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Jirkov se pustil do instalace turistického
informačního systému, který ve městě
chyběl. Pomohla také státní dotace

N o v o u s ta ro s tk o u J i rkova
j e D a ri n a K o v á č o v á
Zastupitelstvo vzešlé
z komunálních voleb
zvolilo nové vedení
města. Starostkou
je Darina Kováčová,
post místostarostky
si udržela Dana
Jurštaková

"Za příběhy míst n í c h
legionářů jsem n a j e z d i l
tisíce kilometrů"
Rozhovor s Miroslavem Jančarem,
autorem knihy Legionáři
Chomutovska. Jejich osudy začal
mapovat po spatření náhrobku na
jirkovském hřbitově
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Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se bude
konat 21. listopadu v zasedací místnosti městského úřadu.
Čas zahájení bude upřesněn na veřejné pozvánce.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Dobrý den, možná by stálo za to na jedno dopoledne poslat lidi z uklízecí čety do "Olejomlýňáku" a nechat je po sezóně
před zimou uklidit potok a břehy vedoucí ke korytu potoka. Cca
nahoře od cvičáku pro psy az dolů k mostu u kurtu. Za léto se tam
nashromáždil slušný nepořádek (petky, plechovky, igelitky a dokonce i pneumatika). Nemusí to tam v mrazech zamrznout do ledu
a lidé a hlavně kachny tam žijící to ocení.
Vladimíra Brzáková, odbor majetku města a útvar investic
(OMMaÚI): Pozemek koryta vodního toku Bílina patří Povodí Ohře
s.p. Vlastník pozemku koryto pravidelně kontroluje a uklízí. Upozornili jsme jej, aby nepořádek uklidil.
Dotaz: Je možné opravit značení na Dvořákově ulici? Je zde
rovná čára, takže by správně parkující neměli vyjet z parkoviště
u Smetanových sadů. Měla by tam být přerušovaná čára.
Martina Cermanová, OMMaÚI: Vodorovné dopravní značení,
které zde bylo nově provedeno, je v souladu s projektovou dokumentací a JE SPRÁVNĚ. V místě odbočky na parkoviště u Smetanových sadů bylo použito vodorovné dopravní značení, které
se používá v místě, kde se nejedná o klasickou křižovatku, ale
o odbočku na tzv. ´místo ležící mimo komunikaci´, což parkoviště
a další dvě odbočky jsou. Plná vodící čára v tomto smyslu vymezuje prostor hlavní komunikace a v místě odbočení na místo ležící
mimo komunikaci se přejíždět smí.
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Starostování je cesta, ne cíl
Odcházím.
Po dvanácti letech končím ve funkci starosty
města. Nebudu předstírat, že mě to nemrzí.
Chtěl jsem pokračovat,
chtěl jsem naše město
dál posouvat tak, jak jsme se o to
snažili poslední tři volební období. Bude to jinak. Nezbývá, než to
respektovat.
Rád bych poděkoval všem, se
kterými jsem měl možnost spolupracovat na rozvoji Jirkova.

Byly to desítky, možná
i stovky lidí. Někdo přispěl
chvilkou svého času, další dobrým nápadem, jiný
hromadou energie. Zaslouží si mé DÍKY.
Když se ohlédnu, vidím
za sebou spoustu práce. Starostování pro mě nikdy nebyl cíl,
ale cesta. Přeji si, ať to tak mají
všichni, kteří budou stát v čele Jirkova v budoucnu.
Radek Štejnar, bývalý starosta Jirkova

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzniká plán vzdělávání.
Chceme znát názor rodičů

Zkuste zavřít oči a představte si,
jak může vypadat ideální a vysněná škola… Teď si představte město, ve kterém se Vám dobře žije.
Vidíte domy, hřiště, parky. Potkáváte lidi, všímáte si, jak se k sobě
lidé chovají. A co děláte Vy?
Tak, a to byla vize. Vaše vize.
Rádi bychom, aby v našem městě rodiče nemuseli přemýšlet, do
jaké školy děti zapíší, protože budou vědět, že všechny školy jsou
stejně kvalitní a v každé bude jejich dětem dobře. Školu je potřeba
vnímat jako prostor bezpečí, kde
se ztrácí rozdíl mezi povinnou výukou, zájmovou činností a volným
časem. Ve škole má každý své
místo a každý je důležitý. Děti ani
učitelé se nebojí dělat chyby, protože vědí, že bez chyb se nejde
nic naučit, a také vědí, že jim jejich
chyby nebude nikdo vyčítat. Děti
ani školy se nevnímají jako konkurenti. Škola je otevřeným živým
prostorem, kde jsou vítáni rodiče
i ostatní přátelé.

Pro nás je vize ideál, který sice
nikdy nemůžeme beze zbytku naplnit, o nějž však můžeme v rámci
svých možností krůček po krůčku
usilovat. Spolu s Vámi, s rodiči.
V rámci nově vznikajícího Místního plánu vzdělávání v Jirkově si
dovolujeme oslovit rodiče s prosbou o vyplněním krátkého dotazníku, který nám dovolí znát Váš
pohled na problematiku školství.
K vyplnění můžete využít odkaz
https://1url.cz/@dotaznik_rodice,
popř. QR kód níže.
Karel Bernt, vedoucí odboru
sociálních věcí a školství

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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NOVÉ VEDENÍ MĚSTA

Jirkov povede žena: Starostkou
byla zvolena Darina Kováčová
Ve středu 31. října zvolilo jirkovské zastupitelstvo nové vedení Jirkova - starostku, místostarostku a radní
V čele Jirkova poprvé v historii
stane žena. Na ustavujícím zasedání zvolili zastupitelé novou starostkou Darinu Kováčovou z hnutí
ANO 2011. V pozici místostarostky bude pokračovat Dana Jurštaková (ODS).
Slavnostní zasedání se konalo
ve středu 31. října v Jirkovském
divadle, kam se přišlo podívat
také několik desítek lidí z řad veřejnosti. Zastupitelé zvolení v říjnových volbách tu složili slib
a rovněž zvolili nové vedení města pro nadcházející čtyři roky.
Jedinou kandidátkou na pozici
starostky byla Darina Kováčová,
která v jirkovských volbách vedla
hnutí ANO 2011 a v minulém volebním období byla zastupitelkou.
Stejně tak dosavadní místostarostka Dana Jurštaková z ODS
neměla protikandidáta. Zastupitelé je pak při veřejné volbě zvolili
do navržených funkcí.
Volba byla výsledkem dohody
čtyř politických stran, které uspěly
v komunálních volbách, konkrétně
ANO 2011, ODS, KSČM a NOVÝ
SEVER. Z jejich řad byla také sestavena nová sedmičlenná rada

Novou starostkou Jirkova je Darina Kováčová (vlevo), v pozici místostarostky bude pokračovat Dana Jurštaková (vpravo). Foto Roman Dušek
města (viz rámeček). V opozici
tak zůstala ČSSD včetně dosavadního starosty Radka Štejnara, Strana svobodných občanů a
hnutí Náš Jirkov.

Jirkovští zastupitelé se do konce roku sejdou ještě dvakrát,
v listopadu a prosinci. Projednat
by měli mimo jiné rozpočet města
na příští rok.
(jd)

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Jirkovský klub seniorů ocenili za aktivitu
Jirkovští senioři jsou nejaktivnější v celém kraji. A mají to písemně! Vyhráli letošní ročník soutěže
´Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje´ a kromě ocenění
získali také patnáct tisíc korun na
svoji činnost.
Symbolický šek převzala předsedkyně klubu Milena Karbusová
v Litoměřicích na výstavišti Zahrada Čech, a to z rukou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. „Moc děkuji všem, kteří
se o vítězství v soutěži zasloužili. Také samotné město Jirkov je
klubu velkou oporou,“ nechala
se slyšet předsedkyně jirkovského klubu. Jak doplnila, z ocenění
mají všichni v klubu neskonalou

Na předání ocenění do Litoměřic vyrazila z Jirkova celá výprava aktivních seniorek a seniorů. 			
Foto archiv KAS
radost. „Naše aktiviy pomáhají hlavně samotným seniorům
k uchování svěžesti a radosti ze
života. Když se k tomu přidá obdiv
a ocenění z okolí, je radost dvojnásobná,“ dodala.
Soutěž pořádá již pátým rokem

Krajská rada seniorů Ústeckého
kraje, a to pod záštitou hejtmana.
Samotný Ústecký kraj je zároveň
spoluorganizátorem
soutěže.
O umístění rozhoduje porota složená ze zástupců zmíněné seniorské rady.
(jd)

Složení rady města

Darina Kováčová, Robert
Plzák, Jiří Šruma (ANO 2011),
Dana
Jurštaková,
Michal
Bečvář (ODS), Jaroslav Cingel (KSČM), Šárka Kröhanová
(NOVÝ SEVER)

ČIŠTĚNÍ MĚSTA

Letošní čištění ulic
bude bez odtahů
Podzimní komplexní čištění
města nebude probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech. Začne letos o něco později
a obejde se bez vyprazdňování
ulic a parkovišť.
Krušnohorské služby společně
s ONZOU uklidí ulice průběžně,
bez nutnosti odtahovat zaparkovaná auta. Město se snaží efektivněji využívat peníze, které jsou na
čištění města určené. Na podzim
totiž čerstvě zametené ulice brzy
zapadávaly listím a veškerá práce
se tak zdála marná. Prostředky se
tak čerpají více v průběhu roku.
Jarní čištění zůstane v blokovém
režimu jako doposud.
(jd)
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Turistům napoví ´mluvící´ mapa, ke chloubám
Jirkova je dovedou směrovky nebo mobil
Jirkov se pustil do instalace turistického informačního systému, který ve městě chybí. Pomohla i státní dotace
Jirkov má turistům rozhodně co
nabídnout. Zatím však chyběl systém, který by je provedl po místních památkách nebo navedl na
turistické trasy. To se změní.
Město získalo od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR dotaci, díky
které se pustilo do instalace turistického informačního systému.
Jeho hlavní částí bude multimediální panel s mapou Jirkova
a okolí. Umístěn bude na autobusovém nádraží a obsahovat
má mimo jiné několik krátkých
videospotů, které budou lákat
k návštěvě místních i okolních zajímavostí.
Po městě se v rámci akce rozmístí také sedm rozcestníků
s celkem pětatřiceti směrovkami,
které turisty navedou k důležitým místům v Jirkově. U nejvýznamějších památek budou také
informační tabule s textem, fotografiemi i QR kódem pro snadné
nahrání informací do mobilního
telefonu. Těch bude celkem devět, například na náměstí, u městské věže, sklepů či synagogy.

▲ Návrh podoby multimediálního panelu přímo pro Jirkov. Vpravo pak
ilustrační snímek podobného panelu.
► Směrovky, které usnadní turistům cestu k památkám a zajímavostem.
Součástí projektu je také vytvoření aplikace, která by měla sloužit jako turistický průvodce pro
mobilní telefony.
Celkové náklady na pořízení
systému jsou 1,3 milionu korun,
z toho zhruba 640 tisíc činí státní
dotace. V současné době už probíhají přípravné práce pro instalaci informačního panelu, například
budování elektrické přípojky pro
informační panel na autobuso-

vém nádraží. Systém by měl být
kompletně nainstalovaný do května 2019.
(jd)
Projekt Turistický informační
systém v Jirkově je realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

POMOC POTŘEBNÝM

Lidé bez domova najdou v noclehárně teplo, jídlo i pomoc
S nadcházející zimou budou
moci lidé bez domova opět využít noclehárnu v ulici Boženy
Němcové. V případě plné kapacity bude k dispozici také společenská místnost, otevřené budou
i dveře přímo na úřadě.
Dohodli se na tom stejně jako
v loňském roce pracovníci odboru sociálních věcí a školství
se zástupci Armády spásy v ČR.
Noclehárna bude otevřená o dvě
hodiny dříve, tedy od 18 hodin.
S tímto režimem se počítá od
1. prosince, ovšem pokud se
budou teploty dlouhodobě pohybovat kolem bodu mrazu již před
tímto datem, dojde k otevření dříve.
Zařízení se nachází ulici Boženy Němcové, č.p. 1059. V případě
mrazivého počasí mohou lidé bez
domova přijít i v průběhu dne a
4

Již třetím rokem běží v Armádě
spásy projekt tzv. Nocleženek,
kdy jejich zakoupením podpoří
lidé člověka bez domova, který
tak bude moci strávit noc v teple
noclehárny Armády spásy. Více
informací o tomto projektu je možno získat na adrese www.noclezenky.cz. V současné době Jirkov na stránkách ještě není uveden, ale
bude v nejbližších dnech doplněn.
poradit se, jak toto období mohou
lépe zvládnout prostřednictvím
sociálních služeb. V rámci této
konzultace jim bude poskytnuto
drobné občerstvení a teplý nápoj.
Ve stejné datum startuje také
program nazvaný ´Volná židle´.
Znamená to, že pokud by se naplnila kapacita noclehárny, je ještě
možno využít dalších osm míst
ve společenské místnosti pro
přečkání noci v teplém prostředí.

Program ´Volná židle´ není součástí registrovaných služeb, ale
je vnímán jako záchranná služba,
která řeší momentální krizovou situaci, a proto je poskytován zcela
zdarma. I v tomto programu je zaručeno jídlo a teplý čaj.
Během otevírací doby městského úřadu v Jirkově mohou
lidé bez domova trávit svůj čas
také v teple přímo na odboru sociálních věcí a školství, který sídlí

na náměstí Dr. E. Beneše č. p. 2,
v prvním patře. Sociální pracovníci mohou v případě zájmu
poskytnout teplé nápoje včetně
polévky, zajistit teplé oblečení
a podat základní sociální poradenství.
„Rád bych jako v loňském roce
požádal obyvatele, aby byli všímaví a v případě, že si všimnou
někde na ulici sedět nebo ležet
člověka bez domova, nebo pokud
ví, že se někde tito lidé zdržují,
aby neváhali kontaktovat městskou policii, případně se mohou
obrátit na sociální pracovníky našeho odboru,“ uvedl Karel Bernt,
vedoucí odboru sociálních věcí
a školství. „Včasnou intervencí lze
v mnoha případech předejít situacím, kdy tito lidé končí v nemocnici kvůli podchlazení nebo silným
omrzlinám.“		
(r)
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Fotostrana: Složení nově zvoleného
zastupitelstva města Jirkova

V komunálních volbách, které se konaly 5. a 6. října, zvolili Jirkované pětadvacet zastupitelů ze sedmi stran a hnutí

DARINA

ROBERT

JIŘÍ

JINDŘICH

ALEXANDR

LUBOŠ

RADEK

KOVÁČOVÁ

PLZÁK

ŠRUMA

NÁDVORNÍK

PETEŘÍK

NOSÁL

ŠTEJNAR

(ANO 2011)

(ANO 2011)

(ANO 2011)

(ANO 2011)

(ANO 2011)

(ANO 2011)

(ČSSD)

PETR

MICHAELA

PETR

JOSEF

PETR

JAN

PAVEL

URBAN

JINDRÁČKOVÁ

ŠKUTA

ŠEBEK

KAŠŠÁK

ŠUSTR

DUCHAN

(ČSSD)

(ČSSD)

(ČSSD)

(Svobodní)

(Svobodní)

(Svobodní)

(Svobodní)

JAN

DANA

MICHAL

MILENA

BEDŘICH

MILAN

JOSEF

VACLÍK

JURŠTAKOVÁ

BEČVÁŘ

SAILEROVÁ

FRYČ

DZURIAK

DUŠEK

(ODS)

(ODS)

(ODS)

(ODS)

(Náš Jirkov)

(Náš Jirkov)

(Náš Jirkov)

Výsledky voleb v Jirkově
ANO 2011 - 18,97% - 6 zastupitelů
ČSSD - 13,84% - 4 zastupitelé
Strana svobodných občanů - 13,24% - 4 zastupitelé
ODS - 13,06% - 4 zastupitelé
Náš Jirkov - 9,35% - 3 zastupitelé
KSČM - 6,27% - 2 zastupitelé
JAROSLAV

JAN

LUDĚK

ŠÁRKA

CINGEL

BOŠINA

BABKA

KRÖHANOVÁ

(KSČM)

(KSČM)

(NOVÝ SEVER)

(NOVÝ SEVER)

NOVÝ SEVER - 5,59% - 2 zastupitelé
Volební účast v Jirkově: 28,55%
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ZAJÍMAVÝ NÁPAD

Zajímavý nápad má zelenou: Pro jirkovské
seniory vybudují U Dubu kinokavárnu
Dopoledne lahodné espresso,
večer romantický Kristián s Oldřichem Novým a Natašou Gollovou.
Městský ústav sociálních služeb
v Jirkově (MěÚSS) plánuje pro
své klienty vybudovat kinokavárnu. Pomohou mu v tom peníze,
které získal v hlasovací soutěži
řetězce Globus.
Kinokavárna vznikne ze současné klubovny. „Žije u nás 260
klientů převážně odkázaných na
invalidní vozík, kteří nemají možnost navštívit jiná kulturní zařízení“ vysvětluje Blanka Koblicová
z MěÚSS, proč dostal nápad u vedení hned zelenou.
Organizace přihlásila svůj projekt do programu Globus Lepší
svět, v němž řetězec finančně

podporuje projekty v okolí svých
hypermarketů. A protože při hlasování získal jirkovský nápad
nejvíc hlasů, získá na vybudování
kinokavárny příspěvek 130 tisíc
korun. „Moc děkujeme všem, kteří
pro náš projekt hlasovali,“ netajila
se radostí ředitelka MěÚSS Eva
Šulcová.
Za peníze od Globusu pořídí
organizace promítací plátno, aparaturu pro kvalitní zvuk i video,
kávovar a rovněž potřebný nábytek. Pokud dotace nevystačí, je
MěÚSS připravený zaplatit část
nákladů ze svého rozpočtu. Do
zařizování se chtějí v sociálním
ústavu pustit hned poté, co získají
peníze od řetězce.
U Dubu počítají s tím, že největ-

DAR HASIČŮM

100 LET REPUBLIKY

Díky daru koupí
speciální svítilny

Jirkovští dobrovolní hasiči byli
jedni z těch, kteří zasahovali
v září u požáru v areálu litvínovské firmy Celio. Vzplanula tam
hala s linkou na drcení odpadu
a desítky hasičů se na místě střídaly několik dní.
Pár dní nato přispěchala firma
s poděkováním a doprovodila ho
také finančním darem ve výši patnáct tisíc korun. „Vážíme si Vaší
práce, která je na velmi vysoké
profesní úrovni,“ píše mimo jiné
v doprovodném dopise výkonný
ředitel společnosti Celio Zdeněk
Hubáček. Dar je přímo určený na
technické dovybavení jednotky.
Jirkovští hasiči za peníze nakoupí speciální ruční svítilny,
jejichž cena se pohybuje okolo
sedmi tisíc korun. „Jsou to speciální nabíjecí svítilny s LED světly
určené do výbušného prostředí,“
popisuje velitel jednotky Pavel
Kolář. Hasiči je uplatní především
při požárech sklepů či bytů. Pořídí
celkem čtyři, rozdíl v ceně uhradí
ze svého rozpočtu. 		
(jd)
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šími taháky pravidelného promítání budou filmy pro pamětníky.
Místnost však nebude sloužit jen
k promítání, ale zároveň jako společenská místnost pro setkávání
klientů třeba s rodinnými příslušníky či k pořádání koncertů a výstav. Nakonec první vernisáž se
tu už konala, a to ve čtvrtek 4. října. Své fotografie tu vystavuje jirkovský patriot Jaroslav Cinybulk.
Vítězství v soutěži Lepší svět

nebyl ovšem jediný úspěch, kterým se jirkovský MěÚSS mohl
v říjnu pochlubit. Patnáct tisíc korun získal také v soutěži Poslání
pečovat, v níž se oceňují literární
díla z prostředí sociálních služeb.
Jirkovští porotu oslovili osobním
příběhem jedné ze svých zaměstnankyň, která pomáhá ostatním
i přes vlastní životní útrapy. Peníze také pomohou při dovybavení
kinokavárny. 		
(jd)

V říjnu zabodovala organizace také na poli odborném, tedy ve své
hlavní činnosti. Městský ústav sociálních služeb totiž získal certifikát
Vážka od České alzheimerovské společnosti. Ta ho uděluje prověřeným zařízením pečujícím o lidi s demencí a není žádnou samozřejmostí. Certifikace provádějí dlouholetí pracovníci společnosti a má
platnost dva roky.

Jirkov oslavil výročí republiky
ve Svojsíkových sadech

Ruku k dílu (vysazení stromu) přiložili i další skauti a ostatní příchozí. Mimochodem, skauti měli při této příležitosti šátky se speciálním motivem. 						
Foto Josef Dušek
Sté výročí založení republiky si
v neděli 28. října připomněli také
Jirkované. Ve sváteční den vysadili místní skauti ve Svojsíkových
sadech národní strom a kráký
ceremoniál poté proběhl také
u zrekonstruovaného pomníku
obětí I. světové války. I přes deštivé počasí přišly desítky lidí.

Lípu srdčitou vysadili skauti
z jirkovského střediska Hraničář
v odlehlé části parku, přes silnici
naproti opravenému pomníku.
K němu se poté všichni příchozí přesunuli ke krátké ceremonii.
Vedoucí jirkovských skautů Roman "Kid" Kotýnek při ní položil
k památníku věnec se stuhami

připomínajícími zmíněné výročí
a několik lidových písní zazpíval
ženský sbor Jirkovské seniorky.
Především dětem byly k dispozici také nafukovací balónky, pochopitelně v národních barvách.
Připraven byl rovněž malý kvíz,
vztahující se k historii i současnosti českého národa.
(jd)
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LEGIONÁŘI CHOMUTOVSKA

"Za příběhy místních legionářů
jsem najezdil tisíce kilometrů"
Rozhovor s Miroslavem Jančarem z Jirkova, autorem čerstvě vydané knihy Legionáři Chomutovska

Začalo to jedním náhodně zahlédnutým náhrobkem na jirkovském hřbitově. Teď je z toho kniha
popisující příběhy desítek legionářů z Chomutovska. Její autor
Miroslav Jančar ji pokřtil 25. října
v chomutovském muzeu a v rozhovoru pro Jirkovské noviny popisuje, jak se jeho zájem proměnil
ve vášeň a s čím vším se při psaní
knihy setkal.

v čemž mi hodně pomohly právě
osobní kontakty s jejich rodinami.
Ale je třeba říci, že jsem kvůli
tomu najezdil po celém okrese
tisíce kilometrů. K některým rodinám jsem se vracel i několikrát.
Buď protože dotyční neměli čas
nebo zatím nemohli nic najít...
Je v knize nějaký příběh, který
Vás osobně oslovil? Nebo jste
k tomu přistupoval čistě jako
k historickému materiálu?
Předně jsem se držel historických faktů, které jsem doplnil
o konkrétní životní příběhy jednotlivých legionářů. Ale velice
mě oslovil příběh hned prvního
legionáře, na kterého jsem narazil, Jana Lanka. Jeho osud byl
dost pohnutý. Až do roku 1920 byl
v ruských legiích, za druhé světové války se zapojil do odboje, byl
vězněný v koncentračním táboře
a když se po válce vrátil, vážil
45 kilogramů. Na následky útrap
z koncentráku také dva roky po
skončení války zemřel. A pamětníci říkají, že měl největší pohřeb,
který se v Jirkově po druhé světové válce odehrál.

Jak a kdy vlastně Vaše pátrání
po legionářích začalo?
Před třinácti lety jsem na jirkovském hřbitově zahlédl náhrobek
se jménem Jan Lank a reliéfem
hlavy ruského legionáře. Zaujalo
mě to, protože jsem přemýšlel,
kde se v tomhle veskrze německém kraji vzali legionáři. Navštívil jsem proto rodinu Jana Lanka
a získal nejen zajímavé informace o něm, ale i kontakty na rodiny
dalších místních legionářů. Chytlo
mě to a začal jsem osudy legionářů systematicky vyhledávat.
Už od začátku jste měl za cíl
vydat o nich knihu?
Ano, to byl hlavní impuls. Ve
spoustě okresů už knihy mapující
příběhy legionářů měli, jen tady
na severu dlouho nic. I tahle kniha
mohla vyjít už dávno, ale já jsem
nacházel další a další legionáře.
Pak se naskytla úžasná příležitost
vydat jí v roce, kdy naše republika slaví sto let. Začal jsem proto
všechny nashromážděné materiály pilovat, doplňovat o fotografie či
dokumenty, aby mohla jít kniha do
tisku právě tento rok.
Hrály při pátrání hlavní roli
historické prameny nebo osobní kontakty s rodinami?
Důležité byly především osobní
kontakty, a to hlavně na začátku.
Rozhodující úlohu hrál čas, pamětníci pomalu odcházeli, takže
jsem považoval za nutné začít
u lidí. Až když jsem měl podklady
od nich, začal jsem vše doplňovat
o údaje z Vojenského historického

Miroslav Jančar při křtu své knihy v muzeu.

Foto Josef Dušek

Legionáři Chomutovska

► Autorem knihy je bývalý voják z povolání a člen Československé
obce legionářské Miroslav Jančar
► Obsahuje příběhy a osudy několika desítek legionářů, kteří pocházeli z chomutovského okresu nebo tu nějaký čas žili.
► Kniha vyšla v nákladu 800 kusů a je k zakoupení v chomutovském muzeu, knihkupectví DDD v Chomutově a tiskárně Akord, která
knihu vydala.
► Křest proběhl 25. října v Oblastním muzeu v Chomutově.

archivu, popřípadě z jiných archivů, dobové literatury a tak dál.
Jak reagovali lidé, když jste
jim zaklepal na dveře s takovou
prosbou?
Pouze ve dvou případech jsem
se setkal s negativní odezvou.
Jedna paní na mě z okna křikla,
na co prý to potřebuju, že si tolik
let nikdo nevzpomněl a najednou

si přijdu já... Druhý případ byl podobný, starší muž na mě něco
dost hulvátsky hulákal z okna. Já
jsem si o těch legionářích zjistil
něco z dostupných zdrojů, ale
i tak to byla škoda. Možná měli
doma nějaké fotografie nebo dokumenty. Kladu na to v knize velký důraz, snažil jsem se sehnat
co nejvíc informací z osobního
a vojenského života legionářů,

Při křtu jste zmiňoval, že už
pracujete na další knize o legionářích. Můžete to trochu přiblížit?
Půjde o knihu věnovanou legionářům ze sousedního Mostecka.
V roce 2000 už jedna taková vyšla, ale mně se podařilo sehnat
informace o značném množství
dalších legionářů a nebo nových
údajů o již známých legionářích.
Co byste své knize přál?
Přál bych si, aby si jí přečetly
hlavně mladší ročníky. Nedávno
jsem v televizi viděl anketu mezi
středoškoláky a vysokoškoláky
s otázkami, které měly vztah
k výročí republiky. Až na nepatrné
výjimky toho moc o jejím založení
a legionářích nevěděli. To je smutné. Kéž by to má kniha pomohla
trochu změnit.
(jd)
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ČERVENÝ HRÁDEK

Na zámku odzvonili kulturní sezoně
Muzika, kankán, cirkus, zabijačkové dobroty, obrazy... Takové bylo letošní ukončení kulturní sezony v Jirkově

Vyvrcholením letošní akce byla vernisáž výstavy místního umělce Milana
Tótha, který se po cévní mozkové příhodě i přes veškeré obtíže (malovat
může jen levou rukou) vrátil k malování. Na snímku si návštěvníci vernisáže prohlížejí obrazy malované kávou.

Cirkus Berto dokázal děti jaksepatří rozveselit.

Foto 4 x Josef Dušek

VÝSTAVA

První vernisáž U Dubu:
Vystavuje tu J. Cinybulk

Střelbu kuší na kance si vyzkoušeli kluci i holky.

Bolly Ladies a jejich kankánové
vystoupení.

JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR

Jirkovského rytíře si z festivalu
odvezl pražský sbor Všelijak

Jaroslav Cinybulk a Hana Zvalová při vernisáži.
Ve čtvrtek 4. října jsme v Městském ústavu sociálních služeb
(MěÚSS) slavnostně otevřeli novou výstavní síň, která vznikla
z klubovny v prvním patře našeho
zařízení. Se vznikem a otevřením
nám velmi pomohli manželé Zvalovi z Jirkovské galerie, kteří si tu
naši vzali pod patronát a za to jim
patří velký dík.
Při výběru prvního vystavujícího
bylo rozhodnuto rychle. Kdo by
to měl být jiný než velký jirkovský patriot, bývalý učitel Jaroslav
8

Foto Blanka Koblicová

Cinybulk se svými nádhernými
fotografiemi, tentokrát na téma
´Přivaděč v Jirkově´.
Na úvod vernisáže přišly zazpívat děti z 1. ZŠ Jirkov, pak ji oficiálně zahájila ředitelka MěÚSS Eva
Šulcová a poté dostal slovo autor
fotografií. Výstavní prostor byl do
posledního místečka zaplněný
a věříme, že si výstavu přijdou
prohlédnout i zájemci z řad rodinných příslušníků a široké veřejnosti.
Blanka Koblicová, MěÚSS

První říjnový víkend patří v našem městě zpěvákům, konkrétně sborovým tělesům, populární hudbě a Ventilkám. Ty jsou totiž již dvanáctým
rokem organizátory soutěžního festivalu sborové populární hudby, s názvem Jirkovský Písňovar. Letošní festival trval opět tři dny (5. - 7. října)
a sešly se tu stovky mladých lidí, kterým není muzika vzdálená a kteří
svým talentem rozdávají kolem sebe nadšení a radost. Celkem na Červeném Hrádku vystoupilo čtrnáct sborů, z toho jeden zahraniční, konkrétně z Polska. Po pátečním úvodním koncertě přišla soutěžní sobota, ve
které si hlavní cenu, tedy Jirkovského rytíře, vyzpíval soubor VŠELIJAK
Praha (na snímku). Neděle pak patřila nejprve workshopům a odpoledne
koncertům na několika místech v regionu. Vzpomínejte a těšte se na Jirkovský Písňovar 2019! 		
Foto Milena Sailerová
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JIRKOVSKÉ DIVADLO

Klavír a tenor: Štefan Margita přijede
potěšit své fanoušky do Jirkova
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PÁTEK 30. 11. od 19 hodin

Na konec listopadu si jirkovská
kulturní organizace KVIZ připravila lahůdku pro milovníky operních
hlasů. Do Jirkova přijede nejznámější československý tenorista
Štefan Margita.
O jeho pěveckých kvalitách nemůže být pochyb. V minulosti působil na scénách nejslavnějších
operních domů, například v milánské La Scale, londýnské Covent
Garden a v roce 2008 i v newyorské Metropolitní opeře. Mezi jeho
stěžejní repertoár patří opery Leoše Janáčka.
V Jirkovském divadle vystoupí
za doprovodu Moravského klavírního tria.
Vstupenky stojí 450 korun na
místě, o padesát korun levnější
jsou v předprodeji. Lístky lze zakoupit předem v informačním centru v Kostelní ulici.
(r)
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Štefan Margita vydal v květnu nové album nazvané Mapa lásky. Slavný tenorista se v ní rozhodl vstoupit do
svůdného světa francouzských šansonů, ale i dalších písní, které ho zaujaly svými nevšedními melodiemi
a výtečnými texty. V Jirkovském divadle vystoupí v pátek 30. listopadu.

MĚSTSKÁ VĚŽ

TIP NA PROSINEC

V městské věži bude opět strašit

Advent v Jirkově: Prohlídky, rozsvícení, trhy

SOBOTA 10. 11. od 15.30 do 19.30 hodin

Věž plná pohádkových bytostí a strašidel čeká v sobotu odpoledne na
odvážné děti i dospělé. Tradiční výstup na vrchol věže se sladkou odměnou je velice oblíbený, proto doporučujeme předchozí rezervaci. Lístky
si můžete zamluvit v informačním centru (tel. 474 654 265). Prohlídky
začínají v 15.30 a budou probíhat vždy po půl hodině až do 19.30. (r)
JIRKOVSKÉ DIVADLO

Krušnohor oslaví v Jirkově výročí
PÁTEK 23. 11. od 19 hodin

Folklórní soubor Krušnohor funguje již třicet let a chystá se to připomenout v Jirkovském divadle. V pátek 23. listopadu od sedmé večerní tu
pořádá vystoupení s příznačným názvem Ohlédnutí.
A je opravdu za čím se ohlížet. Souborem prošlo 442 členů, především
dětí a mládeže, a má ze sebou téměř šest stovek veřejných vystoupení.
Lidé ho mohli vidět a slyšet na známých folklorních festivalech u nás
i v zahraničí, Krušnohor navštívil celkem jedenáct zemí Evropy, některé
i vícekrát.
Soubor vznikl v roce 1988 v souvislosti s nově otevřeným kulturním
domem na sídlišti Zahradní v Chomutově. Jeho tehdejší ředitel zřídil národopisný kroužek, ve kterém se tančily lidové tance a zpívaly lidové
písničky. Nejprve při klavíru a akordeonu a brzy vznikla i vlastní muzika.
Z kroužku se stal Český soubor lidových písní a tanců KaSS Chomutov,
který v roce1995 přijal název Krušnohor. Od roku 2002 je samostatným
subjektem a v kulturním domě na Zahradní se schází dodnes.
(r)

Adventní čas se blíží a organizátoři předvánočních akcí už mají napilno. Jako první připomenou sváteční čas adventní prohlídky na zámku
Červený Hrádek. Každou neděli od 2. do 23. prosince se můžete těšit na prohlídku v doprovodu hraběnky a komorníka, varhanní koncert,
ochutnávku tradičního cukroví a svařeného vína v zámecké vinárně.
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí je připraveno na středu
5. prosince. Náměstí se rozsvítí v 18 hodin, slavnostní chvíli bude předcházet program, který ještě včas upřesníme na webových a facebookových stránkách města.
Následující pondělí a úterý bude věnováno charitativnímu adventu.
Opět si budete moci zakoupit drobnosti, které vyrobili děti, učitelé či senioři a podpořit tak dobrou věc. Samozřejmostí je i doprovodný program.
Trhy, tentokrát proíhající na náměstí Dr. E. Beneše, budou otevřené
10. a 11. prosince vždy od 10 do 17 hodin.
Vyvrcholením pak bude tradiční Živý betlém konající se na zámku přímo na Štědrý den, tedy 24. prosince, a to od 11 hodin.
(r)

Výstava o dávném a slavném majiteli Jirkova
Sobota 1. prosince, 10 hodin
Vernisáž výstavy věnované Kryštofu z Karlovic, majiteli Jirkova
a Červeného hrádku v 16. století, se koná v sobotu 1. prosince od 10 hodin v hlavní budově Oblastního muzea v Chomutově. Kromě připomenutí Karlovicovy osobnosti v době reformace bude součástí výstavy také
replika náhrobku tohoto významného renesančního humanisty a diplomata. Životopis a shrnutí jeho počinů nabídne zájemcům útlá publikace. Výstava potrvá do 2. února 2019 a její součástí budou doprovodné
programy, na něž veřejnost včas upozorníme. Výstavu, pořízení repbliky
náhrobku a publikace finančně podpořilo město Jirkov.
(mib)
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MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Jirkovští gymnazisté
mohou studovat
v zahraničí

V rámci High School Roadshow
navštívili jirkovské gymnazisty zástupci mezinárodní agentury, která se specializuje na komplexní
služby v oblasti vzdělávání, práce,
cestování a studia v zahraničí.
Celý tým tvořili mladí lidé, kteří
mají se studiem v zahraničí osobní zkušenosti a kteří vždy velmi
dobře poradí a ochotně pomohou
s výběrem vhodného kurzu, školy,
zajištěním ubytování a dopravy či
s vyřízením víza.
Gymnazisté tak měli jedinečnou
možnost diskutovat s lidmi, kteří
zastupují několik desítek jazykových škol a organizací.
Věříme, že celá akce studenty
inspirovala a motivovala k jejich
cestě do zahraničí.
Erika Minaříková, Městské
gymnázium Jirkov

ZŠ STUDENTSKÁ

K výročí republiky vytvořili
na hřišti obří živou vlajku

Žáci a pedagogové ZŠ Studentská si připomněli sté ´narozeniny´ republiky několika akcemi. Tou
nejatraktivější na pohled bylo vytvoření velké národní vlajky z vlastních těl. Oblečeni do patřičných
barev ji vytvořili na hřišti nad svou školou a nejhezčí pohled byl pochopitelně z ptačí perspektivy. A protože v době dronů není velký problém zprostředkovat tento pohled všem, škola si samozřejmě takové
fotografie pořídila a pochlubila se jimi. 				
Foto archiv ZŠ Studentská

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Narozeniny naší republiky

K příležitosti narozenin naší republiky uspořádali žáci naší školy
velkolepou párty.
Každá třída si pro naši republiku
připravila nějaký dárek. Někteří
nás provedli naší historií, seznámili s módou, významnými osobnostmi - ať už z řad umělců, sportovců, politiků nebo vynálezců.
Jiní oslavili toto významné výročí
dobovým tenisovým turnajem.
Další vytvořili vlajku naší republiky, a to hned několika způsoby
- pomocí nafukovacích balónků,
víček či z vlastních těl. Jedna třída

upekla pro ostatní lívance, které
všem moc chutnaly.
Vše vyvrcholilo zasazením pěti
lip, národních stromů, které budou dohlížet dalších sto let na
naši školu.
Eva Vokurková, ZŠ Krušnohorská

Šesťáci na Lesné a učilišti
Na konci září se třída 6. A vypravila na exkurzi na Lesnou. Naším
cílem bylo seznámit se s okolní
krajinou, geoparkem, historií zaniklých obcí a řemesel. Na pomoc jsme dostali vysílačky a GPS
a exkurze se velice vydařila.
Letošní příchod podzimu si pak
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stejná třída připomněla návštěvou
učiliště v Jirkově. Tady jsme pomohli se sklizní jablek a ochutnali
z nich vyrobený mošt. Nezaháleli
jsme, ale ani při práci nás neopustila dobrá nálada.
Jitka Habakuszová, třídní učitelka
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ZŠ NERUDOVA

ZUŠ JIRKOV

S ČEZem za obnoveným Krušnohořím

Zuzanka přivezla
dva diplomy

Zuzana Janda u svého oblíbeného klavíru.
Foto archiv školy

Za podpory jednoho z největších zaměstnavatelů Ústeckého kraje si naši žáci opět rozšiřovali běžné školní
osnovy. V lesích a lukách Krušných hor si vyzkoušeli orientaci v terénu pomocí navigace, spolupráci s ostatními
spolužáky přes vysílačky, hledání zapomenutých předmětů s detektory kovů a nechyběla ani prohlídka staveb
a dalších atrakcí v areálu Lesná. Počasí nám přálo a tak nic nebránilo si nevšední zážitkový program věnovaný
environmentu užít plnými doušky. 				
Jana Šlajová, třídní učitelka 7. A
MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Mimořádná prohlídka Pražského hradu
Začátkem října zamířili jirkovští
gymnazisté na exkurzi do Prahy.
A to ne na exkurzi ledajakou. Navštívili totiž reprezentační prostory sídla prezidenta naší republiky,
které se veřejnosti otevírají pouze
výjimečně, obvykle dvakrát do
roka.
Tyto většinou známe jen z televize, odehrávají se zde například
jmenování vlád či vyznamenávání
význačných osobností. Za využití
průvodců a dohledu hradní stráže prošli studenti jak místnosti
vskutku historické, jako např.
Španělský sál či Trůnní sál, tak
prostory, jež byly vytvořeny relativně nedávno, tedy po vzniku
naší republiky, jejíž sté výročí si
letos připomínáme. Zde můžeme
zmínit třeba Sloupovou síň.
Necelá hodina, již žáci prohlídce věnovali, utekla rychle, a tak
se celá výprava ještě rozhodla
pro náročný výstup hlavní věží
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, aby mohla být odměněna
úchvatným pohledem na panora-

ma Prahy. V další části dne bylo
třeba sejít do Starého Města,
což se přes davy turistů podařilo,
a výlet mohl pokračovat již civilnější částí. Na závěr malá douška - bezproblémový průběh návštěvy Hradu by se neuskutečnil
bez laskavého zajištění celé akce
loňským maturantem Městského
gymnázia Jirkov, který nyní studuje v Praze a rovněž zastává
pozici pro takovéto účely více než
vhodnou.
Vladimír Šmíd, třídní učitel

▲ Kolektiv gymnazistů v Rothmayerově sále na Pražském hradě...
▼ ...a na Karlově mostě s pozadím Hradčan.
Foto archiv školy

Ve dnech 5. - 7. října se do litvínovské základní umělecké školy
sjeli učitelé klavíru z celého kraje
na každoroční Víkendový klavírní seminář. V rámci semináře se
v pátek odpoledne konala Přehlídka českých a německých klavíristů do 16 let.
Přehlídky se zúčastnila také
žákyně naší školy Zuzana Janda
z klavírní třídy paní učitelky Miroslavy Rakové. Za svůj výkon získala od poroty 1. cenu a zároveň
obdržela diplom pro nejmladšího
oceněného účastníka.
Zuzance gratulujeme a přejeme
jí mnoho dalších pěkných chvil
strávených u klavíru.
Miroslava Raková, ZUŠ Jirkov
ZŠ STUDENTSKÁ

Hmyzí hotel
na školní zahradě

Naše škola zapojila do projektu
72 hodin. Co bylo na programu?
Vybudování hotelu pro hmyzí drobotinu na školním pozemku.
Pan školník se postaral o zabetonování základů domku, žáci
z 9. B spolu s ním nainstalovali
domek, který pod vedením pana
učitele Čermáka při hodinách pracovních činností vyrobili. Aby se
hmyz cítil v hotelu dobře, o to se
postarali žáci 2. B, 8. A, 8. B a 9. C,
kteří vyplnili jednotlivé „pokoje“
přírodním materiálem. Teď už se
jen můžeme těšit na pozorování
broučků při hodinách přírodovědy
či přírodopisu.
Ludmila Hennlichová, Jana
Kužminská a ekotým školy
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KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Senioři opět na cestách. Tentokrát v Jizerských horách
K našim aktivitám patří také poznávání naší země během různých
výletů a rovněž každoroční týdenní
dovolené. Letos se členové Klubu
aktivních seniorů vypravili do Jizerských hor.
Pro velký zájem se tentokrát
uskutečnily dva turnusy, se začátkem 15. září a pak 29. září. Všichni
členové byli natěšeni a není divu:
pobyt v Lučanech u Jablonce nad
Nisou ve dvou penzionech můžeme vyhodnotit jako jednu z našich
nejlepších dovolených. Spolupráce s personálem perfektní, ubytování, jídlo a péče o nás na velmi
dobré úrovni.
A jak jsme prožili náš týden?
Každý den začal rozcvičkou (jen
pro zájemce, nebylo povinné), po
vydatné snídani znovu vyhlášen
program na celý den. Kdo nechtěl,
nemusel, ale naši členové se rádi
zúčastnili všech akcí, ať už šlo
o pěší procházky či obtížnější tůry
nebo výlety po okolí. Svou tradici
mají i Podzimní olympijské hry,
konané každoročně, kdy čtyři druž-

stva závodí v přiměřených sportovních disciplínách, závodníci se
snaží o nejlepší výkon, všichni povzbuzují a zažívá se spousta legrace. Večer jsou oceněni nejlepší
jednotlivci a kolektivy medailemi,
všichni sladkostmi a závěrečný
potlesk patří všem zúčastněným
a také organizátorům, kterým se
podařil výborný průběh celé akce.
Ke slovu přichází také malý trénink paměti, veselé vtípky a hlavně

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

si všichni rádi zazpíváme, tentokrát
přispěli svými hlasy přítomní muži
našich členek. Radost na celý večer nám dělá tombola, kdy po zakoupení losů můžeme vyhrát různé
věci. Divili byste se, jakou radost
udělá třeba lopatka na hlínu...
Dalším kulturním zážitkem bylo
pásmo havajských tanečnic (našich členek a jednoho muže), patřičně oblečených. Představte si, že
jste na pláži a oni vám tančí...

Poslední kulturní akcí byl krásný
rozlučkový večer s hudebním doprovodem, tancem a zpěvem.
A ještě naše výlety - Botanická
zahrada v Liberci, procházka rostlinnou říší, nejpestřejší soubory
exotických rostlin. Výlet lanovkou
na Ještěd - na vrcholu známý televizní vysílač, hotel, restaurace
a především krásný výhled na celou polovinu Čech.
Pak také výlet na překrásný zámek Sychrov, známý i z některých
filmových pohádek. Kryštofovo
údolí nedaleko Liberce - po Praze
a Olomouci třetí orloj v České republice, místní muzeum betlémů
a místní kostel. Dominantou údolí
je také třicet metrů vysoký železniční viadukt z roku 1903.
To byl náš krásný týden, díky za
něj patří také naší předsedkyni
Mileně Karbusové, členům výboru
klubu a řadě obětavých lidí, kteří
se podíleli na průběhu dovolené.
Jiřina Frantová, Klub aktivních
seniorů

MĚSTSKÁ POLICIE

České nebe a ŽKS Jirkov

Preventisté začali s přednáškami

Konec září byl pro Ženský komorní sbor Jirkov ve znamení
usilovné přípravy na společné
vystoupení sborů Collegium hortense, Entropie a ŽKS Jirkov. Cyklus duchovních kantát o českých
patronech a světcích na texty
Marie Dolistové a hudbu plk. Jana
Zástěry byl za doprovodu Hudby
Hradní stráže a Policie České
republiky
přednesen v Praze
v Katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha 27. září. Koncert ke
100. výročí založení republiky se
konal na podporu Nadace policistů
a hasičů a sklidil ohromný úspěch.
Nejen posluchači v katedrále, ale i my sboristé jsme prožili
úžasný kulturní zážitek: krásná
hudba, nádherné texty, majestátní
prostor, vynikající výkon orchestru s dirigentem Janem Zástěrou
i sóĺistek Miroslavy Časarové
a Bronislavy Smržové Tomanové,
hřímající varhany Lukáše Dvořáka a dokonalá souhra sboru na
kúru pod vedením regenschori
Matouše Pavlise s hudbou dole

Se zahájením školního roku začala Městská policie v Jirkově v rámci
prevence kriminality s přednáškami pro žáky základních škol. V prvním
říjnovém týdnu probíhaly v prvních a druhých třídách ZŠ Budovatelů (viz
foto). Strážníci děti seznámili se základy prevence kriminality a předvedli
jim, jaké vybavení k výkonu služby používají. Následně se dětem rozdaly omalovánky s tématem vozidel integrovaného záchranného systému,
které děti podle vzoru vymalovaly. Preventisté se společně s dalšími organizacemi zúčastnili také tradiční akce Viděn v ulicích, kterou letos pořádala Armáda spásy. Kromě tématického zaměření ´škola´ měli strážníci připravené i magnetické tabule, na kterých děti měly možnost prokázat
svou znalost o povinné výbavě jízdního kola či pořádku ve městě, když
rozdělovaly odpad k označeným kontejnerům.
Foto archiv MěPo
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v chrámové lodi… nezapomenutelný zážitek pro nás i pro posluchače.
Aby krásné tóny a vůbec poselství tlumočené nám i příštím
generacím v krásných textech
oslavujících patrony české země
nebyly zapomenuty, byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě 29. září pořízena profesionální nahrávka CD. A celý
koncert byl ve stejném obsazení,
tj. i za účasti většiny ŽKS Jirkov,
předveden tamtéž 30. září. Troufám si říci, že s ještě větším úspěchem.
Těšíme se, že se zúčastníme
i dalšího provedení Českého nebe
na Adventním koncertu Ústeckého kraje v Děčíně na počátku prosince. Nu a ještě chystáme náš
tradiční vánoční koncert. Je před
námi hodně práce a velké výzvy.
Jsme však zkušený, pracovitý
a hlavně úspěšný jirkovský sbor
s dlouholetou tradicí a uděláme
vše pro to, aby to tak zůstalo.
Eva Rendlová, ŽKS
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JAK TO BYLO TENKRÁT...

Sto let republiky: 28. říjen 1918 v Jirkově nebyl důvodem k oslavám, naopak
V říjnu jsme si připomněli sté
výročí vzniku Československé
republiky, kterou současná republika považuje za svou předchůdkyni a k jejímuž odkazu se
hlásí. Události předcházející
vyhlášení samostatného státu i následující si připomeňme
z pohledu tehdejších obyvatel
Jirkova. Text vychází z přednášky jirkovského kronikáře
Pavla Simeta nazvané Jirkov:
rok 1918, kterou prezentoval na
letošní akci Města čtou. Autor
se inspiroval především publikací Kronika města Jirkova
a zámku Červený hrádek od
Rudofla Penslera z roku 1928.
Čtvrtý rok války
V průběhu roku 1918 bylo již
zjevné, že centrální mocnosti, mezi něž patřilo i Rakousko-Uhersko, válku nevyhrají. Situace v zázemí válčících států byla katastrofální. Množily se hladové bouře
žen shánějících jídlo pro své rodiny, které rozháněly státní úřady.
Také v Jirkově došlo 8. dubna
k protestům rozhořčených žen
proti krácení přídělu chleba, kterého už tak bylo málo.
Jirkov chtěl Deutschböhmen
Konec rakousko-uherské monarchie a vznik Československé
republiky se nezadržitelně blížil.
K jejímu vyhlášení došlo 28. října. Tento akt se však v pohraničí
nesetkal právě s ovacemi. Němci
zde žijící se totiž nechtěli připojit
k ČSR, kde by ztratili své dosa-

Jirkovský Marktplatz (Tržní náměstí) před první světovou válkou.
vadní výsadní postavení a stali
se menšinou. Chtěli se připojit
k Německému Rakousku.
Dne 31. října došlo na náměstí
k velké demonstraci. O osmé hodině večerní prošel průvod občanů
několika ulicemi k náměstí. Lidé
strhávali znaky s orly ze státních
úřadů. Na náměstí se sešlo mnoho lidí a řečníci pronášeli proslovy
o novém Německém Rakousku,
ke kterému se mělo německy
mluvící pohraničí připojit jako provincie Deutschböhmen. Začala
se organizovat nová správa. Pro
okres Chomutov vznikly i papírové nouzové peníze a byla zřízena
Národní domobrana o dvaatřiceti
mužích s velitelem Augustem Tetznerem, která měla udržovat pořádek.
Pořádek nastolila armáda
Československá armáda nedlouho po vyhlášení státu začala

Podle autora textu je na snímcích zřejmě zachycen odchod vojáků 92.
pěšího pluku na srbskou frontu. Pluk sídlil v Chomutově a byl doplňován
rekruty z města a jeho okolí, což se promítlo i na jeho složení - čtyři pětiny mužstva byly německé národnosti.

s obsazováním pohraničí. Jirkovská městská rada tehdy posílala do Liberce, „hlavního města“
Deutschböhmen, petice na podporu této Rakouskem svévolně
vyhlášené provincie.
Situace však jejímu zřízení nepřála. Vítězové světové války se
shodli, že nepřipadá v úvahu, aby
se část českého území připojila
k Rakousku či dokonce k Německu. Navíc v pohraničí chyběly základní potřeby, jako potraviny a uhlí. Území by bylo alespoň zpočátku hospodářsky nesamostatné.
Od listopadu do konce roku se
podařilo československé armádě
obsadit celé pohraničí. Představitelé Deutschböhmen utekli do Německa a Rakouska. Během obsazování došlo k několika drobným
šarvátkám, z nichž největší byla
u Mostu. Té se zúčastnili i Němci
z Chomutova. Chomutov a Jirkov
byly obsazeny vojskem v půlce
prosince.

Šest tisíc lidí na náměstí
Armáda zabezpečila sklady potravin a materiálu a zabránila rabování. Došlo také k odebírání
zbraní (včetně osobních) civilistům. Ty byly později majitelům
vráceny. Proti vzniku Československa se protestovalo 4. března
1919 v celém pohraničí. Šlo o největší protest Němců proti novému
státu. Také na jirkovském náměstí
se sešlo 6 000 lidí, kteří žádali
zřízení provincie Deutschböhmen
a rovnoprávné postavení Němců.
Naštěstí zde nedošlo k masakru
jako v nedaleké Kadani. Místní
velitel vojenské posádky zachoval
rozvahu a v Jirkově tak nedošlo
ke krveprolití jako jinde.
Založení Československa tedy obyvatelé Jirkova vnímali
jako svou prohru a vůbec ji nepovažovali za důvod k oslavám.
Situace se zklidnila až v následujících letech, kdy došlo ke
stabilizaci hospodářství nové
země a jejímu ekonomickému
rozvoji (na rozdíl od Německa,
na jehož občany měla prohraná
válka drtivý dopad). Pocit křivdy však stále doutnal pod povrchem a časem oheň národnostní nenávisti opět vzplanul.
To už je ale jiná kapitola našich dějin. Kapitola velmi smutná, ale také velmi poučná. Naštěstí potomci tehdejších německých Jirkováků, stejně jako
my, dnes žijí v zemi, která stojí
na stejných principech jako
před sto lety vzniklá Československá republika.

Text Pavel Simet. Redakčně kráceno. Stranu připravil Luboš Mizun
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DOPIS ČEZU

ČEZ Teplárenská: Koupě jirkovského Tepla a rok poté
Zhruba devět kilometrů teplovodních sítí, čtrnáct vlastních výměníkových stanic (patnáctá je
v pronájmu), čtyři objektové předávací stanice a zajištění dodávek
tepla a teplé užitkové vody pro 6
560 bytů, stejně jako pro nejrůznější podniky a organizace. To
je základní statistika společnosti
ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ, která před rokem získala
do svého vlastnictví tepelné hospodářství města Jirkova. Nejvýznamnější severočeská akvizice
loňského roku společnost přišla
na 60,2 milionů korun. Obyvatelé
Jirkova to ovšem nepocítili.
„Již během jednání o odkupu
tepelného hospodářství jsme vedení města garantovali, že změnu majitele obyvatelé Jirkova
v důsledku ani nezaznamenají. Údržba i investice do zařízení
nadále probíhají tak, aby byla
zabezpečena spolehlivá a bezpečná dodávka tepla bez dopadu
na jeho koncové ceny. Postupně
realizujeme i různé modernizace
technologií, čímž snižujeme ztráty v rozvodech tepla tak, aby byla
zachována nejen jeho spolehlivá
dodávka, ale i konkurenceschopná cena. Ta jirkovská bude navíc
i v roce 2019 na stejné úrovni,
jako v roce 2017,“ říká Petr Ho-

dek, generální ředitel ČEZ Teplárenské.
Přestože všeobecně dodávky
tepla vlivem úsporných opatření
a teplejšího počasí mají spíše klesající tendenci, ceny nižší o desítky korun než v okolních městech
si může společnost dovolit právě
tam, kde vlastní nebo má v pronájmu i sekundární rozvody, včetně
předávacích stanic (výměníků).
Příkladem je třeba Klášterec
nad Ohří nebo právě Jirkov, jehož obyvatelé mají nejnižší ceny
v regionu.
„Odběratelé se vlastně nemusí
vůbec o nic starat. Jen si správně doma, lidově řečeno, otočit
kohoutkem u radiátoru, když si
chtějí přitopit nebo naopak teplo
ubrat. V případě nouze mohou
také využít naše nejrůznější asistenční služby od poradenství
až po pomoc s odstraněním poruch či havárií v domácnostech.
Samotné město pak není lesem
komínů jako třeba tam, kde si pořídili hned několik kogeneračních
jednotek či malých plynových kotelen,“ doplňuje Petr Hodek.
ČEZ Teplárenská není ovšem
jen o teple. Společnost třeba finančně podpořila Městský ústav
sociálních služeb Jirkov či konkrétní mateřinky z organizace

Jirkovská mateřinka Pohádka má na své zahradě dračí doupě se zakletou princeznou. Původní nepříliš okrasné trubky u odvětrávací šachty do
této podoby uvedli zaměstnanci ČEZ Teplárenské.
Foto Ota Schnepp
Mateřská škola Jirkov. Věcných
darů se vloni dočkala také ZŠ
Studentská a letos ZŠ Budovatelů. V obou případech se jednalo
o školní pomůcky pro prvňáčky
vesměs použitelné v hodinách
výtvarné výchovy. Zajímavým
estetickým počinem pak byla přeměna trubkového vyústění odvětrávací šachty na zahradě mateřinky Pohádka Na Borku. Z nich
se díky umu zaměstnanců ČEZ
Teplárenské stalo dračí doupě se
zakletou princeznou. Tím se stalo
trvalou kulisou pro venkovní hrátky dětí, včetně možnosti nacvičování a předvádění pohádkových
pásem v plenéru.

„Naše společnost má za sebou
již deset let úspěšného podnikání. Po celou dobu se přitom
snažíme tam, kde působíme,
být nejen dobrým partnerem, ale
i sousedem. Být dobrým sousedem pro nás znamená pomáhat
tam, kde je to zapotřebí, a školství
je pro nás jednou z oblastí, kam
trvale směřujeme naši podporu.
To samé se týká sociální sféry,"
uzavírá Petr Hodek ohlédnutí za
ročním samostatným působením
v Jirkově.
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny
ČEZ pro severní a střední Čechy

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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Příspěvky, inzerce, křížovka
ŘÁDKOVÁ INZERCE

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Prodám urnový pomník v Jirkově. tel. 732568894
TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

Jak se žije v Ervěnicích
V pátek 26. října si pracovniceTerénní služby Jirkov připravily
již čtvrtou akci s názvem ´Jak se
žije v Ervěnicích´. Smyslem je vyslyšet názory občanů, co je trápí,
jak se jim v lokalitě žije, s jakými
nejčastějšími potížemi se potýkají
a seznámit občany Ervěnic se
službou Terénního programu.
Zároveň jsme akci spojily s projektem ´Šatník´, kdy si lidé mohli
odnést ošacení, zimní bundy,
obuv, dětské přistýlky, povlečení,
deky, kojenecké věcičky a spoustu jiných věcí. Děti si odnesly také
krásné hračky.
Sbírku pro naše klienty třetím
rokem pořádá Kateřina Kučerová,
která veškeré věci sama sváží
a vše skladuje ve svém bytě.
Věci nám předává velmi zachovalé, pokud je za potřebí, tak je
i zašije, vyčistí. Za to jí patří obrovské poděkování, protože to je

11/2018

záslužná práce. Paní Kučerová
měla možnost být na této akci
a potkat se přímo s klienty, pro
které sbírku pořádá. Byla moc
ráda, když viděla, že sbírka pomohla spoustě lidí, kteří jí poděkovali za její pomoc.
Na akci přišlo asi šedesát dospělých lidí.
Příchozím jsme také nabídli své
služby a s některými si domluvili
schůzky. Jejich starosti předneseme na společných jednáních se
zastupiteli a ostatními službami
v lokalitě, se kterými se budeme
snažit problémy řešit. I toto bylo
smyslem akce.
Terénní program Jirkov je sociální službou, kterou ve městě poskytuje organizace Světlo Kadaň
z. s. Služba působí ve městě Jirkov od roku 2013.
Renata Adamová, vedoucí
Terénního programu Jirkov

Ozdravný pobyt plný výletů,
procedur, kultury a sportu

Ve dnech 23. až 30. září 2018 se zúčastnili členové Základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami Jirkov ozdravného pobytu
v Sezimově Ústí. V rámci tohoto pobytu se uskutečnily zájezdy do historického města Tábor, na poutní místo Klokoty, do Příbrami na Svatou horu,
na Čapí hnízdo a na zámky Šternberk a Dačice. Rovněž jsme navštívili památkově chráněné město Slavonice s překrásně zdobenými domy
a Kozí Hrádek, kde působil Jan Hus.
Součástí ozdravného pobytu byly také masáže, uhličitá koupel, cvičení
v bazénu či masáž chodidel. Hotelový bazén byl k dispozici každý den
do 22 hodin, čehož naši členové hojně využívali. Nezapomnělo se ani na
kulturní a sportovní vyžití. Dvakrát během pobytu jsme uspořádali společenský večer s hudbou a tancem, hráli jsme Bingo a soutěžili v bowlingu.
Všichni účastníci celou akci hodnotili kladně.
A. Skalická, S. Tamáš
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STRUPČICE

Svatováclavská pouť: zábava, poučení a pěvecký koncert
Strupčice - Svatováclavská
pouť koncem září patří ve Strupčicích k pravidelným kulturním akcím, hojně navštěvovaným. Ta
letošní připadla na sobotu 29.
září, tedy hned následující den po
státním svátku na počest patrona
české země.

Pouti přálo počasí
Sváteční setkání sousedů a přátel, osvědčená skladba programu, který pobavil malé i velké,
a především příznivé počasí, to
vše vedlo k tomu, že hodnocení
Svatováclavské pouti z pohledu
starosty obce Luďka Pěnkavy
bylo příznivé.

je kronikář obce Miroslav Rokoš.
Publikace byla vydána v symbolickém nákladu 100 kusů.
O úspěch výstavy se nemalou
měrou zasloužili také manželé
Martin a Michaela Rösslerovi.

Na pouti nemůže chybět kolotoč - ani ve Strupčicích to nebylo jinak.

Svatováclavský koncert
Druhou akcí v režii místního
Spolku přátel památek v rámci
pouti byl Svatováclavský koncert
ženského pěveckého sboru Clavis Cordium Most pod taktovkou
sbormistryně Evy Šimkové. Uskutečnil se v neděli 30. září v kos-

devším vyšlo počasí, což je při
této akci to hlavní. Myslím, že
jsme si to všichni užili,“ ohlédl se
za poslední zářijovou sobotou ve
Strupčicích jejich starosta.
Osudové osmičky obce
V rámci Svatováclavské pouti
2018 se v sobotu 29. září uskutečnila v zasedací síni obecního
úřadu zajímavá výstava u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky Osudové osmičky obce Strupčice.
Kulturní program obstarali převážně pozvaní umělci, ale zčásti byl zajištěn i z vlastních zdrojů - vystoupil školní sbor. Foto 6x Věra Stehlíková
ra, účastnici únorové generální
stávky či sovětského důstojníka
i mnoho dalších exponátů.
Výstava se setkala s nevšedním
zájmem. Návštěvníci si z ní mohli
odnést i novou brožuru Strupčice 1918 - 2018, jejímž autorem

V odpoledním programu vystoupila zpěvačka Marcela Březinová.
„Mám z toho dobrý pocit, kulturní vystoupení byla hezká, ať
šlo o náš školní sbor nebo blok
výborné zpěvačky Marcely Březinové, děti pobavilo dvěma pásmy Divadlo Hnedlevedle, a pře-

tele sv. Václava ve Strupčicích.
Repertoár byl zaměřen zejména
na skladby českých mistrů, což
se k svátku sv. Václava a stému
výročí vzniku republiky výborně
hodilo. Sboru patří dík za krásný
umělecký zážitek.
(mr/lm)

Autor ´osmičkové´ výstavy (snímek vlevo) David Mareš s některými jejími exponáty.
Pořádal ji Spolek přátel památek obce Strupčice ve spolupráci
s obcí, ale zejména s mladým
a zapáleným milovníkem vojenské historie Davidem Marešem
z Hošnic. Ten vymyslel koncepci
výstavy a připravil a dodal všechny exponáty, vážící se k rokům
1918, 1938, 1948 a 1968. Tak bylo
možné na výstavě spatřit českého legionáře, německého ordne16

Důstojnější podobu připomenutí svátku našeho světce mělo vystoupení pěveckého sboru Clavis Cordium v kostele nesoucím jeho jméno.
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Výsledky voleb do obecních
zastupitelstev 2018

Boleboř - 9 zastupitelů
Nezávislí kandidáti obcí Boleboř, Orasín, Svahová, Lesná s podporou STAN a Nezávislých (24,95 %)
Jaroslav Zouna
Martin Hájevský
Sdružení nezávislých kandidátů v Obci Boleboř (30,02 %)
Jaroslav Hrudka
Renáta Miháliková
Lenka Štefánková
Za moderní venkov a bohatší obec Boleboř
(39,53 %)
Martin Valeš
Ilona Malá
Jaromír Franta
Stanislava Bidlasová
Strupčice - 9 zastupitelů
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCE (43,24 %)
Luděk Pěnkava
Michaela Švecová
Ivan Pavliš
Lukáš Stránský
Karolína Poláková
SNK Strupčice 2018 (11,35 %)
Josef Pěnkava
ČSSD (12,16)
Radek Podmanický
Společně pro naši Obec (13,81 %)
Robert Hebký
SDH Strupčice (12,52 %)
Milan Komrska
Vrskmaň - 7 zastupitelů
Pro Vrskmaň a Zaječice (76,34 %)
Václav Hora
Pavel Provazník
Romana Kášová
Antonín Šneiberg
Strana zelených (13,34 %)
Vladimír Netolický

Zdeněk Prát
Radek Fehnl

Nejprve je uvedena strana nebo hnutí (jen ty, jejichž kandidáti získali
mandát), následuje zisk v procentech a jména zvolených zastupitelů.

VRSKMAŇ

Proč bychom se netěšili: Děti
ve Vrskmani Václava nedaly

V neděli 30. září se ve Vrskmani dětští diváci přenesli do hluboké minulosti našich dějin, připomínající svatého Václava. Foto Kamila Jonášová
Vrskmaň - Na poslední zářijovou neděli připravil místní spolek ´Proč bychom se netěšili´ akci, která měla dětem přiblížit život svatého Václava. Kromě místních obyvatel se představením
nazvaným ´Václava nedáme´ přijely pobavit také pozvané děti
z chomutovského dětského domova.
Díky vypravěči Ladjovi Dlouhému, věštící cikánce, kronikáři
Kosťovi a především Umělecké

agentuře Rekruti Michala Tučka
se děti přenesly do roku 935. Za
správné odpovědi z historie získaly sladké ´zlaté´ mince, prošly
rytířským výcvikem a také se zapojily do tvořivé dílny.
Skvělou akci doprovázelo příjemné slunečné počasí i občerstvení od špekáčků, bramboráčků a koblih až po limonády,
a to díky sponzorům, kteří tuto zábavnou exkurzi do počátků
českých dějin podpořili. (ld)

BOLEBOŘ

Bolebořské baby opět vyhodnotily nejhezčí zahrádky

Boleboř - Jako každý podzim
proběhlo v Boleboři vyhodnocení
soutěže o nejlepší zahrádku ve
vsi. Letos se konalo už po patnácté. V jubilejním ročníku bylo vyhodnoceno devět výherců, odměněni byli tři nejlepší „zahradníci“
z Boleboře, Orasína i Svahové.
Bylo to příjemné setkání nejen

K poslechu zahrál Makovec.

s výherci. Sál místního kulturáčku, kde vyhodnocení proběhlo,
byl zcela zaplněn. Sobotní odpoledne, opět zpestřilo losování věcných cen. Mezi ně patřily
například domácí likéry, džemy,
kompoty, bylinné čaje či mastičky,
ale také kosmetika, nádobí, keramika a mnoho dalších zajímavých
věcí. Hlavní cenou pak byla elektrická sekačka.
Akce, na níž již tradičně hrála
chomutovská country kapela Makovec (na snímku vlevo), proběhla pod záštitou obecního úřadu
a spolku Bolebořské baby. Jejich
výrobky tvořily značnou část losovaných cen. (lm)

Vítězové soutěže u nejlepší zahrádku:
Boleboř:
Orasín
Svahová
1. Manželé Frantovi
1. Zdeňka Barth
1. Manželé Syroví
2. Manželé Tröglovi
2. Jitka Soukupová 2. Manželé Wenischovi
3. Manželé Prokešovi 3. Milan Fiala
3. Vladimír Kiklhorn

Při vstupu do ´sálu´ kulturáčku se procházelo kolem lákavé nabídky,
kterou přichystaly i nabízely Bolebořské baby. Foto 2x Blanka Pitnerová
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Fotbal může být drsný i v ženském podání aneb To si děláš p...l!

V neděli 30. září se na hřišti
v Mostecké ulici střetly ženské týmy FK Baník Souš/SK ErvěniceJirkov a TJ Švermov. Byl to souboj
dvou dosud neporažených celků o první místo, což slibovalo dramatické utkání. To se nakonec naplnilo měrou víc než vrchovatou.
V druhém poločase (první skončil 0:2) atmosféra na hřišti po
několika zákrocích zhoustla. Vše
vyvrcholilo faulem švermovské
hráčky, na který napadená zareagovala ´chlapsky´- poté, co se

zvedla z trávníku, se na protihráčku se slovy „to si děláš p…l“ vrhla.
Aktérky duelu se do sebe zaklínily

a cloumaly sebou za použití ženských chvatů (tahání za vlasy).
Během chvilky jim přispěchaly na

Tak to začalo: domácí hráčka obešla soupeřku, ta jí zabránila v úniku
stoličkou. Faulovaná se slovy o zadní části těla po ní vystartovala.

pomoc kolegyně. Vznikl zajímavý
chumel, který byl v přímém rozporu s označením žen jako příslušnic něžného pohlaví.
Pořadatel situaci uklidnil, utkání se dohrálo, stav se nezměnil.
A co dál? V zápisu o utkání není
uvedena ani žlutá ani červená karta. Takže se vlastně nic nestalo…
Další čtyři říjnová utkání ženy
FK Baník Souš/SK Ervěnice-Jirkov vyhrály a přezimují na druhé
příčce tabulky, o jediný bod právě
za Švermovem.
(lm)

V takové situaci je výhodou (či nevýhodou,
záleží na úhlu pohledu), že ženy nosí drdoly.

Bitku roztrhávaly hráčky obou týmů i členové
realizačního týmu hostí...

...zatímco rozhodčí vyčkával, jak to dopadne,
s červenou hrozbou v ruce - aby ji pak schoval.

Napadená využívá toho, že soupeřku drží její
spoluhráčka, a políčkem oplácí...

...po němž domácí žena běsní a trhá svým
sevřením: Pusťte mě na ní!

...emoce začaly opadat až poté, co pořadatelka varovala, že hrozí ukončení zápasu. Foto LM

FLORBAL

Co nového u Florbal Miners Jirkov?

Novou sezónu zahájili na přelomu září a října také jirkovští florbalisté. Zeptali jsme se, jak do ní
vkročili.
Tým mužů vstoupil do své historicky první sezóny turnajem na
palubovce ZŠ Krušnohorská v neděli 7. října a domácího prostředí
využil bezezbytku. Jirkovští nejprve rozstříleli FBK Prty (Postoloprty) 15:4, ve druhém zápase si pak
poradili s týmem Bivoj Litvínov
B 10:6. Následovala remíza 9:9
s BK Real Roudnice nad Labem
a vítězství 9:5 nad týmem Florbal
18

Ústí nad Labem C. Po čtyřech
kolech se tak se třemi výhrami
a jednou remízou (skóre 43:24)
drží v čele tabulky Ústecké ligy
mužů (sk. A).
Junioři vstoupili do soutěže
rovněž skvěle. V prvním turnaji
v Kadani porazili domácí tým
DDM Kati Kadaň 15:5 a následně

Florbal Teplice 11:4. Ve druhém
turnaji v Lovosicích už se jim tak
dobře nevedlo a prohráli s Turnovem 3:5 a s domácím ASK 1:5. Ve
třetím podlehli opět Lovosicím 4:8
a po přestřelce s Vipers Most získali bod za remízu 10:10.
Také kategorie dorostu stejně
jako muži si odbyla svou soutěžní

Info pro zájemce o florbal - rodiče dětí od ročníku 2012
Najděte si na stránkách florbalminers.cz termíny tréninku
podle roku narození, dostavte se 15 minut před tréninkem, kde
získáte veškeré informace.
Nebo se ozvěte na e-mail: nabor@florbalminers.cz .

premiéru. Dorostenci hrají 2. ligu
(skupina 2). Mají za sebou tři turnaje (dvojzápasy). Ani v jednom
utkání se zatím z bodového zisku
netěšili a se skóre 20:42 uzavírají
desetimístnou tabulku.
I mladší a starší žáci mají za
sebou první zápasy, a přestože
výsledky nejsou zatím příliš příznivé, u této kategorie je v současnosti kladen důraz především na
nárůst členské základny. A ten se
daří - jak potvrzuje trenér mládeže David Dudek, počet dětí stále
narůstá.
(lm)

Jirkovské noviny

Sport

11/2018

CYKLOTURISTIKA

MALÁ KOPANÁ

Cyklistickou sezónu zakončili
výšlapem na Svahovou
Zakončení cyklistické sezony,
které se stejně jako její jarní zahájení odehrává pod patronací
městského úřadu, proběhlo v sobotu 6. října.
Na startu cyklovýletu stanulo třináct cyklistů, mezi nimi dvě ženy.
Počasí bylo ráno chladné, ale

V jirkovském souboji o bronz
byla úspěšnější Krušnohorská

odpoledne už sportovce na horách hřálo sluníčko. Trasa vedla
přes vodní dílo Kamenička, okolo Novodomských rybníků, přes
Bernavu, na Svahovou a zpět do
Jirkova.
Poslední výšlap jirkovské sezóny měřil 45 kilometrů.
(lm)
Počátkem října proběhl na hřišti ZŠ Písečná v Chomutově pátý
ročník Memoriálu Václava Čecha,
dlouholetého pedagoga a organizátora žákovského sportu na
Chomutovsku. Turnaje pro žáky
5. a 6. tříd se ve dvou skupinách
účastnilo osm družstev, mezi nimiž nechyběli ani dva zástupci
Jirkova.
Týmy ZŠ Studentská a ZŠ Krušnohorská byly rozlosovány každý
do jiné skupiny, ale nakonec se
střetly. V bojích ve skupinách totiž shodně obsadily druhé místo
a tak jejich duel určil, který tým
skončí celkově třetí (ve finále vítězů skupin ZŠ Na Příkopech porazila ZŠ Zahradní). V jirkovském
derby byla úspěšnější Krušnohorská, vyhrála 3:2. Góly v utkání

Souboj o třetí místo. Jakub Horník (Krušnohorská) vystřelil▲, gólman David Čáslava se ohlíží ▼,
spokojený střelec se odvrací: už
je tam!▼▼ Foto 3x L. Chlíbek

vstřelili: Horník 2, Wittman (Krušnohorská) - Niš, Sochor (Studentská).
(jk/lm)

Krásné počasí podzimní krásu Krušnohoří zvýraznilo. Foto Martin Vršan

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie

název družstva hostí

čas

hřiště Žižkova
10. 11. A tým muži I. A třída
18. 11. B tým muži I. B třída

Domoušice		14:00
Černovice

hřiště Mostecká
11. 11. divize starší dorost
11. 11. divize mladší dorost

FK Litoměřicko
FK Litoměřicko

místo: kryt CO u základní školy v Krušnohorské ulici
kategorie
divize muži A
divize muži A
KP 2. muži C
2. liga ženy A
2. liga ženy A
KP 1. muži B
KP 1. muži B
KP 2. muži C

kategorie: 1. B třída, skupina C

datum		
18. 11. muži I. B třída

název družstva hostí
Březenecká

čas
13:30

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov

místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
10:15
12:30

Domácí mistrovská utkání
Klubu stolního tenisu Jirkov

datum
17. 11.
18. 11.
21. 11.
24. 11.
24. 11.
24. 11.
25. 11.
5. 12.

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

název družstva hostí
TJ Sokol Filipov A
SKP Sever Ústí n. L. A
SKST Baník Most E
TJ Sokol Turnov A
SKST Liberec A
SKST Děčín B
TJ Krupka B
TJ Kopisty A

čas
16:00
10:00
17:30
10:00
15:00
16:00
10:00
17:30

datum
10. 11.
10. 11.
11. 11.
11. 11.
17. 11.
17. 11.
18. 11.
24. 11.
25. 11.
25. 11.
01. 12.
01. 12.
02. 12.
02. 12.
08. 12.
08. 12.

kategorie
ČP st. žáci
KP juniorky
ČP starší žáci
KP kadetky
KP muži B
2. liga muži A
KP ml. žákyně 3
ČP st. žákyně
ČP st. žákyně
KP ml. žákyně 4
KP st. žákyně
KP ml. žáci 4
KP ml. žákyně 6
KP kadetky
KP juniorky
2. liga muži A

název družstva hostí
mistrovský turnaj
VTK Čížkovice
mistrovský turnaj
Veros Chomutov
VK Teplice
VK Příbram B
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
VK Sever Žatec
Volejbal Ústí n.L.
TJ Loko Česká Lípa

čas
9:00
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00 + 13:00
11:00 + 15:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
10:00 + 14:00
10:00 + 14:00
12:00 + 16:00

0
0
0
0
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Kino

pátek 16. 11.
9:00 Plán útěku 2 akční, thriller
17:30 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny dobrodružný, rodinný
20:00 Ten, kdo tě miloval komedie, rodinný

telefon: 474 680 337

pátek 9. 11.
9:00 Miss Hanoi drama, krimi
17:30 Ten, kdo tě miloval komedie, rodinný
20:00 Venom akční, scifi

sobota 17. 11.
15:00 Grinch animovaný, rodinný
17:30 Ten, kdo tě miloval komedie, rodinný
20:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny dobrodružný, rodinný

sobota 10. 11.
15:00 Grinch animovaný, rodinný
17:30 Louskáček a čtyři říše dobrodružný,
rodinnýi
20:00 Jak se moří revizoři komedie

neděle 18. 11.
15:00 Yeti: Ledové dobrodružství animovaný
17:30 Spolu to dáme komedie, drama
20:00 Upgrade akční, thriller

neděle 11. 11.
15:00 Grinch animovaný, rodinný
17:30 Ten, kdo tě miloval komedie, rodinný

středa 21. 11.
9:00 Jan Palach drama, životopisný
17:00 Grinch animovaný, rodinný
20:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny dobrodružný, rodinný

středa 14. 11.
17:00 Grinch animovaný, rodinný
20:00 Po čem muži touží komedie
čtvrtek 15. 11.
Snow film fest

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560
sobota 10. 11. 17 hodin
20. výroční koncert sboru Ventilky
Pořádá ZUŠ Jirkov

Lezecká aréna

telefon: 474 345 540

pátek 30. 11. 16 hodin
3. kolo Bouldering Session
Otevřený závod v boulderingu ze série
Bouldering
pátek 30. 11. 21:00 hodin
Koncert kapely OGEE
Rocková kapela ze Žatce

Archa 777
Mateřské centrum
telefon: 723 457 269

čtvrtek 8. 11. 15 - 18 hodin
Lampiónová tvořivá dílna
vstupné 30,- Kč
Tvořivá dílna na lampiónový
průvod je od 15:00 do 18:00

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
neděle
11. 11. 16:15
Možnost docházení
Lampiónový
průvoddětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

zahájení na náměstí Dr. E. Beneše,
16:30 odchod směr zámek Červený Hrádek
17:00 hudební program na nádvoří zámku
17:30
příjezd
na bílém koni
pondělí
- pátek
8:00Martina
- 17:30 hodin
Zajištěn je stánkový prodej
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby
jen12.
určité
v týdnu.
středa 5.
16dny
hodin

Mikulášská zábava bez čerta

čtvrtek 22. 11.
17:30 Balón drama, thriller
20:00 Creed II drama, sportovní
pátek 23. 11.
17:30 Zrodila se hvězda romantický
20:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny dobrodružný, rodinný

sobota 24. 11.
15:00 Pat a Mat: Zimní radovánky animovaný, rodinný
17:30 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny dobrodružný, rodinný
20:00 Venom akční, scifi
neděle 25. 11.
15:00 Pat a Mat: Zimní radovánky animovaný, rodinný
17:30 Útok z hlubin akční, thriller
středa 28. 11.
17:00 Pat a Mat: Zimní radovánky animovaný, rodinný
20:00 Creed II drama, sportovní
čtvrtek 29. 11.
17:00 Čertí brko pohádka, komedie
20:00 Balón drama, thriller
pátek 30. 11.
9:00 Chata na prodej komedie, drama
17:30 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny dobrodružný, rodinný
20:00 Robin Hood akční, drama

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

Jirkovské divadlo

telefon: 474 654 265

sobota 17. 11. 18 hodin
Fontána
60. léta: Olympic, Petr Novák, Pavel Novák,
Matadors, Mefisto, Beatles a další
Vstupné: 130,- Kč sál, 110,- Kč balkón
Předprodej v informačním centru Jirkov
úterý 27. 11. 19 hodin
Ladislav Zibura
Poutník a cestovatel přijede s cestovatelskými
příběhy. Vstupné 160 Kč.
Předprodej v informačním centru
pátek 30. 11. 19 hodin
Galakoncert Štefana Margity
sobota 1. 12. 15 hodin
Mikulášská zábava pro děti
Pořádá DDM Paraplíčko

každý čtvrtek od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou
Starý Jirkov - fotografie historie Jirkova
vstupní hala galerie
výstava potrvá do 31. 1. 2019
Olga Havlová a Výbor dobré vůle
Putovní výstava fotografií Olgy Havlové
a Výboru dobré vůle potrvá do 1. 12.
Stromy Olgy Havlové
Dětské obrázky jeřabiny - strom zasazen
k nedožitým 85. narozeninám Olgy Havlové. Výstava potrvá do 31. 12.
pátek 16. 11. 17 hodin
Keramika pro starší a pokročilé
Ateliér zlatnictví - cena kurzu 150 Kč
přihlášky:galerie@mlynskyspolek.cz
neděle 18. 11. 9 - 14 hodin
Kurz patchworku
Cena kurzu 400 Kč

Základní umělecká škola

telefon: 474 654 077

čtvrtek 8. 11. 18 hodin

Hudební dostaveníčko

úterý 20. 11. 18 hodin

Podzimní koncert

úterý 27. 11. 18:30

Kruh přátel hudby- klavírní recitál Miroslava Severy

čtvrtek 29. 11. 18 hodin

Adventní koncert

čtvrtek 6. 12. 18 hodin
Mikulášský koncert
všechny akce proběhnou v koncertním sále ZUŠ

společný koncert učitelů a žáků

