo nalezne-

Jste Jirkovanka. Býval zámek
Červený Hrádek, jemuž teď budete ´velet´, častým cílem vašich výletů a návštěv?
Červený Hrádek je pro mě srdcovka a v určité době jsem tam
trávila dost času. Pamatuji také
dobu, kdy fungovala oranžerie.
Člověk tam mohl přijít v podstatě v kteroukoliv dobu a vždycky
tam našel někoho, s kým si mohl
sednout, dát si skleničku vína
a trochu si vydechnout. Prostě
tam bylo tak nějak dobře… A vůbec to nesouviselo s tím, jestli se
zrovna konala nějaká akce pro
veřejnost a vše bylo nachystané.
Jak byste se charakterizovala?
Považuji se za optimistického realistu. V lidech se snažím vidět
to lepší, i když už nejsem tak naivní, abych věřila, že to se mnou
každý myslí dobře. Vyznávám
tradiční hodnoty jako jsou slušnost, respekt, tolerance, ochota
a vstřícnost. Snažím se oddělit
soukromí od práce. Absolutně
neholduji sociálním sítím. Mám
ráda lidi, zajímají mě, naslouchám
jim a nechávám se inspirovat.
Doposud jsem měla štěstí, že
i lidé na mě většinou dobře reagovali a slýchávám, že na ně
působím pozitivně a uklidňujícím
dojmem. Doufám, že mi to vydrží
i v nové funkci a že té dobré inspirace se ke mně dostane co nejvíce.
(vac)

Relax při četbě.

Foto archiv
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PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Pobyt seniorů jako v luxusním hotelu.
Asociace mu udělila pět hvězdiček
Když vybíráme hotel, je pro
nás většinou důležité, kolik má
hvězdiček. Stejným způsobem
přistoupila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR k hodnocení zvyšování jejich kvality.
V pobytových službách získal
Městský ústav sociálních služeb
Jirkov pět hvězdiček, což je maximální počet.

Toto ocenění je pro zaměstnance chloubou, ale zároveň závazkem poskytovat kvalitní péči i do
dalších let, což není lehký úkol.
Cílem této značky kvality je
poskytnout novým uživatelům
sociální služby či zájemcům o ni
(ale také jejich rodinným příslušníkům) jednoznačnou informaci

8

o tom, co mohou od života v daném zařízení sociálních služeb
očekávat. Jde o systém externí
certifikace, který hodnotí všechny
důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho
úhlu - z pohledu samotného uživatele dané sociální služby.
Je také velmi důležité, že práce
zaměstnanců v sociálních službách konečně začíná být lukrativnějším zaměstnáním - na rozdíl
od minulých let, kdy byla tato oblast nedoceněna.
To přináší samozřejmě také problémy. Zejména v tom, že musíme
v sociálních službách kvůli rostoucím nákladům na mzdy dlouhodobě šetřit a minimalizovat náklady
u ostatních kapitol rozpočtu jako
je například obměna nábytku, lůžek a ostatního dovybavení.

Naše organizace i přes složité obsazování volných míst klade velký důraz na výběr nových
zaměstnanců. O své stávající
a věrné zaměstnance se MěÚSS
Jirkov stará, vychází jim vstříc při
zvyšování kvalifikace, při řešení
pracovních i osobních problémů.
V neposlední řadě pro ně také
navyšuje počet benefitů jako je
třeba stravování, poukázky Sodexo, vstupenky na kulturu a tak
podobně.
Mzdy u sociálních pracovníků
rostou, například v roce 2014
měli zaměstnanci zařazení v páté
platové třídě a platovém stupni
12 základní plat 14 140 korun.
Nyní je tato částka 22 920 korun a k tomu je potřeba započítat
ještě osobní příplatek ke mzdě
a příplatek za směnnost. Přes to

se naše organizace stále potýká
s nedostatkem personálu. V tomto regionu je nedostatek uchazečů majících opravdový zájem
o práci. Další problém je množství uchazečů, kteří vyžadují práci
jen na ranní směny s volnými
víkendy, což v této oblasti není
možné.
Blanka Koblicová
Proč pracovat v sociálních
službách...
► Každá práce v pomáhajících profesích je náročná, ale
zároveň hezká.
► Žádná z prací není tak
smysluplná jako pomáhání
potřebným.
► Žádná práce nepřináší tolik
dobrého pocitu, jako když je
díky ní někdo spokojený.
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ČERVENÝ HRÁDEK

GALERIE JIRKOV

Dvacetiletý fotograf Ladislav Rostaš vystavuje až do poloviny léta své
snímky na zámku Červený Hrádek. Nadaný fotograf vyrůstal v Dětském
domově ve Vysoké Peci, stejně jako modelka a finalistka České Miss
Veronika Kašáková, zakladatelka nadačního fondu nesoucího její jméno.
Právě Kašáková, kterou Rostaš považuje za dobrou přítelkyni, jeho tvorbu už při první výstavě loni v září v jirkovské Galerii veřejně podpořila.
Mladého fotografa podporuje také senátor a ředitel Zoo ve Dvoře Králové
Přemysl Rabas, který přijel i na dubnovou vernisáž jeho výstavy. Místostarostka Dana Jurštaková (zprava s autorem a ředitelkou dětského
domova Libuší Houdovou) při zahájení expozice ocenila Rostašovu píli
a popřála mu úspěch. Zároveň vyjádřila naději, že si z něj vezmou příklad
i další talentovaní mladí lidé z Chomutovska.
Foto Vladimír Vacula

V jirkovské galerii probíhá společná výstava obrazů Sdružení výtvarníků ČR s názvem Cesta krajinou. Výstava je prodejní a potrvá do konce
května. Jejím iniciátorem je chomutovská malířka Květa Nováková (na
snímku), jejíž díla jsou tu také zastoupena. Malování se věnuje 11 let.
Svůj talent objevila až v seniorském věku a neustále se zdokonaluje.
Nováková se pravidelně zúčastňuje malířských plenérů a sympozií. Má
ráda krajinky, ale blízká jsou jí i jiná témata. Jak říká, malování jí přináší
relax a radost. Její obrazy je každoročně možné vidět na různých výstavách v severočeském regionu. Před pár lety se jí v Úštěku dokonce poštěstilo vystavovat spolu s Karlem Gottem.
Foto Vladimír Vacula

Rostaš opět vystavuje Malíři a Cesta krajinou

Na Červeném Hrádku začala
sezóna. Hrálo se a tančilo

Vrtochy aprílového počasí nezkazily náladu účinkujícím ani návštěvníkům akce Zahájení kulturní sezóny na Červeném Hrádku. Nádvoří zámku rozančil soubor Krušnohor (na snímku), před ním tu hrál Big Band
Zdeňka Tölga, po něm divadlo a došlo i na folk.
Foto Vladimír Vacula
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ZŠ NERUDOVA + ZŠ STUDENTSKÁ

ZUŠ JIRKOV

Proč je každá ponožka jiná?

Úspěch komorní dechové hry

▲ Byl první jarní den a všude běhala spousta různobarevných ponožek. Tento den patří lidem s Downovým syndromem. My mu říkáme Ponožkový den. Zkuste si
dát ponožky patami k sobě a uvidíte něco, co tvarem připomíná
chromozom zodpovědný za toto
postižení. Ponožkový den nechyběl ani na naší škole. Zamýšleli
jsme se nad společným soužitím
s postiženými lidmi. Naše děti se
seznámily s tím, proč si Downův
syndrom připomínáme a s jakými
handicapy se potýkají jejich spolužáci. Každý člověk je výjimečný.

Krajské kolo národní soutěže základních uměleckých škol v komorní
hře s převahou dechových nástrojů se v letošním roce uskutečnilo v ZUŠ
Litoměřice. Naše škola vyslala na základě postupu z kola okresního svá
dvě želízka v ohni, a sice trio Gold in black, ve kterém hrají Lucie Skalníková (alt saxofon), Nicol Matějková (alt saxofon) a Martin Matocha (klarinet) a dále ještě saxofonové kvarteto v obsazení Adéla Dobešová (alt
saxofon), Nicol Matějková (alt saxofon), Vít Novák (tenor saxofon) a Jan
Řezníček (baryton saxofon). Přestože konkurence je v krajském kole už
hodně velká, oba naše soubory se zařadily mezi ty nejlepší. Trio Gold in
black ze třídy učitelky Kateřiny Škardové získalo druhé místo. Saxofonové kvarteto i učitel Vilém Liebig, se mohou radovat z místa prvního a postupu do kola nejvyššího, celostátního. Blahopřejeme žákům i jejich učitelům, kteří takto vzorně reprezentovali naši školu!
Milena Sailerová

Jsme takoví proto, abychom se
od druhých dokázali učit, naučili
se i toleranci a podporovali různá nadšení a radosti všech ostatních. Jana Šlajová, ZŠ Nerudova

I žáci 2. ZŠ (na snímku) a 4. ZŠ
se spontánně přidali ke Světovému dnu Downova syndromu.

DEN UČITELŮ

Město poděkovalo kantorům. Sedm jich ocenilo

◄ Kantory všech městských škol
si vedení města pozvalo do Jirkovského divadla, kde jim popřálo
ke Dni učitelů. Za zásluhy ocenilo
sedm z nich - Ivu Šimkovou, Marii
Lienertovou, Ivanu Kundratovou,
Petra Jiráčka, Lukáše Čermáka,
Ivanu Francovou a Jiřího Olišara
(snímek vpravo). Ten na slavnostní setkání nemohl přijít, proto mu
zástupci města předali ocenění na
radnici. Foto 2x Vladimír Vacula
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MŠ POHÁDKA

Předškoláčky vozili na bruslení hasiči

ZŠ STUDENTSKÁ

Hračky do školy

▲ Že by se neměly nosit do školy hračky? Žáci 2. A měli výjimku.
V rámci výuky českého jazyka se
učili popisovat své nejoblíbenější
hračky. Tito neživí kamarádi se
zúčastnili výuky a druháčci o nich
napsali velmi pěkné texty, jako třeba ten na snímku dole.
(af)

Už pátým rokem organizuje Mateřská škola Pohádka kurz bruslení pro děti ve věku od pěti do šesti let. Předškoláčci trénují jednou týdně na chomutovském zimním stadionu, kde se jim věnují a učí základům bruslení
učitelky Jana Kuchlerová a Ivana Jeřábková. Bruslení probíhá od října do března. Rodiče sem mohou s dětmi
docházet. Je zvykem, že při poslední hodině děti svým rodičům ukážou hravou formou, co se během kurzu naučily. Děkujeme představenstvu zimního stadionu v Chomutově, že umožňuje našim dětem bezplatně využívat
prostory na tréninky. Letos poprvé měly rozvoz na stadion a zpět zdarma díky jirkovským hasičům. Děkujeme
jim, že po celou dobu byli ochotní, vyšli nám vždy vstříc a pomohli dobré věci.
Miroslava Poláková
ZUŠ JIRKOV

Její akordeon uchvátil...

Výročí mateřinky
Mateřská škola Čtyřlístek
(ve Studentské 1318) oslaví
4. června 40. výročí svého
otevření. Zveme bývalé
zaměstnance na přátelské
posezení. Prosíme o potvrzení účasti na telefonu 474
654 321 nebo 724 537 159.
Těší se kolektiv MŠ
MŠ MAŠINKA

Děti v Německu

Až ve Štětí se konalo krajské kolo národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na akordeon. Také naše škola tam
poslala svého zástupce, a to Veroniku Klatovskou ze třídy učitelky Martiny Slámové. A zahrála opravdu krásně, líbila se i odborné porotě, která ji poslala do dalšího, celostátního kola soutěže. Takže budeme Veronice držet palce v termínu 10. až 12. května, kdy se bude konat
v Plzni celorepublikové klání nejlepších akordeonistů. Milena Sailerová

▲Vypravili jsme se navštívit partnerskou školku v Rübenau. Přivítali nás tam veselou písničkou, my
jsme předali našim kamarádům
velikonoční perníčky a ušitého zajíčka. Ve třídách jsme si pak mohli
vyrobit různé velikonoční dekorace. Tentokrát přivítáme německé
děti my - na Sportovních hrátkách,
které MŠ Jirkov pořádá na hřišti
u 4. ZŠ.
Stanislava Bidlasová

Zazářili s kovem
Šest žáků osmých tříd reprezentovalo naši školu v okresním kole
soutěže Krajská odysea, kterou
pořádala OHK. Soutěž se konala
na škole AGT Chomutov. Tři dvojice našich žáků byly doplněny
o dvojice středoškoláků z pořádající školy a jejich celodenním úkolem bylo vyrobit kladkový řemenový převod. Novou zkušeností
byla práce s kovem a hlavně řezání závitů. Součástí výroby byla
i práce na CNC stroji, kterou za dohledu našich žáků prováděl zkušený student střední školy. Naše
dvojice Adam s Eliškou postoupila
z 1. místa do krajského kola. To
proběhne začátkem příštího školního roku. Vítězný výrobek lze vidět na ZŠ Studentská.
(af)
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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sbírkou proti rakovině

Na velikonoční zábavě...

Na náměstí Dr. E. Beneše a u hypermarketu Tesco se budou 15. května od 13:00 do 17:00 pohybovat skauti z jirkovského střediska Hraničář
a za dobrovolný příspěvek (nejméně však 20 korun) prodávat žlutý kvítek
měsíčku lékařského. Proběhne totiž 23. ročník celonárodní sbírky Český
den proti rakovině. Barva letošní stužky je meruňková. Ústřední téma
sbírky je „Prevence nádorových onemocnění plic“.
Foto Martin Janoš

V předvelikonočním čase pořádal MěÚSS Jirkov dvě velikonoční zábavy - v domovech na Mládežnické a U Dubu. Provázela jimi skupina Úlet.
Soutěžilo se v malování vajíček a pletení pomlázky. Zúčastnili se klienti,
jejich rodiny i kapela a zaměstnanci. Úvodního slova se ujaly ředitelka
Eva Šulcová a místostarostka Dana Jurštaková, které popřály všem krásné jarní dny. Všichni se v oba dny dobře pobavili. Foto Blanka Koblicová

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Reportérka a její morčata
Velká milovnice morčat Jitka
Fárová, redaktorka televize Nova,
přijela na besedu do jirkovského
Klubu aktivních seniorů. Zajímavě
povyprávěla o chovu svých morčátek, která přivezla s sebou na
ukázku, a také o své reportérské
práci.
Foto: Milena Karbusová

Vzorná práce knihovnice
Dvakrát ročně navštěvuje naše
MŠ Klubíčko dětské oddělení
Městské knihovny v Jirkově. Velká pochvala patří knihovnici Leoně Hradecké, jež je vždy perfektně připravená a pěkně seznamuje
děti s knihami při tematických besedách.
Foto Hana Nosálová

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Byl to zdařilý večer v podání tří jirkovských sborů
Uteklo to jako jarní voda. Myslí
nám stále probleskují vzpomínky
na netradiční jarní koncert v roce
2018. Po několika našich oblíbených skladbách tradičně zazpívaných jsme tehdy předvedly pro
nás - a doufáme, že i pro mnohé
z vás - nezapomenutelnou zpívanou a hranou komedii Dívčí válka.
I ten letošní dubnový koncert byl
trošku jiný. Dobře si uvědomujeme dlouhou tradici sborového
zpěvu v Jirkově, u jejíhož zrodu
byl čestný občan našeho města
Jaroslav Cyrus. Tehdy dětským,
posléze dívčím a nyní ženským
sborem prošlo za ta dlouhá léta
mnoho zpěvaček, které na léta
ve sboru rády vzpomínají. A což
teprve těch několik ´trvalek´, které nepřetržitě rozdávají radost od
dětského sboru po současnost.
A že těch let už uplynulo dost...
Vždyť v roce 2021 oslaví Žen12

ský komorní sbor Jirkov 50 let
svého účinkování. A tak jsme se
rozhodly na tomto koncertu spojit
pěvecké síly napříč generacemi
současných jirkovských zpěváků,
vlastně většinou zpěvaček.
Tu nejmladší generaci zastupoval sbor Zvoneček (Městské gymnázium a Základní škola Jirkov)
pod vedením Evy Steinbachové.
Bylo milé sledovat ty malé zpěváčky, jak se zaujetím zpívají
a také hrají veselé dětské písničky: Trumpeta, Muzikant, Mravenci nebo Veselé vrabčí cestování...
Všechny vyjadřovaly jarní náladu
a optimismus, prostě jaro. Evě
se výběr skladeb povedl. A ještě musím pochválit ty starší ze
Slavíčku, jak se o ty malé starali. Nejstarší generaci jirkovských
zpěvaček zastupuje sbor Jirkovské seniorky, i těm se věnuje Eva
Steinbachová. Jsou to úctyhodné

dámy, které navzdory svému věku
se vším, co k tomu patří, žijí aktivně své seniorské dny, pilně se učí
novým skladbám, často vystupují, zpívají pro radost sobě i nám
vždy s elánem, který jim mohou
ostatní jen závidět. A věřte, že
nás potěšily skladbami Menuet,
s citem zazpívanou skladbou
Moje země nebo Ježkovým Duchem či Ezopem a brabencem.
To jsme si pobrukovaly s nimi.
A píseň našeho mládí Na okně
seděla kočka, tu si pobrukoval
snad každý pamětník.
A my? Šárka Navarová poskládala repertoár jako vždy úžasně.
Nejprve to byly skladby autorů s vazbou na náš sbor - Petra
Ježila a Petra Ebena: Cantémus
a nádherné takřka lidové ´ebenovky´ Ta naše lavečka, Holubice,
Svítání... Dost jsme se při jejich
nácviku natrápily, ale vyplatilo se.

Nebývá to pokaždé, ale tentokrát
jsme i my cítily, že se nám zadařilo. Tradiční Te deum a v premiéře
skladby naší oblíbené autorky
Mary Lynn Lightfoot Festival Sanktus a Ubi caritas... Potěšil nás
ohlas a silný potlesk posluchačů.
A což teprve vyvrcholení koncertu - společný zpěv všech sborů.
Snad i posluchači v sále vycítili,
jak se nám společně se Seniorkami krásně zpívala Slova malého
prince, opravdu srdcem a společně i s dětmi pocta Jaro už vstává.
Věřte, je to nádherný pocit vidět
rozzářené oči posluchačů a slyšet
jejich potlesk. Byl to zdařilý večer
plný krásné hudby v podání tří
jirkovských sborů a klavíru Hany
Malé. Večer plný emocí a pocitu
hrdosti nad sounáležitostí jirkovských sborů, zpěváků, co rozdávají lidem radost. Za to všem moc
děkujeme.
Eva Rendlová, ŽKS
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RUČNĚ PSANÁ KRONIKA Z ROKU 1934

Kronika Sokola Jirkov - II.
ve škole. Br. Ing. Folšík slíbil, že
promluví v Praze u ministerstva
školství a národní osvěty, aby se
školní budova dala opraviti a přestavěti na tělocvičnu. Tak bychom
měli svůj vlastní domov. Kéž by to
bylo co nejdříve!

Sokolovna z vyhořelé školy?
V listopadu byla schůze správního výboru „Sokola v Chomutově“.
Br. Šíma a Lesák tam jeli a referovali o stavu věci, o pronájmu
hostince a cvičiště. Ujednáno, že
br. starosta Folšík, br. Zadina náčelník a br. Štambachský pojedou
do Jirkova prohlédnouti cvičiště
a místnost v hostinci. Bratři chomutovští přijeli 5. listopadu a vše
jim vysvětlovali br. Šíma, Šroubek a Lesák. Prohlédli místnost
v hostinci, uznali, že se může v ní
cvičit a slíbili, že nám darují nějaké nářadí a náčiní - neboť naše
začátky byly velmi těžké po stránce finanční. Bratři z Chomutova si
také prohlédli vyhořelou budovu

Všichni jsme finanční chudáci
Za školou je zahrada p. Hujera,
ta se měla později přikoupiti ke
škole a bylo by u tělocvičny pěkné
cvičiště. Pan Hujer byl ochoten už
dříve prodati svou zahradu, ale
my jsme se pro začátek neodvažovali koupiti něco, poněvadž
jsme seznali, že jsme zde bez
urážky, všichni finanční chudáci.
Skoro na to zapomněl. Koupiti pozemek p. Hujera, to byl náš první
plán, už předtím, než jsme vyjednávali s p. Martinem. Br. Lesák
vyjednával se zaječickou „Kampeličkou“, zda by nám nemohla
půjčit peněz na zakoupení zahrady p. Hujera. A na návrh br. Kůrky
měly se upsati podíly po 100 Kč
a bratři dle možnosti měli je kupovati. Jednota měla pak každého
roku koupiti některý, vylosovaný

podíl, a po čase by byl pozemek
majetkem Jednoty - ale lidé míní
a okolnosti mění - nedošlo k tomu.

Někteří Čechové radši na pivo
s Němci než na sokolskou akci
Považovali jsme za svou povinnost a nutnost, abychom o pokročení založení „Sokola“ uvědomili
jirkovské zájemce „Sokola“. Proto
jsme svolali na 12. listopadu 1933
informační schůzi, sešlo se na ní
38 členů, schůzi zahájil br. Šroubek. Bratři Šíma a Lesák referují
přítomným o založení pobočky,
o tom, že se rozhodli, že „Těl.
Jed. Sokol Chomutov“ bude u nás
pořádati „Mikulášskou zábavu“.
Museli jsme nejdříve se dohodnouti s Místní odbočkou želez. zaměstnanců, která chtěla také pořádati zábavu. Po svorné dohodě
a slibu, že čistý výtěžek bude věnován založení „Sokola v Jirkově“
pořádala „Těl. Jed. Sokol Chomutov“ spolu s místní odbočkou želez. zaměstnanců a nár. jed. Severočeskou dne 7. prosince 1933
„Mikulášskou zábavu“ u „Červeného jelena“. O program se po-

starali z jirkovských: br.: Lesák,
Hoser, Šroubek, Čondl a Bernat,
dále bratři pořadatelského odboru „Těl. Jed. Sokol Chomutov“,
kteří u nás sehráli jednoaktovku.
Bohužel, práce a starosti se nerovnaly ani na polovic návštěvě, která byla velmi slabá. Tím
dokázali někteří Čechové, že je
jim milejší poseděti si v hospodě
s Němci, než aby se přišli s námi
pobavit.
Konečně: 21. ledna 1934 - jirkovský sokol založen
3. prosince br. Lesák v Duchcově na „Valném sjezdu“ mluvil s br.
župním náčelníkem Hoffmanem
o Sokole v Jirkově. Ten slíbil, že
župa dá povolení k založení, až
okrskový náčelník podá dobrozdání o tělocvičně v Jirkově. Poněvadž na vše byl krátký čas a nevyřídilo se do 17. prosince, župa
nepovolila nám ustavující schůzi.
Museli jsme čekati na povolení
a tak došlo až dnes 21. ledna 1934
k založení pobočky „Těl. Jednoty Sokol Chomutov“ pro Jirkov.
(redakčně kráceno)

PUBLIKACE VYDANÁ MĚSTSKÝM NÁRODNÍM VÝBOREM V JIRKOVĚ

Jirkov včera, dnes a zítra - ohlédnutí za roky 1945 až 1984

V první částí výběru textů z publikace jsou některé pasáže vracející se k minulosti města od 19. století do první republiky

Jirkov za Rakouska-Uherska
To už se Jirkov zcela poněmčil i ve správě
města. I škola (1835) i radnice i pivovarská
společnost sloužily poněmčovací vlně, která
roku 1848 přerostla v nacionalistické pronásledování českých obyvatelů.
Dělnictvu tehdy ještě chyběly myšlenky internacionalismu, ale byly mu již vlastní touhy po
lepším životě. Proto zde vzniká roku 1869 Dělnický spolek, vzdělávací spolek s podpůrnou
pokladnou a úspěšně organizuje i tovární školy
pro zaměstnané děti.
Roku 1872 projel městem poprvé vlak na trati
Podmokly - Osek - Chomutov; roku 1890 byla
dokončena městská kanalizace, roku 1896
stupňový vodovod, roku 1911 se rozsvítily po
městě první žárovky a roku 1913 se začala
konat v dnešním hotelu Praha pravidelná představení němého kinematografu.
O klid v městských ulicích je nouze. Vždyť
zde probíhají dělnické demonstrace (1905)
Stranu připravil Luboš Mizun

a protičeské štvanice (1908), jejichž projevem
bylo nejen pronásledování obyvatel, ale dokonce veřejné pálení českých knih a spisů na
náměstí.

Jirkov za první republiky
Vznik samostatné republiky v roce 1918
nový život do jirkovských domů nepřinesl.
Vždyť obyvatelstvo zůstalo stejné. I se svými
názory. Německý kronikář s jistým zadostiučiněním vypočítává roku 1927, že zde žije
4 535 Němců, 130 Čechů a 121 „Auslendrů“.
V pozdějších letech s německou důkladností vypočítává spolkovou činnost a dochází
k závěru, že od roku 1869 do roku 1945 vzniklo v Jirkově postupně 105 spolků a organizací,
mezi kterými bychom našli jenom čtyři české: odbočku Jednoty zaměstnanců čs. drah
(1929), Český městský sbor dobrovolných
hasičů (1930), Odbor Národní jednoty severočeské (1932) a Sokol. Tento kronikář se
„zapomněl“ podrobněji zmínit o tom, že zde
měli Češi dvoutřídní menšinovou školu obecnou a od roku 1936 i českou školu měšťanskou.
O grafickou výzdobu brožury se postaral výtvarník, jehož jméno zůstalo utajeno. Toto je
jeho ztvárnění jirkovského znaku.
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Euroregion jednal na Červeném Hrádku

Zámek Červený Hrádek hostil
v březnu valnou hromadu Euroregionu Krušnohoří (EK).
Vlastnímu zasedání předcházelo jednání rady, která přijala za
nového člena Středisko pro úspory energie. Její jednatel Tomáš
Novák na valné hromadě činnost
této společnosti prezentoval.
Valnou hromadu zahájila starostka Jirkova Darina Kováčová,
členka Rady EK. Přivítala hosty,
zejména hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, a poté
představila zámek a jeho historii.

Předseda euroregionu Jiří Hlinka seznámil přítomné s výroční
zprávou za loňský rok a celé zasedání řídil. Zprávu o hospodaření přednesl Karel Honzl, místostarosta Podbořan, a pokračoval pak
návrhem vyrovnaného rozpočtu
na letošní rok. Valná hromada

jednomyslně schválila zprávu
revizní komise i výsledek hospodaření za rok 2018 a odsouhlasila
návrh rozpočtu roku 2019 v celkové výši 10,72 milionu korun.
EK má momentálně 111 členů,
z toho 72 obcí a 39 organizací.
Valná hromada zvolila členy revizní komise. Jsou jimi Karel Honzl,
Irena Pipišková a Darina Kováčová.Nejdůležitějším bodem byla
volba členů rady. Za Chomutovsko byli zvoleni Jan Mareš z Chomutova, Štefan Drozd z Klášterce
nad Ohří, Darina Kováčová z Jirkova a Jan Losenický z Kadaně.
Po jednání valné hromady se
opět sešla rada a zvolila nové vedení EK. Jeho předsedou se stal
bývalý mostecký primátor a poslanec Vlastimil Vozka, jeho zástupci Štefan Drozd a Jan Mareš.
Po neoficiálních přátelských rozhovorech se někteří přítomní
zúčastnili prohlídky Červeného
Hrádku za doprovodu starostky
Kováčové. Zámek patří podle
mnohých z nich k nejkrásnějším
v celém euroregionu.
(r)

NOVÁ TRADICE

Velikonoční strom na náměstí

Jako symbol Velikonoc, ale také jara, nechalo město letos poprvé umístit na náměstí Dr. E. Beneše vzrostlou břízu a vyzdobit ji mašlemi a kraslicemi. Zrodila se tak nová tradice. Zelenající se strom současně zval na
Velikonoční neděli na náměstí. Akce, z níž je tento snímek, se setkala
s velkým zájmem návštěvníků.
Foto Zdeněk Beránek
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Jirkovská starostka Darina Kováčová a ústecký hejtman Oldřich Bubeníček na zasedání Euroregionu Krušnohoří.
Foto 2x Vladimír Vacula

Do čela euroregionu byl zvolen Vlastimil Vozka (druhý zprava).

Inzerce, servis, křížovka
ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Jirkovské noviny
5/2019
Inzerci, oznámení či poděkování můžete podat v redakci na
radnici ve 3. p. nebo přes e-mail: jirkovske.noviny@jirkov.cz

15

Jirkovské noviny

Z okolních obcí

5/2019
VRSKMAŇ

Velikonoční dílničku zavlažili zeleným pivem

Vrskmaň - Na Boží hod velikonoční se na sále kulturního domu
sešlo kolem dvaceti dětí s rodiči,
aby se zapojily do Velikonoční dílničky. Tu se svými spolupracovníky připravila místní knihovnice
Lenka Blumová.
„Tvořili jsme věnce a jiné dekorace z proutí, z pedingu i ze špachtlí ,“ uvedla organizátorka. „Děti

si mohli dát odměnu tekutou,“ dodala L. Blumová, která ke zdaru
akce přispěla i tím, že se otáčela
u pípy. Z té tentokrát tekl zelený
velikonoční speciál. „Jsem ráda,
že na akci přišli i někteří ´nováčkové.´ Myslím, že se akce vydařila
a příští rok ji zopakujeme.“ (lb/lm)

Každý si rád vyzkoušel zdobení velikonočních perníčků.

Jak se plete pomlázka, učil děti
Drahomír Šír.

také malovaly vyfouklá vajíčka nebo lepily ubrouskovou technikou.“
Dále si mohli malí šikulové
vymalovat velikonoční obrázky
nebo je dotvořit barvami. Dětští
zvědavci mohli také sledovat výrobu a pečení beránků a mazance, které celý sál krásně provoněly. Této práce se ujal Vít Hucek.

To, jak rychle mu jeho výrobky mizely pod rukama, bylo důkazem,
že všem moc chutnaly.
„Na závěr jsme všichni společně
zazpívali, na kytaru nám zahrála
Lenka Tomaštíková. Na děti čekala za jejich šikovnost sladká
odměna. A protože s dětmi tvořili
nejen maminky, ale i tatínkové, ti

Dobrá zpráva pro cyklisty: cyklostezku zdobí nové odpočívadlo
Vrskmaň - Po dohodě obce Vrskmaň s těžební společností Vršanská uhelná, a. s., ozdobilo cyklostezku z Chomutova do Strupčic
nové odpočívadlo. Cyklostezka,
která je součástí páteřní cyklistické trasy od Nechranické přehrady
přes Chomutov, Most a Duchcov
do Teplic, je přes deset kilometrů dlouhá. Došlo k tomu vloni na
podzim, takže zpráva je aktuální
právě teď, na počátku nadcházející cykloturistické sezóny.
„Samozřejmě na cyklostezce
odpočívadla jsou, ale na místech,
odkud není žádná extra vyhlídka,“
vysvětluje iniciativu obce ohledně
vylepšení trasy starosta Vrskma-

Z odpočívadla jsou vidět Krušné hory i těžební obři. Foto Václav Hora

ně Václav Hora. „Tato nová zastávka je na místě, odkud je vidět
jak na šachtu, tak na již rekultivované prostory, a také zpátky do
Vrskmaně.“
Posezení s pergolou je osazeno
dvěma infopanely. Na jednom je
mapa rekultivací včetně časového výhledu až do roku 2050. Je
tu tedy vidět, jak bude krajina po
jejich dokončení vypadat. Těžební jáma bude zalita vodou, velké
jezero obklopí zeleň.
„Druhý infopanel s informacemi
ukazuje, jaká zvířata či ptáci se
na výsypkách vyskytují. Například
břehule říční a podobně,“ dodal
starosta.
(lm)

BOLEBOŘ

Fond zvelebení obce se osvědčil, o výhodné půjčky je zájem

Boleboř - Půjčky obce svým
občanům nejsou výsadou větších měst, fungují - samozřejmě
v přiměřeném měřítku - také na
vesnicích. Příkladem této služby
je Boleboř, tam zřídili Fond zvelebení obce už na počátku nového
tisíciletí a jak říká místostarostka
Ilona Malá, osvědčil se a mezi lidmi o něj je zájem.
16

„Máme na to v rozpočtu vyhrazeno dvě stě tisíc korun, limit pro
jednoho žadatele je padesát tisíc,“
říká. „Zrovna na posledním jednání zastupitelstva jsme poskytnutí
půjčky v této výši schválili.“
Tato půjčka samozřejmě nestačí na nějaké rozsáhlejší rekonstrukce. „Na nové fasády, výměnu oken či plotů, dlažbu, menší

stavební úpravy nebo třeba kotel na vytápění,“ vyjmenovává
místostarostka způsoby využití obecní zápůjčky. „Podmínky
splácení jsou přitom přijatelné
- začíná se splácet až následujícírok, přičemž úhrada je rozložena na tři roky. Například měsíční splátka při nejvyšší půjčené
částce je necelých patnáct set

korun, takže úroky jsou minimální.“
Vázání nevelké části výdajové
části rozpočtu (3,4 %) na zápůjčky občanům tedy v Boleboři dlouhodobě považují za přínosné.
Název fondu totiž jejímu použití
přesně odpovídá - jde o zvelebování obce, k němuž někdy tato
možnost lidi může motivovat. (lm)
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STRUPČICE

Ukliďme svět: Strupčice čisté a ještě čistější

Strupčice - Žáci základní školy
se pravidelně zapojují do projektu Ukliďme svět - ukliďme Česko.
Letos nesla akce název Strupčice
čisté a ještě čistější.
Všichni účastníci včetně pedagogického doprovodu se sešli
ráno v osm hodin na návsi. Zde je
přivítal starosta obce Luděk Pěnkava a seznámil je s organizací
úklidu. Každé třídě byl přidělen
úsek, který měla projít a uklidit.
Trasou ji provázel jeden zaměstHotovo! Děti pojí společný zážitek a pocit z užitečné práce.

Za popelnici zaměňují někteří
primitivové i koryto potoka.

nanec úřadu. Ten dohlížel spolu
s učiteli a asistenty na bezpečnost a úklid.
K dispozici byly pytle na odpad
a úklidové nářadí. Naplněné pytle byly převázány a ponechány
na přístupových cestách k pozdějšímu odvozu. Nálezy to byly
opravdu různorodé - od papírů,
nedopalků, plastů, až po pneumatiky, kabely nebo monitor od počítače.
Navzdory nepříznivé předpovědi počasí téměř celý den svíti-

Foto 2x Jana Bubeníková, 1x Irena Koblasová

lo sluníčko a dopolední akce se
vydařila. Podařilo se uklidit nejen
samotné Strupčice se sportovním
areálem, ale i část přilehlých obcí
a posbírat asi 700 kg odpadu.
„Myslím, že akce splnila svůj cíl:
aby se každý zamyslel nad chováním lidí k životnímu prostředí,
naučil se vnímat pozorněji své
okolí a pečovat o ně,“ shrnula
další, výchovný aspekt strupčické
úklidové akce zástupkyně ředitelky školy Jana Bubeníková.
(jb)

Je těžko uvěřitelné, co všechno
jsou lidé schopni vyhodit do lesa.
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Jirkovské fotbalistky ve sloučeném týmu vyhrály
základní část své soutěže. Co bude dál?

Z utkání proti Brňanům. U míče (v červeném) Petra Myslíková, v pozadí
Lucie Veinerová▲. Gólmanka Nikola Flachsová ►. Foto 2x P. Dojáčková
V sobotu 13. dubna skončila fotbalová Divize A žen Čechy. Také
v posledním kole byl sdružený
tým žen Baníku Souš a SK Ervěnice-Jirkov suverénní a na domácím hřišti (v Souši) rozstřílel předposlední Brňany 7:0. Družstvo
s částí jirkovských fotbalistek tak

opanovalo soutěž s úctyhodnou
bilancí 12 zápasů - 11 vítězství,
jediná prohra, skóre 57:12 a náskok od druhého týmu v tabulce
8 bodů. Jako první ze čtyř nejlepších týmů bojuje o postup do
vyšší soutěže, zbylé týmy hrají
o konečné umístění.

Také do nadstavbové části
- bojů o postup do České fotbalové ligy žen (třetí nejvyšší ženská soutěž) vstoupil sdružený
tým Souše a Jirkova úspěšně.
V jejím prvním kole porazil 2:1
loňského vítěze divize A, SK
Pavlíkov, který letos v základní
části skončil druhý. Nadstavba se
hraje systémem každý s každým
dvoukolově, tedy na šest zápasů. A co se bude dít v případě
úspěchu?
„O postup samozřejmě zájem
máme, ale není to tak jednoduché,“ vyjádřila se k nejbližší budoucnosti vedoucí týmu Anna
Hausdorfová. „Především budeme na květnovém aktivu FAČRu
(Fotbalová asociace České republiky - pozn. red.) požadovat
změnu pravidel střídání, aby si
mohla zahrát všechna děvčata.
Uvidíme, jestli se to podaří prosadit.“

Druhým zádrhelem je podle
Hausdorfové podmínka pro účast
ve vyšší soutěži - povinnost mít
mládežnické družstvo, což je
u smíšeného týmu za dvou měst
poněkud problematické. O budoucnosti jirkovských fotbalistek
se tak nebude rozhodovat jen na
zelené trávě, ale také u zeleného
stolu.
(lm)

VOLEJBAL

Mladší žákyně i žáci vybojovali postup do finále Přeboru ČR!

Část úspěšného družstva mladších žákyň VK Jirkov.
Vynikajících výsledků dosáhla
družstva mladšího žactva Volejbalového klubu Jirkov. Jak mladší
žákyně, tak mladší žáci postoupili
do finále Přeboru ČR mladšího
žactva. Obě finále se uskuteční
ve dnech 3. až 5. května, dívky
budou hrát v Bílovci, chlapci v
Hradci Králové.
Mladší žákyně odehrály první
část Přeboru ČR v průběhu druhého dubnového víkendu v Bílov18

ci. Turnaje se účastnilo osm týmů:
Kralupy, Jirkov, Brno, Tábor, Napajedla, Karlovy Vary, Lanškroun
a Bílovec. Skončily v uvedeném
pořadí, přičemž tři nejlepší postoupily do finále přeboru.
Sestava družstva: Adéla a Zuzana Bučkovy, Ema a Stela Červenkovy, Barbora Ledvinová,
Radka Dufková, Štěpánka Šlajová, Veronika Horská, Tereza Kasandová, Gabriela Ganyeczová

Kompletní dvanáctka mladších žáků.
a Karolína Kapušová. Hlavní trenér Milan Ledvina, trenéři Miroslav Arnaud, Dagmar Blahutová
a Jana Šlajová.
Mladší žáci odehráli první část
Přeboru ČR v Českých Budějovicích ve stejném termínu. Turnaje
se zúčastnilo sedm klubů z Českých Budějovic, Příbrami, Jirkova,
Kladna, Prahy - Proseka, Dobřan
a Orion Praha. Skončily v tomto
pořadí, což pro jirkovské chlapce

Foto 2x archiv VK Jirkov
znamená postup do finále z třetího postupového místa.
Sestava družstva: Ondřej Lavička, Tomáš Matoušek, Šimon
Lank, Petr Baťha, Antonín Klein,
Milan Kohout (vyhlášen nejlepším hráčem družstva), Dalibor
Lukašík, Josef Petr, Lukáš Jelínek, Matouš Drozda, Karel Bauer
a Tomáš Sedláček. Hlavní trenér
Luboš Smrčina, trenéři Eva Tenglerová a Jaroslav Handl. (zh)
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Malí florbalisté ze Studentské
jsou druzí nejlepší v okrese

VOLEJBAL

Úspěšní jirkovští florbalisté: zleva doprava Šimon Jánský, Filip Rohusch, Tobiáš Fojtík, Adam Rohusch, Karolína Váňová, Matyáš Formánek, Matyáš Jánský, vpředu brankář Pavel Vaníček. Foto Martin Bocian

Stejný nábor pořádá SK Ervěnice Jirkov o týden později,
v pondělí 20. 5. opět od 16 do 18 hodin
na hřišti AFK LOKO (Chomutov, Březenecká):

Město Jirkov a Klub Krušnohorců pořádají v sobotu 8. června 2019
19. ročník silničního a lesního běhu
18. ročník cyklistického závodu
4 ročník závodu koloběžek

Jirkovský crossmarathon

délka v km: běh
maraton: 42,2 km půlmaraton: 21,1 km
cyklo, koloběžka a pěší: 42,2 km
Místo prezentace: 2. ZŠ Jirkov, sídliště Vinařická, Studentská ulice
Čas prezence:
pěší turisté 7:00 až 7:30
		
běžci a cyklisté 7:30 až 8:40
Slavnostní zahájení:
9:00
Start 2. ZŠ Jirkov: 7:00 - 7:30 průběžný start turistů
		
9:05 cyklisté a koloběžky
		
9:10 běžci
Startovné:
250 Kč na osobu pro předem nepřihlášené
200 Kč - běžci, cyklisté a koloběžkáři předem přihlášení
30 Kč na osobu - pěší turisté
Přihlášky: do 2. června na: www.ivosh.net/jcm/prihlaska.html
Kontakty, info:
Jaromír Raisr, Mičurinova 317, 431 11 Jirkov,
tel.: +420 724 064 608 nebo +420 724 266 063
e-mail: krus@ivosh.net
Pořadatel si vyhrazuje právo limitu předem nepřihlášených v kategorii cyklo. Účastníci startují na vlastní nebezpečí.Cyklistům bez cyklistické helmy nebude umožněna účast.

Z druhého místa v okrskovém
kole postoupili malí florbalisté
(žáci 4. - 5. tříd) ze Studentské
mezi čtyři nejlepší školy v okrese.
Jejich soupeři byly školy z Března, Klášterce nad Ohří a Chomutova. A právě posledně jmenovaní
chomutovští florbalisté byli jejich
jediným přemožitelem a bez po-

rážky slavili postup do krajského
kola.
Zisk stříbrných medailí a pozice druhého nejlepšího družstva
v okrese lze jistě považovat za
skvělý výsledek, ovšem největší
ocenění si všichni zaslouží za své
nasazení a odhodlání, s jakým reprezentovali svoji školu.
(mb)

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

kategorie: 1.B třída, skupina C
název družstva hostí
TJ Krásný Dvůr
Sokol Tuchořice
SK FK Chlumčany

čas
17:00
17:00
17:00

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie

název družstva hostí

čas

5. 5.
12. 5.
18. 5.
26. 5.

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

Sokol Tuchořice
FK Blažim
Tatran Podbořany
1. SK Jirkov

17:00
17:00
17:00
17:00

4. 5.
4. 5.
18. 5.
18. 5.
2. 6.
2. 6.

hřiště Mostecká
divize starší dorost
divize mladší dorost
divize starší dorost
divize mladší dorost
divize starší dorost
divize mladší dorost

Bohemians B
Bohemians B
Jablonec n/N B
Jablonec n/N B
Roudnice n/L
Roudnice n/L

10:15
12:30
10:15
12:30
10:15
12:30
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Kino

středa 15. 5.
17:00 Dumbo animovaný, muzikál
20:00 Ženy v běhu komedie

čtvrtek 23. 5.
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu akční
20:00 LOVEní komedie

středa 8. 5.
17:00 Uglydolls animovaný, dobrodružný
20:00 Captain Marvel akční, dobrodružný

čtvrtek 16. 5.
17:30 Teroristka komedie, drama
20:00 John Wick 3 akční, krimi

čtvrtek 9. 5.
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu akční
20:00 Co jsme komu zase udělali? komedie

pátek 17. 5.
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu akční
20:00 Avengers: Endgame akční

pátek 24. 5.
9:00 Narušitel horor
17:30 Léto s gentlemanem komedie,
romantický
20:00 Avengers: Endgame akční

pátek 10. 5.
9:00 Psí domov dobrodružný, rodinný
17:30 Teroristka komedie, drama
20:00 Avengers: Endgame akční

sobota 18. 5.
9:00 V oblacích animovaný, dobrodružný
17:30 Avengers: Endgame akční

telefon: 474 680 337

neděle 19. 5.
15:00 Hledá se Yetti animovaný
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu akční

sobota 11. 5.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný
17:30 Pokémon: Detektiv Pikachu akční
20:00 Avengers: Endgame akční

středa 22. 5.
17:00 V oblacích animovaný, dobrodružný
20:00 John Wick 3 akční, krimi

neděle 12. 5.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný
17:30 Teroristka komedie, drama

sobota 25. 5.
15:00 Aladin dobrodružný, fantasy
17:30 Ženy v běhu komedie
20:00 Avengers: Endgame akční, dobrodružný
neděle 26. 5.
15:00 Aladin dobrodružný, fantasy
17:30 Velké dobrodružství Čtyřlístku animovaný, dobrodružný
středa 29. 5.
17:00 Aladin dobrodružný, fantasy
20:00 LOVEní komedie
čtvrtek 30. 5.
17:00 Raubíř Ralf a internet animovaný,
dobrodružný
20:00 Rocketman životopisný, 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 18. 5 od 15 hodin
Setkání obyvatel zaniklých obcí
Zámecká louka. K poslechu hraje Malá muzika O. Vávry

Ze starých školních tříd
Výstava starodávných výukových plakátů,
potrvá do 30. 6.

Jirkovské divadlo

telefon: 474 654 265

DDM Paraplíčko
telefon: 777 659 886

pátek 17. a 31. 5. od 13:30
Ateliér
pletení z pedigu - pro dospělé.
úterý
21. 5. od 16 hodin
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Akademie
DDM
Miniškolka
Přehlídka
útvarů.
Možnostzájmových
docházení dětí
denně nebo
Rytířský
sál Červeného
Hrádku
dle potřeby
jen určité dny
v týdnu.
neděle 26. 5. od 16 hodin
Pohádkový les
pondělí
- pátekprogram
8:00 - 17:30
Zábavný
se hodin
soutěžemi pro děti.
Miniškolka
Areál zámku Červeného Hrádku
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

telefon: 724 685 288

Bílá místa rolnické historie
Stálá výstavy projektu s přednáškami
o vývoji plodin pěstovaných v regionu a
ukázkami pokrmů podle starých receptů.
Do 30. 6.

sobota 1. 6 od 9 hodin
Myslivecký den a den s Lesy ČR
Bohatý program do 14 hodin

neděle 12. 5. 15 hodin		
Taneční odpoledne			
Hraje Malá muzika O. Vávry. 		
Vstupné 50 Kč			
		

Galerie Jirkov

úterý 21. 5. 19 hodin
Uršula Kluková s písničkami Pepy Štrosse
Zábavný večer plný vtipných historek doplněný písničkami
Pepy Štrosse. Vstupné 100 Kč

Cesta krajinou
Společná výstava výtvarníků z celé republiky, potrvá do 31. 5.
Fotografie Petra Jeřábka
Výstava potrvá do 30. 6.

Základní umělecká škola
telefon: 474 654 077

čtvrtek 9. 5. 16:30

Jirkovská paleta "Moje divy světa"
Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 27. ročníku celostátní výtvarné soutěže.
Galerie dětí a Koncertní sál ZUŠ.

čtvrtek 9. 5. 18 hodin

Májový koncert
Koncertní sál ZUŠ

sobota 11. 5 9 hodin

Okouzlení klavírem
Nesoutěžní festival klavírní hry

úterý 21. 5. 18:30

Vivat tango. Ladislav Horák/akordeon, Petr Nouzovský/violoncello
Pořádá Kruh přátel hudby. Koncertní sál ZUŠ.

čtvrtek 23. 5. 18 hodin

Rodinné muzicírování
Koncertní sál ZUŠ

pondělí 27. 5 16 hodin

Prezentace školy de Dni dětí
Zahrada ZUŠ

pá
17:
20:

so
15:
17:
20:

ne
15:
rod
17:

