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V zámecké aleji se
bude řezat a kácet

Červenohrádecká alej.

Na přivítanou do příštích čtyř let studia dostali studenti a studentky pomůcku - tablet.

Ve druhé polovině ledna bude probíhat ošetření téměř padesáti stromů
v aleji, která se táhne Červenohrádeckou ulicí. Jírovce lemují silnici od
polikliniky až po náves v Červeném
Hrádku, sedm z nich je však už natolik
starých a nemocných, že budou pokáceny. Část stromů už měl v péči krajský
úřad, teď přijde na řadu zbytek, jehož
majetkem je Jirkov. Řezy a kácení provede odborník s certifikací evropský
arborista. Bude tedy ošetřeno celkem
48 stromů.
FOTO ED

Vánoční dárek dostali gymnazisté
prvního ročníku v Jirkově. Odnesli
si domů na prázdniny tablety, aby se
s nimi seznámili, a od nového roku je
budou používat při výuce.
Město Jirkov, které gymnázium provozuje, investuje nejen do pomůcek,
ale také do budovy a zázemí. Loni na
podzim byla dokončena jídelna, kterou
využívá zhruba 70 % žáků a všichni
učitelé. Díky kvalitní nabídce výživného jídla byl z budovy odstraněn už nepotřebný automat na bagety a sušenky.
Prostředí a výuku mohou na vlastní
oči vidět děti z devátých tříd základ-

ních škol v Jirkově, které mají zájem
o studium. „Začátkem února k nám
přijdou na hodinovou prohlídku a mohou se zeptat na vše, co je zajímá,“
potvrzuje Lenka Payerová, zástupkyně ředitele. Studenti sami předvedou
svým mladším případným kolegům
své znalosti a možnosti studia.
Pro veřejnost jsou připraveny dva
termíny dnů otevřených dveří, a to ve
čtvrtek 21. ledna a v úterý 23. února.
Den, kdy se podávají přihlášky ke
studiu na střední škole, se blíží a po
zkušenostech z loňského přijímacího
řízení je vidět, že o gymnázium je zá-

Foto GYM

jem. „Loni jsme měli 69 přihlášených
uchazečů a 23 jsme přijali do prvního
ročníku,“ dodává místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.
Letos může být ke studiu na gymnáziu přijato maximálně třicet studentů,
kritéria přijímaček zůstávají stejná
loni. Základem jsou centrálně zadávané testy z matematiky a českého jazyka
a literatury, dále se zohledňují výsledky ze základní školy či úspěchy v krajských olympiádách. Žáci s vyznamenáním na konci docházky na základní
škole jsou přijati bez ohledu na výsledky testů.
(ed)

zdarma

Spolky mohou
už v únoru žádat
o příspěvky
Město Jirkov vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o finanční podporu
z rozpočtu města. Od 5. února do
30. listopadu se mohou v programu
hlásit neziskové organizace a spolky.
Jde o standardní podporu, která funguje v Jirkově dlouhodobě. Subjekty,
které čerpaly peníze formou dotací,
se mohou zapojit i nadále. Nutné je se
přihlásit do patřičného programu podle
podmínek, které jsou zveřejněny na
webových stránkách Jirkova.
„V žádosti musejí uvést, na co plánují peníze využít. Účelem mohou být
například pronájmy, turnaje, sportovní
materiál, nákup majetku, pořádání kulturních akcí,“ vyjmenovává místostarostka Dana Jurštaková. Organizace
také musí doložit veškeré náležitosti,
které jsou podrobně vyjmenovány ve
výzvě. O poskytnutí podpory rozhoduje rada města, v případě částky nad padesát tisíc korun zastupitelstvo. V rozpočtu je pro tyto žadatele vyčleněno
510 tisíc korun. Neziskové organizace
čerpají podporu z městského rozpočtu
již řadu let.
(ed)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ
Zastupitelé se letos poprvé sejdou ve středu 25. ledna v 16 hodin, a poté 10. února ve 13 hodin
v zasedací místnosti radnice na
náměstí Dr. E. Beneše.
V lednu se bude jednat o odkoupení objektu č. p. 2 u zámku
Červený hrádek. Jednání zastupitelstva jsou veřejná, je na nich
prostor pro podněty občanů.

Rozhovor

Starosta: Opravíme silnice a chystáme i novinku
Zajímá vás, co
všechno
čeká
Jirkov v tomto
roce? V následujícím rozhovoru
přiblíží novinky
připravované zastupiteli a týmem
úředníků starosta
města Radek Štejnar.
Na co se mohou Jirkováci letos těšit?
Často slýchám, že by si lidé přáli
nové, opravené chodníky a opravené
silnice. Jiní by zase rádi viděli rozvoj
města i jinými směry. Nejen v tom, že
budeme opravovat to, co tu máme, ale
že budeme budovat nové věci. Důležité je obojí, a proto se každý rok sna-

žím, aby byl plán investic vyrovnaný
– abychom dávali do pořádku staré komunikace a zároveň, abychom nabídli
našim obyvatelům něco nového.
Největší položkou v rozpočtu investic je letos stejně jako loni rekonstrukce ve Studentské ulici, opravovat se
bude i ve Vinařické. Tím budeme mít
horní část města zrekonstruovanou.
Čeká nás také pokračování v rekonstrukci komunikace v Palackého ulici,
v části pod autobusovým nádražím ve
směru na Most. To je druhá nejnákladnější akce v letošním rozpočtu. Součástí je prodloužení cyklostezky až na
koupaliště.
Vyjmenujte nějaké novinky...
Budeme pokračovat ve zvelebování
Olejomlýnského parku. Po velké loň-

Výcvikovou louku popisuje
podrobněji článek na straně 2
a o dalších investičních akcích se
dočtete následně v dalších
vydáních JN.

ské revitalizaci vznikne ve spodní části
pod dopravním hřištěm pumptracková
dráha a výcviková louka pro psy. Tím
nabídneme našim občanům novou
možnost volnočasového vyžití.
Výcvikovou louku využijí pejskaři,
to je jasné už z názvu. Ale kdo bude
využívat pumptrackovou dráhu?
Na pumptracku jezdí cyklisté všech
úrovní, všeho věku, s jakýmkoliv typem kola. Jde vlastně o dráhu či men-

ší okruh se zvlněným povrchem, na
němž se cyklista pohybuje díky pohybu připomínajícímu pumpu - nahoru
a dolů, tudíž nemusí vůbec šlapat.
Takže něco pro lenochy?
Vůbec ne. Jde o zábavný nácvik
a trénink rovnováhy. Pumptrack bývá
v bikeparcích, ve sportovních a rekreačních centrech, na hřištích u škol či
školek, na cyklostezkách. Dráha bude
samozřejmě podléhat veškerým bezpečnostním požadavkům a na udržování veřejného pořádku dohlédnou
nové kamery, napojené na městskou
policii. Cyklisty podpoříme také vybudováním krátké cyklostezky přes park
Smetanovy sady a ve Studentské ulici.
V dalších letech plánujeme napojit na
trasu z Chomutova i Dvořákovu ulici.

V plánu na letošní rok jsou investice za 60 milionů korun. Loňská čísla
přesahovala 80 milionů korun. Proč
je letos rozpočet nižší?
Loni jsme zateplovali městské objekty a investovali do sídlišť, to vše díky
dotacím z Evropské unie a ze státních
fondů. Například proběhla revitalizace sídliště Studentská, rekonstruovali jsme most v Krušnohorské ulici.
Čerpali jsme v sedmi projektech přes
42 milionů korun prostřednictvím dotací. V současnosti ale není vyhlášeno
tolik výzev, které bychom mohli využít, platíme vše stoprocentním podílem
ze svého rozpočtu.
(ed)

Příští JN 17.-23. 2.
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Hasiči se stěhují
do nového

Dobrovolník Lukáš Kubový kompletuje nábytek, kterým bude zařízena
nová budova.
Foto ED
Nová přístavba u hasičských garáží
už je po kolaudaci, do konce ledna se
do ní jednotka Sboru dobrovolných
hasičů kompletně přestěhuje. Veškeré
práce s tím spojené jsou na bedrech
členů sboru, kteří svou činnost vykonávají dobrovolně, ve svém volném
čase.
V budově budou mít zázemí v podobě učebny, klubovny, ložnice, kanceláře, operačního střediska, šaten
a samozřejmě sociálního zařízení. Do
garáží budou mít z patra rychlý přístup
po skluzné tyči.
(ed)

Pohled na přístavbu (levá část) a garáže ze zadního dvora.
Foto MěÚ

MÁ JIRKOV SVÉ MAGICKÉ
MÍSTO?
Znáte-li tajemné místo na katastru Jirkova, které je celoročně veřejně přístupné, pošlete jeho popis
na adresu a.karlovska@jirkov.cz.
Váš tip bude možná tím, který
se pak objeví v publikaci o magických místech Krušných hor, kterou
připravuje Destinační agentura
Krušné hory.

Jirkov se představí
na cestovním
veletrhu
Na výstavišti v Praze-Holešovicích
proběhne od 18. do 21. února středoevropský veletrh cestovního ruchu
Holiday World 2016. Svou expozici
tu má také Ústecký kraj, spolu s městy
z regionu. Chybět mezi nimi nebude
ani Jirkov.
Holiday World je tradiční a prestižní
akcí a nejvýznamnější přehlídkou cestovních kanceláří, domácích českých
regionů, národních turistických centrál
cestovního ruchu a dalších služeb turistického průmyslu ve střední Evropě.
Atraktivní součástí mezinárodního
veletrhu je rozsáhlý doprovodný program pro odborníky (semináře, prezentace, konference aj.).
Laickou veřejnost kromě nabídky individuální dovolené a zájezdů přiláká
přehlídka cestovatelských filmů, autogramiád a výstav cestovatelských fotografií WorldFilm a Expediční kamera.
Souběžně s veletrhem Holiday World
bude probíhat 10. ročník veletrhu Top
Gastro & Hotel.
(hw)

Psi budou mít
v parku louku
i záchod

Cesta proti bolesti pomohla
V červnu rozjel mladý sportovec
Milan Dzuriak z Jirkova projekt Cesta
proti bolesti, kterým chtěl splnit dvěma handicapovaným mladíkům velké
sny. Jeden sen - výlet do Paříže - se
splnil v září, před Vánoci byl naplněn
ten druhý - nový elektrický vozík.
Na něm už jezdí Zdeněk Růžička.
Oproti jeho dosavadnímu je vhodný
příměr, jako by vyměnil trabanta za
mercedes. Ovládání tlačítky, přední
a zadní světla, dokonce i blinkry, robustní kola, polohovací záda… To vše
teď hodně Zdeňkovi a jeho rodičům
uleví v každodenním životě.
Zdeněk se bude moci pohybovat
samostatně nejen po bytě v paneláku
v Mládežnické ulici, ale i venku. Kopec cestou domů od lékaře vyjede díky
elektromotoru sám, už ho nebude muset tlačit maminka.
Speciální úpravy stejně jako vozík samotný zajistila odborná firma
SIVAK medical technology s. r. o.
z Hradce Králové, jejíž zástupce přijel
vozík za 140 tisíc korun seřídit přímo
Zdeňkovi na míru. V budově městského úřadu Růžičkovi dostali také nutné
technické instrukce, jak se o zařízení
starat i na co dát pozor při běžném provozu. „Je to docela jednoduché, jako
ovladač k televizi,“ radoval se Zdeněk
při zkoušení všeho, co vozík umí.
„Mockrát děkujeme všem, kteří nám
pomohli,“ neudržel při předávání slzy
dojetí Zdeňkův tatínek. Vděčnost
směřoval k lidem, kteří finančně ale
i morálně přispěli v projektu Cesta

Známý výjev v jesličkách je dílem pekařky, celkový betlém je daleko větší a obsahuje i Noemovu archu.
Foto ED

Rodina Růžičkova s odborníkem z dodavatelské firmy (vpravo).
proti bolesti. Akce, díky níž se vybraly
peníze na výlet handicapovaného Matouše Ulmana a vozík Zdeňka Růžičky, spočívala především v opravdové
oběti Milana Dzuriaka. Sám ujel během jednoho měsíce dva tisíce kilometrů na kole kolem České republiky, ačkoliv ho trápily bolesti kvůli vrozené
vadě kyčlí. Celý projekt i cestu mapuje
facebooková stránka s názvem Cesta
proti bolesti, informovali jsme o něm
také v našich novinách.
Dzuriakovo úsilí podpořil na začátku
starosta města Jirkova Radek Štejnar,
Milanu Dzuriakovi pomáhali jeho
blízcí a ke zdaru došla díky dobrým
duším také s přispěním Bedřicha Fryče, ředitele příspěvkové organizace
KVIZ.
(ed)

Foto ED

Ideálním místem pro venčení psů
v Jirkově je zrevitalizovaný Olejomlýnský park. Během letošního roku
zde bude vyhrazen prostor přímo pro
majitele psů a jejich zvířata. Součástí
parku bude několik prvků pro výcvik
psa, lavičky, psí pisoár a koše na exkrementy.
Před příchodem jara bude určeno
nejvhodnější místo, zatím jsou vytipovány dvě lokality. „Výcviková louka
bude oplocena nízkým pletivem, aby
měli pejskaři se svými miláčky prostor
jasně vymezený,“ upřesňuje Kamila Plzáková z odboru majetku města
a útvaru investic Městského úřadu
v Jirkově.
Tam pak budou moci své svěřence
trénovat, například na stanové překážce ve tvaru áčka, ve skoku přes překážku či skrz kruh. K těmto prvkům bude
instalován i psí záchod, aby pejsci nechodili ke stromům.
„V celém prostoru parku byly v minulém roce vysazeny mladé stromky,
které je třeba nějak ochránit před psí
močí, která by je zničila,“ dodává starosta Jirkova Radek Štejnar.
(ed)

Ukazatel rychlosti
ukázní řidiče
Šťastný Zdeněk ve svém „mercedesu“.
Foto ED

Diskutované téma: Doprava MHD v Chomutově a Jirkově

Jirkov podporuje seniory a dárce krve
Na slevy slyší většina lidí, nejvíce ti,
kteří mají hluboko do kapsy. A když
je něco zadarmo, proč by to nemohli mít všichni? Podobné myšlenky se
honí v hlavě těm, které zarazil nesoulad v poskytnutí bezplatného jízdného
pro jirkovské a chomutovské seniory
v městské hromadné dopravě (MHD).
Na městský úřad v Jirkově totiž přišlo
několik dotazů, proč mají MHD zadarmo Chomutováci starší 70 let a dárci
krve s více než 40 odběry, ale Jirkováků se to netýká.
Úhradu za chomutovské seniory a
zasloužilé dárce krve platí město Chomutov ze svého rozpočtu pro své občany. Město Jirkov podporuje zasloužilé
dárce přímo - každoročně jim vyplácí
tisíc korun přímo na ruku. „Příspěvek
není vázán na využívání veřejné dopravy,“ potvrzuje starosta Radek Štejnar. V roce 2015 využilo této podpory
203 Jirkováků a jejich počet každým

Ceník MHD
● časový kupon na 360 dní:
2 520 korun zaplatí žák
občan 5 565 korun
starobní důchodce 1 000 korun.
● kupon na měsíc
občan 530 korun a senior 100 Kč

rokem stoupá. Celkem tedy v loňském
roce město Jirkov podpořilo dárce
krve, kteří mají za sebou více než 40
odběrů, částkou 203 tisíc.
Senioři mají v Jirkově dobré zázemí,
příležitost pro sdružování mají v Seniorklubu, který letos čerpá z městského rozpočtu 228 tisíc korun na provoz
a aktivity.
V městské hromadné dopravě mají
zajištěné výrazné slevy. Například časový kupon na 360 dní vyjde žáka na
2 520 korun. Běžného dospělého Jir-

kováka na 5 565 korun, důchodce ve
starobním důchodu na 1 000 korun. Na
měsíc platí občan 530 korun a senior
rovnou stovku. Zadarmo pak jezdí držitelé průkazu ZTP a členové Konfederace politických vězňů a Bojovníků
za svobodu a svazu PTP – VTNP.
Města Chomutov a Jirkov jsou akcionáři dopravce DPCHJ a. s. Jirkov
má pro letošní rok vyčleněno v rozpočtu 14 milionů korun, které zaplatí
za provozování MHD. Tato částka se
každým rokem zvyšuje. Pokud by měl
Jirkov následovat v této věci Chomutov, musel by z městské pokladny vyplatit ještě další milion.
V současné době se ale snaží Jirkov
o opak, chce vyjednat úsporu pro
městský rozpočet v souvislosti se zásadní změnou – zrušením trolejbusové dopravy. „Pak můžeme uvažovat
o různých zvýhodněních,“ dodává na
závěr starosta Štejnar.
(ed)

Cestou z Blatna měří v Březenci
rychlost nový ukazatel.
Foto ED

Nevzhledné
zastávky budou
vyměněny

Zastávka MHD Vinařická I. Foto ED

Odlehčovací služba nabízí více lůžek
Od 1. ledna rozšířil Městský ústav
sociálních služeb Jirkov (MěÚSS) kapacitu odlehčovací služby na 30 lůžek.
Bude tak moci přijmout více lidí po
cévní mozkové příhodě či po zákrocích, aby zde absolvovali rekondiční
pobyt.
Jde o pobytovou sociální službu,
která je poskytována na dobu v délce
7 až 90 dní, za účelem posílení fyzické kondice a soběstačnosti v denních
činnostech natolik, aby se mohl kli-

ent vrátit zpět do domácího prostředí.
Odlehčovací službu využívají pro své
blízké také ti, kteří celodenně pečují
o nemocné a potřebují si odpočinout.
„Zareagovali jsme na zvýšenou poptávku,“ vysvětluje důvod navýšení
kapacity Eva Šulcová, ředitelka MěÚSS. Klienti si mohou vybrat mezi pobytem zaměřeným na odpočinek nebo
na posílení kondice, rehabilitaci, bazální stimulaci a nácvik soběstačnosti.
Cílem rekondičního pobytu je zvlád-

nout péči o svou osobu, péči o domácnost a obsluhu běžných domácích
elektrospotřebičů.
Vhodný je například pro pacienty
po cévní mozkové příhodě, ortopedických nebo chirurgických zákrocích.
Více informací je k dispozici na stránkách www.meussj.cz v sekci pobytové
služby.
MěÚSS proto také bude přijímat
nové pracovníky v sociálních službách
a sociální pracovníky.
(ed/měúss)

Ke konci roku už tento typ zastávky nahradí hezčí přístřešek. Stávající
nevzhledné kovové přístřešky podél
hlavní komunikace ve Studentské ulici
budou odstraněny a proběhne instalace nových, podobných těm, které jsou
od loňska u obchvatu, v ulici Hrdinů
a na autobusovém nádraží. Výměna
proběhne po dokončení plánované rekonstrukce ve Studentské ulici. (ed)

Tel. čísla na městskou policii:
474 654 179, 732 981 010.
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KAM ZA ZÁBAVOU
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

informace na telefonu 474 684 560

Prohlídky zámku jsou kvůli výstavě lega zrušeny.
Výstavy: do 19. 2. Svět kostiček Lego, vstupné 50 a 30 Kč. Pohádkový svět: vstupné
20 Kč. Út-ne od 10 do 16 hodin.
Wellness centrum: Po-ne 9-21 hodin. Sauna, vířivka. Každý sudý týden v pondělí zavřeno.
JIRKOVSKÉ DIVADLO, dříve KULTURNÍ DŮM

informace na telefonu 474 654 265

Neděle 7. 2. od 15 hodin - Taneční odpoledne, hraje muzika Baranijak.
Pátek 19. 2. od 20 hodin - Myslivecký ples města Jirkova. Lístky k prodeji v Infocentru.
Neděle 21. 2. od 15 hodin - Karneval show, zábava pro děti.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

informace na telefonu 474 654 077

Úterý 23. 2. od 19 hodin - Pavel Voráček - klavírní recitál, pořádá Kruh přátel hudby.
Úterý 9. 2.a čtvrtek 11. 2. od 18 hodin - Koncert vítězů školní soutěže.
Středa 10. 2.od 17 hodin - Výstava výtvarného oboru „Očima dětí“.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PARAPLÍČKO

informace na telefonu 474 654 313

Každý čtvrtek od 13:30 do 18 hodin - Keramika pro děti a dospělé 50 Kč.
Pátek 29. 1. od 15 hodin - Diskoška v tělocvičně - slezina účastníků pobytových akcí DDM.
Pátky 29. 1.. 12. a 26. 2. od 15 do 19 hodin - Ateliér - pletení z pedigu pro dospělé, 100 Kč.
Pátek 12. až čtvrtek 18. 2. - Lyžování v Alpách, pro přihlášené děti od 8 let.
Pondělí 15. až pátek 19. 2. od 8 do 16 hodin - Příměstský tábor v DDM, výlety, hry, soutěže, hledání pokladu. Pro přihlášené děti od 6 let. Cena 1 500 Kč.
KLUDSKÉHO VILA A ZAHRADA

Na adventních trzích lidé
nakupovali rekordně

Výtěžek z letošního prodeje v rámci
Jirkovského charitativního adventu je
opět rekordní. Na konto spolku Prohandicap Jirkov přispěli nakupující částkou
150 641 korun, což je o 30 tisíc korun
více než loni.
Každý rok přijede známý host, letos
to byla modelka Veronika Kašáková,
která vyrostla v Dětském domově ve
Vysoké Peci. Původně měl přijet i zpěvák Sebastian Navrátil, ale kvůli zdravotním problémům nakonec nedorazil.
Adventní trhy, které probíhají vždy
v Kostelní ulici po dva dny v předvánočním týdnu, jsou spojeny s vánočními dílnami a vystoupeními dětí ze školských zařízení. V Jirkově mají tradici
již od roku 2007. Rok od roku výtěžek
stoupá, zájem o vlastnoruční výrobky
roste, stejně tak jako jejich kvalita. Vybrané peníze pomůžou místnímu spolku při organizování a zajišťování do-

Modelka Veronika Kašáková, která prožila část dětství v Dětském domově ve
Vysoké Peci, odpoledne prodávala dětské výrobky.
Foto ED
pravy handicapovaných dětí z Jirkova
a Chomutova do škol.
(ed)

informace na telefonu 474 654 007

Středa 10. 2. od 18 hodin - Přednáška Ivety Fischerové o EFT (technice emoční svobody)
v podkroví Kludského vily - vstup volný.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777

informace na tel. 725 006 968

Dětský klub: Středa od 14 do 16 a od 16 do 18 hodin + výlet jednou měsíčně. Poplatek za
celý měsíc vyjma výletu 120 Kč.
Mateřské centrum: 9-12:30 hodin program, 40 Kč. 13-17 hodin volná herna, 30 Kč.
Miniškolka - hlídání dětí od 18 měsíců do 6 let. Po-pá od 7:30 do 17 hodin (do 250 Kč na
den). Doprovod dětí na zájmové kroužky.
GALERIE JIRKOV

informace na telefonu 724 685 288

Otevírací doba: Úterý 10 - 12:30, středa, čtvrtek, pátek 15 - 17:30, sobota 14 - 17:30.
Do 12. 2. výstava fotografií ústeckého fotografa, designera a pedagoga Vladimíra Polesného. Zachycuje skvosty architektury i krásy přírody, vytváří přirozená spojení živého
a neživého, ale hlavně pracuje s barvami.
Od 13. 2. fantasy obrazy sourozenců Kamily a Milana Tóthových.
LEZECKÁ ARÉNA

informace na telefonu 474 345 540

Otevírací doba: ve všední dny 16-22 hodin, víkendy a svátky 10-22 hodin.
Pátek 29. 1. od 17 do 21 hodin - páté kolo Bouldering Session, otevřený závod.
od 20:30 koncert funk-big-beatové kapely z Chomutova Primitiv Akustik.
ČAJOVNA ZEN

Adventní dílny si užili i ti nejmenší - ze školek. Společně se staršími žáky a seniory v prostorách mateřského centra vyráběli vánoční dekorace.
Foto ED

Minirozhovor s modelkou Veronikou Kašákovou, která vyrostla v Dětském domově ve Vysoké Peci
Jezdíte často do dětského domova
do Vysoké Pece?
Velice často, je to můj domov, cítím
se tu vítaná a mám to tu ráda. Snažím
se přijet vždy, když mají děti velký
den, například vánoční besídku. Mám
tu dost přátel a jsou pro mě jako rodina. Mám pocit, že jsem odtud vlastně
nikdy neodešla.

Sobota 6. 2. od 19 hodin - koncert skupiny Kachna Zodiac.
Středa 25. 2. od 19 hodin - Úplňkáři, setkání s možností zahrát si na hudební nástroje.
Pořádáte akci pro veřejnost? Využijte možnosti uveřejnění v tištěném
kalendáři a na webu Jirkova - e-mail: a.karlovska@jirkov.cz.

ZAMĚNĚNÁ JMÉNA
V číslech 11 a 12 Jirkovských novin bylo chybně uvedeno, že nájemcem rybníku na Červeném hrádku a v Zaječicích je Petr Škuta. Zaměnili jsme křestní
jméno s jeho příbuzným, který vede Sady a školky v Jirkově. Správné jméno
nájemce rybníků je Pavel Škuta.
Redakce

Novinky ze zámku
● Restaurace na zámku Červený
hrádek připravuje časově omezené nabídky k různým příležitostem, nejinak
tomu bude i na svátek sv. Valentýna.
Nově chystá i dny zaměřené na evropskou kuchyni.
● Pro letošek už jsou známy hlavní
hvězdy jedné z největších kulturních
akcí v Jirkově. Na zářijové Hornic-

ké pouti vystoupí Ivan Mládek a Banjo Band, Michal Hrůza, Špejbl's
Helprs - AC/DC revival. Vstup bude
opět zdarma.
● Ostrůvek v rybníku v podzámčí
bude zpřístupněn. S břehem jej bude
spojovat dřevěná lávka.
● V Rytířském sále proběhne kompletní restaurování výzdoby.
(ed)

Obří vánočka ze ZŠ Krušnohorská
šla na dračku. Sličné prodavačky vybíraly za kus dvacet korun. Foto ED

Vzpomínáte na školní léta na Základní škole v Nerudově ulici?
Ano, a ráda, i když jsem nebyla zrovna nejlepší žákyně. Učitelský sbor

i spolužáci byli fajn. Do dneška se
s některými spolužáky a učitelkami
stýkám. Měli jsme tam i s mým bratrem Karlem nedávno besedu a bylo
to pro nás příjemné, zažít v dospělém
věku tu školu, kde nám tehdy všechno
přišlo velké.
V současné době jste patronkou
společnosti Nadání a dovednosti
a navštěvujete dětské domovy. Co se
snažíte dětem předat?
Děti v dětských domovech mají
o životě, který je čeká, zkreslené infor-

mace. Po odchodu se většinou nedokážou osamostatnit a nevědí, na koho se
obrátit. Začali jsme proto s projektem
Roadshow s Veronikou, což je putovní
jednodenní seminář, ve kterém na základě svých zkušeností beseduji s dětmi o jejich budoucnosti.
Během tří let navštívíme 139 dětských domovů, seznámíme děti s pomáhajícími neziskovkami a připravíme je na jejich cestu k samostatnosti. A
samozřejmě, že navštívíme také moji
oblíbenou Vysokou Pec, a to už 18.
února.
(ed)

Galerie hostí fotografická díla
Novou výstavou v galerii v Kostelní ulici se prolínají přírodní motivy.
Fotograf Vladimír Polesný na svých
snímcích odhaluje ty nejmenší, ale
přesto působivé, detaily živých tvorů
či květin.
Část jeho děl je věnována originálnímu spojení prvku neživého se živým
- kamene a živočicha. U těchto fotek
napadne diváka otřepané úsloví: „Kdo
neviděl, neuvěří.“ Polesný v jirkovské
galerii ukazuje magii přírody, kterou
sladil do jednotného vzoru. Návštěvníci galerie se tak mohou pokochat
například u kompozice růženínu s růžovými šneky. „Snímky nejsou vůbec
upravované, přesto jejich barevné ladění působí až neuvěřitelně,“ komen-

Jedna z fotografií.

Foto ED

tuje expozici Vladimír Zvala z galerie.
Jednotlivé fotografické obrazy nemají obvyklý popisek, protože autorovým
záměrem bylo nechat divákovu fantazii rozjet naplno. Komu se některý
motiv zalíbí natolik, že si jej bude chtít
odnést domů, zaplatí tisíc korun.
Fotograf z Ústí nad Labem Vladimír
Polesný působí i jako pedagog na litoměřické střední škole, kde se kromě
fotografování věnuje také designu
obalu. Jeho výstava poputuje v polovině února do sálu v Podkrušnohorském
zooparku v Chomutově. V Jirkově ji
vystřídají od 13. února fantasy obrazy
sourozenců Kamily a Milana Tóthových. Otevírací doba galerie je uvedena ve sloupci na této straně vlevo. (ed)

4

Jirkovské noviny č. 1

Zpravodajství z obcí:
Vánoce vítal pěvecký sbor Aurum

Jedna z Bolebořských bab, Květoslava Kudláčková, vítá spoluobčany, další
hosty a pěvecký sbor Aurum v místní kapličce, kde proběhlo tradiční bolebořské
zpívání.
Foto Blanka Pittnerová
Boleboř - Poslední adventní neděle
na horách byla opravdu předvánoční,
zejména díky už tradičnímu koncertu
v místní kapličce. Stejně jako vloni se
ho úspěšně zhostil smíšený pěvecký
sbor Aurum z Chomutova.
Z loňského kalendáře akcí, který si
naplánovala sportovně kulturní komise
při obecním úřadě, tento koncert sice
zmizel, ale nevymizel z mysli Bolebořských, a tak se jeho organizace ujal
spolek Bolebořské baby. Ve spolupráci
s úřadem připravily, jak uvedla jedna z organizátorek Květoslava Kudláčková, krásné předvánoční pookřání
duše.

co nového u sousedů
STRUPČICE

BOLEBOŘ

Protože šlo o „babskou“ akci, nesmělo chybět pohoštění, ať už v podobě
sladkostí od vánočky, přes cukroví
a štrúdl po koláče nebo „slaností“ (zelníky, mrkvové placičky, ostré řezy).
Úspěch mělo také svařené víno a krásná atmosféra přilákala hodně návštěvníků.
Byl čas na přátelské a veselé poklábosení se sousedy, radost a pocit
sounáležitosti přispěl k dobré pohodě
všech přítomných. Krásu sborového zpěvu si přišli poslechnout i lidé
z okolních obcí a všichni společně si
tak vychutnali výjimečné sváteční dny
ke konci roku.
(kk/lm)

VRSKMAŇ

V čase adventu mysleli také na sport
Boleboř – Prosincové víkendy bývají
svým zaměřením předzvěstí blížících
se svátků. Bylo tomu také tak i v Boleboři, kde si ovšem program adventních
víkendů zpestřili také sportem. V sobotu 12. prosince proběhl v restauraci Supí hnízdo třetí ročník turnaje ve
stolním tenisu O Pohár Boleboře. Jeho
organizace se ujal Petr Vejvalka ve
spolupráci s kulturně sportovní komisí
obce Boleboř.
Utkání neměla předem favorita, hrály se totiž pouze zápasy ve čtyřhře
a dvojice tvořili hráči, kteří se sešli až
na „place“ na základě losu. „Smyslem
tohoto systému je, že nikdo dopředu
neví, s kým bude hrát, takže se stane,
že ti, kdo hru ovládají, si vylosují nějakého neumětela, v tom je ta psina,“
uvedla jedna ze tří žen, jež se turnaje
zúčastnily, Alena Hrudková. Jak se
později ukázalo, právě k ní byl los příznivý.
Do soutěže se přihlásilo 22 nadšenců,
kteří se pustili do soubojů, jež se hrály
na malé sety. Ti úspěšnější, kteří se pavoukem probojovali do ﬁnále, pak měřili své síly v setech velkých. Pro vítěze byly připraveny ceny a poháry, po
skončení turnaje si mohli zahrát také
ostatní, kteří se přišli pobavit a fandit
svým favoritům. Součástí vydařené
akce bylo i výborné pohoštění a k pohodě sportovní akce přispěla organizační novinka - hrálo se v nekuřáckém
prostředí.
Třetí místo na pomyslném stupni vítězů obsadili David Grünbaum (Jirkov)

Turnaje se zúčastnily jen tři ženy. Jedna z nich, Alena Hrudková, to dotáhla se
svým partnerem Milanem Hoškem až na stupeň nejvyšší. Foto Jaroslav Hrudka
a Marcel Huml (Orasín). „Byli dobří,
ale v rozhodujících chvílích trošku za-

Stříbrná dvojice Jan Palovčík a Huy
Nguyen. Předvedli bojovnost a nasazení - ke hře naplno patří i radost
z každého bodu. Foto Alena Hrudková

váhali,“ vyjádřila se k jejich výkonu
s úsměvem A. Hrudková, která rovněž
s uznáním ohodnotila stříbrnou dvojici, jež prý vynikala bojovností. Tu
tvořili Huy Nguyen z Orasína a Jan
Palovčík z Boleboře. A co jí vlastně
opravňovalo k posuzování umu svých
soupeřů? Prostý fakt, že spolu s Milanem Hoškem z Chomutova vytvořila
vítězné duo, přestože se do turnaje vůbec neznali.
Nejúspěšnější dvojice si za velkého
fandění ostatních připily ze získaných
pohárů sektem a závěrem se všichni
aktéři shodli, že tato akce by neměla
chybět v kalendáři bolebořských akcí
ani v roce 2016.
(lm)

Strupčické sny jsou naplněny, sportovní hala je otevřena veřejnosti!

Dvě tváře nového zařízení: sportovní hala...
Strupčice – Pondělí 4. ledna bylo
dnem, kdy byla slavnostně otevřena
nová sportovní hala ve Strupčicích. Na
tuto výjimečnou událost se přišlo podívat na šest stovek lidí. Po úvodním
slovu starosty Luďka Pěnkavy došlo

na stříhání pásky a pak už následovala
prohlídka prostor zařízení, jehož výstavba stála 30,5 milionu korun (dotace ve výši 25 miliónů byla poskytnuta
z Regionálního operačního programu
Regionu soudržnosti Severozápad).
Jednou z výhod haly je možnost přetvořit ji, s trochou nadsázky, na kulturní dům. Hrací plochu lze pokrýt koberci, na nichž se mohou rozmístit stoly
a židle s kapacitou 350 míst k sezení,
je zde pódium pro muzikanty a taneční
◄ Slavnostního přestřižení pásky se
ujali (zleva) starosta Strupčic Luděk
Pěnkava, dodavatel Jiří Kejř a generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír
Rouček.

parket o velikosti 10 x 20 m. Premiéru
v této roli si sportoviště odbylo hned
první den po otevření, taneční zábava
v nových prostorách přilákala na tři sta
občanů a jak starosta podotkl, starosti
s nedostatečnou kapacitou při pořádání
podobných akcí jsou už minulostí.
Další výhodou haly je její rozdělení
na tři části, což umožní hrát více sportů
najednou. Počítá se totiž s tím, že ne
vždy bude využita celá hrací plocha.
Sportoviště s bezbariérovým přístupem je víceúčelové (možnosti využití
viz rámeček), má rozměry hrací plochy 36 x 18 metrů a kapacitu asi 50
diváků.
Jaká vlastně byla cesta Strupčic za
novou halou? Jak uvádí starosta, především dlouhá. „O projektu sportovní haly uvažujeme už asi patnáct let.
Nikdy v minulosti jsme ale nenašli
zdroj ﬁnancování. V roce 2014 došlo
k zázračnému obratu, když Regionální
rada Severozápad oznámila, že na miCo je k dispozici, co lze hrát:
- posilovna
- cvičební místnost s trenažéry
- bar
- hrací plocha s vybavením na:
• tenis
• ﬂorbal
• futsal
• basket
• badminton
• ping-pong
• volejbal
• nohejbal
ceník a provozní doba- viz str.

...se po patřičných úpravách může změnit na kulturní dům.
liónové dotace dosáhne ten, kdo bude
schopen realizovat dobrý projekt během jednoho roku, od začátku do konce roku 2015,“ vrací se o necelé dva
roky zpět L. Pěnkava. „Nechali jsme
hned zpracovat projektovou dokumentaci, vyhlásili výběrové řízení a věřili,
že to zvládneme. Nakonec vše dopadlo
dobře. Termín, i když byl opravdu šibeniční, se podařilo dodržet, samozřejmě bez vlivu na kvalitu.“
Obec samotná investovala do stavby
přes pět miliónů korun, což je vzhle► Součástí programu při premiéře
haly v roli kulturního stánku byly také
tanečnice z chomutovské taneční školy
Stardance. Foto 2x Jan Hubač

dem k její velikosti suma opravdu nemalá, ale ohledně toho, zda se alespoň
část těchto investic vrátí, si starosta
Pěnkava nedělá iluze. Investiční náklady se podle něj nevrátí nikdy.
Pokračování na str. 5
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Strupčické sny
jsou naplněny...
Dokončení ze str. 4
Školáci budou do haly v rámci tělesné výchovy chodit zadarmo, místní
organizace pracující s mládeží také,
možná se podaří založit i nové sportovní oddíly. „A pak ji, doufám, bude
využívat široká veřejnost, prioritně od
nás, ale určitě i přespolní. Ale ani když
se tyto poplatky za pronájem sečtou
s příjmy z předpokládaných velkých
kulturních akcí, provozní náklady nepřevýší. Nešli jsme však do této velké
investiční akce s kalkulací, jak získat
peníze zpět, ale se záměrem nabídnout
občanům nové možnosti sportovního
vyžití v moderním prostředí,“ dodal
strupčický starosta.
Jeho závěrečná slova lze brát i jako
pozvání. „Jak se to podařilo, může posoudit každý zájemce o sport. Doufám,
že jich bude co nejvíc, a to i z Jirkova,
odkud je to k nám kousek.“
(lm)

Vrskmaňská
posilovna: nový
rezervační systém

Zarezervovat si pronájem některé ze služeb Sportovního areálu Strupčice je možné elektronicky na www.sportareal-strupcice.cz. Po kliknutí na
řádek Rezervační systém se otevře nabídka služeb jak uvnitř (velká hala,
posilovna, běžecký pás, eliptický trenažér, veslařský trenažér, cyklotrenažér, cvičební místnost), tak venku (tenis, plážový volejbal).

Vrskmaň – Posilovna ve sportovním
areálu ve Vrskmani má k dispozici zajímavou novinku. Přes internetovou
stránku obce (www.vrskman.cz) si zájemci mohou její pronájem rezervovat
za pomoci přednastavené aplikace.
Posilovna, vybavená pěti víceúčelovými posilovacími stroji, je otevřena
denně od 14 do 20 hodin, po předchozí domluvě (telefon 603 184 076) je
možný vstup i mimo stanovenou dobu.
Cena: 30 korun za hodinu, sprchy 10
korun.
(lm)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím poštovní známky, staré dopisní obálky se známkami, pohledy a všechny hračky do roku 1985. Tel. 773 505 063.
Koupím starší pivní půllitry a třetinky s nápisy pivovarů, např. Pivovar Jirkov,
Ústecké, Komotauer a další. Sběratel - tel. č. 732 170 454.

Inzerujte v Jirkovských novinách!
Velký dosah (náklad 9 500 ks), příznivé ceny:
neziskové organizace a soukromé osoby: 0,25 Kč/znak.
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Jirkovské seniorky měly napilno

Pěvecký sbor jirkovských dam v mosteckém domově pro seniory.
Slovo maratón nám vyvstane na mysli hned po výčtu prosincových akcí
sboru Jirkovské seniorky. První akce
proběhla už 28. listopadu. Po celodenním soustředění jsme odjely do Drmal
na slavnostní rozsvěcování stromku.
I přes nepřízeň počasí se zde sešlo
hodně lidí místních i přespolních.
5. prosince – zájezd do německého
družebního města Brand-Erbisdorf
pod záštitou Městského úřadu Jirkov,
zazněly české a zčásti německé koledy.
6. 12. adventní koncert v kostele

sv. Jiljí v Jirkově se už stává tradicí
a srdeční záležitostí.
7. 12. zpíváme v chomutovském
kulturním středisku Lurago i tentokrát
s dětským sborem ZŠ Krušnohorská
Slavíček.
8. 12. další den zpíváme skupině seniorů v chomutovském Merkuru.
9. 12. vystupujeme na náměstí Dr.
E. Beneše v rámci akce Česko zpívá
koledy.
12. 12. dalším místem je ZUŠ, kde
Jirkovské seniorky zpívají jako hosté

jícím za prací a návštěvníkům Ústí nad
Labem přinesl nový rok další výhodu
- platnost tarifu a jízdenek DÚK se
rozšíří i o ústeckou MHD.
Papírové jízdenky dle tarifu DÚK
platí nově po dobu své časové a zónové platnosti vždy pro libovolnou
kombinaci jízdy ve všech zelených
autobusech DÚK, vlacích ČD (mimo
mezinárodní spoje), MHD Teplice
a Ústí nad Labem. Přestupní tarif se
dá využívat s jednorázovou papíro-

Vizitka zastupitele:
Jan Kužminski
Nejmladším
zastupitelem věkově i služebně
je Jan Kužminski. Z desátého
místa na kandidátce ČSSD
postoupil do řad
zastupitelů loni
v září, nahradil Lenku Nítkovou, která
se odstěhovala. Spolu se svou kolegyní Michaelou Jindráčkovou a opoziční
Darinou Kováčovou tvoří trojici zastupitelů ve věku do třiceti let. Od roku
2014 je členem bezpečnostní komise,
kde řeší podněty od občanů.
Jan Kužminski získal vysokoškolský titul v inženýrském oboru České
zemědělské univerzity v Praze, na
Fakultě životního prostředí. Není tedy
divu, že je tím ovlivněn i v některých
svých názorech. „Například trolejbusy
bychom měli udržet. Je to nejekologičtější způsob dopravy. Od devadesátých
let se v našem regionu ovzduší výrazně zlepšilo a byla by škoda tento stav
nepodpořit i v budoucnosti. Tím spíš,
že infrastruktura funguje a není po-

třeba zavádět novou,“ vysvětluje svůj
postoj k rušení trolejbusové dopravy
v Jirkově.
Podle něj by bylo také dobré motivovat Jirkováky ke třídění odpadu.
„Motivující by bylo, kdyby měl nárůst
tohoto odpadu vliv na snížení poplatku za odpad,“ dodává Jan Kužminski
s tím, že je potřeba vštípit ekologické
chování nastupující generaci.
Do práce zastupitele se zatím ještě
noří a přiznává, že ho překvapila rozsáhlost podkladů k některým bodům
jednání.
Jan Kužminski žije v Jirkově od tří
let a vnímá, jak se tu mění atmosféra,
když se převážně mladí a vzdělaní lidé
stěhují do větších měst. „Měli bychom
najít způsob, jak tu mladé lidi udržet.
Například podpořit více možností
k využívání volného času. Aglomerace s minimálně 70 tisíci obyvateli by
měla nabízet více příležitostí,“ zamýšlí
se nad aktuální problematikou.
Jan Kužminski působí ve vedoucí
pozici v otvickém Kauflandu. Ve volném čase se zajímá o zbraně a historii,
sbírá lego a rád cestuje.
(ed)

V příštím vydání bude představen Luboš Nosál z ANO 2011.

Před Vánoci si děti
ve škole užívaly

Foto JS
na vánočním koncertě Ženského komorního sboru.
15. 12. cílová stanice Most, zpíváme
v Domově pro seniory.
19. 12. adventní zpívání je zakončeno v kostele v Sušanech.
Naším cílem bylo přinést zpěvem
lidem radost, dotvářet vánoční atmosféru, která umožňuje na chvíli zapomenout na povinnosti. Čtenářům
Jirkovských novin přejeme krásný rok
2016, plný zdraví, pohody a úspěchů.
Jirkovské seniorky

Po Ústeckém kraji s jednou jízdenkou
S jízdenkou Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) se podstatně zlepší možnosti
cestování veřejnou dopravou v rámci
Ústeckého kraje. Otevírá se možnost
přestupování mezi vlaky, autobusy
a MHD, možnost kombinování různých dopravních prostředků na trase,
i zlevnění ceny celé cesty.
Papírové jízdenky platí kromě meziměstských zelených autobusů také na
rychlíky, spěšné a osobní vlaky Českých drah (ČD). Obyvatelům, dojíždě-

Střípky ze školy ve Studentské ulici

vou jízdenkou DÚK nebo papírovým
časovým kupónem na 7 či 30 dní.
K cestování lze využít i celosíťovou
jednodenní jízdenku za 130 Kč. Elektronická čipová karta kromě zelených
autobusů platí zatím jen v MHD Teplice.
Kdo bude cestovat vlakem a chtít
dále využít jízdenku k přestupu do
zelených autobusů DÚK či do MHD
v Teplicích nebo v Ústí nad Labem,
musí žádat u průvodčího nebo v pokladně ČD jízdenku dle tarifu DÚK,
která tyto přestupy umožňuje.
Cenu jízdenky lze dopočítat na www.
dopravauk.cz. Během roku by se měly
připojovat další MHD i sezónní turistické železniční tratě.
(uk)

Zábavné úkoly si mohl vyzkoušet každý.
Abychom dřepěli doma a vymlouvali
se na Vánoce? To ne, do Štědrého dne
času dost. Dny 21. a 22. prosince byly
běžné pracovní dny a v naší škole jsme
se neflákali.
Již od rána 21. prosince si pro nás pedagogický sbor připravil vědomostní
soutěže: Sportování, aby tělo nebolelo;

Foto ZŠ
Fyzika v úlohách jenom zábavných,
Děsivé dějiny, Zeměpis v anglickém
jazyce, Náš jazyk český - strč prst skrz
krk..., Rostliny, vaření, bydlení, tvoření; Poznej umělce ...; Krásná matematika ... Každá třída prošla devíti stanovišti a sbírala Einsteinovky, nejvíce
jich získala 9. A, pak 9. B a 6. B. (zš)

Zmizení chemikářky
jako dárek

Foto od čtenáře

Muchomůrky
ve sněhu

Aktuální zima nás nakonec nezklamala a dlouho očekávaný sníh nám
dopřála až na závěr roku. Na snímku
je vzpomínka na rok 2009, když bílá
pokrývka přišla naopak nečekaně.
Foto Mirek Grusa
Jirkovské noviny chodí do každé
schránky vždy ve dnech, které jsou
uvedeny na titulní straně. Pokud se
tak nestane, napište svou adresu na
jirkovske.noviny@jirkov.cz, zajistíme u České pošty nápravu.

Předvánoční výuka byla ve znamení poznávání hrou. Tryskající voda pobavila
všechny přítomné.
Foto ZŠ
Také poslední den školy před zimními prázdninami pokračoval ve znamení zábavného vzdělávání. Už u vstupních dveří školy každý návštěvník
našeho ústavu poznal, že dnešní den
bude opět mimořádný.
Učitelky a učitelé závěrečný den tohoto roku koncipovali opět jako překvapení v dárkovém balení, a tak jsme
si s divadlem Údif ověřili naše znalosti
z fyziky na téma mechanika a světlo,
v chemii jsme nechali dokonce zmizet
chemikářku!
V hudebce zazněly nejznámější protest songy (které je třeba trénovat, přijde čas, kdy je opět budeme zpívat ...),
v další učebně na nás čekal cestovatel
se svými neopakovatelnými záběry
z cest po světě a na závěr jsme měli
možnost si popovídat a dotknout se
skutečného básníka, autora dětských
knížek Ondřeje Hníka.
Pestré dopoledne bylo korunováno
skvělým koncertem jazzového or-

Chemie bez učitelky.

Foto ZŠ

chestru Základní umělecké školy Jirkov Red Dwarf Band, ve kterém hrají
a zpívají též naši žáci. A pak už nezbylo nic jiného než čekat, zda narazíme
na skutečné červené trpaslíky. Tak ať
se všem dobře daří!
(zš)
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PROGRAM KINA
➲ Lída Baarová: čt 21. 1. a so 23. 1. vždy od 17:30, pá 22. 1. od 20 hodin, pá 29. 1. so 30.
1. vždy od 17:30, ne 7. 2. od 17:30
➲ Revenant Zmrtvýchvstání: čt 21. 1. od 20 hodin, ne 24. 1. od 17:30, st 10. 2. a so 13. 2.
od 20 hodin, ne 14. 2. od 17:30
➲ Star Wars: pá 22. 1. a čt 28. 1. vždy od 17 hodin ve 3D, pá 29. 1. od 20 hodin ve 2D, so
30. 1. od 20 hodin ve 3D
➲ Ledová sezona: so 23. 1. a ne 24. 1. vždy od 15 hodin
➲ Creed: so 23. 1. od 20 hodin, pá 5. 2. od 20 hodin
➲ Padesátka: st 27. 1. od 17:30, st 3. 2. od 20 hodin, so 6. 2. od 17:30
➲ Room: st 27. 1. od 20 hodin
➲ Poldův švagr: čt 28. 1. od 20 hodin, ne 31. 1. od 17:30
➲ Alvin a Chipmunkové: so 30. a ne 31. 1. vždy od 15 hodin
➲ Poslední lovec čarodějnic: st 3. 2. od 17:30
➲ Králové hor: čt 4. 2. od 17:30
➲ 13 hodin: Tajní vojáci z Benghazí: čt 4. 2. od 20 hodin, čt 11. 2. od 20 hodin
➲ Do posledního dechu: pá 5. 2. od 17:30
➲ Hotel Transylvánie: so 6. 2. ve 2D a ne 7. 2. ve 3D vždy od 15 hodin
➲ Muzikál aneb Cesty ke štěstí: so 6. 2. od 20 hodin
➲ Sázka na nejistotu: st 10. 2. od 17:30
➲ Deadpool: čt 11. 2. od 17:30, pá 12. 2. od 20 hodin, so 13. 2. od 17:30
➲ Tajemství jejich očí: pá 12. 2. od 17:30
➲ Agenti Dementi: so 13. 2. od 15 hodin ve 2D
➲ Mimoni: ne 14. 2. od 15 hodin ve 3D

Online rezervace na www.kinojirkov.nainternetu.cz.

Nová mapa pro cyklisty - cyklostezka Poohří
Návštěvníci, kteří zamíří do Poohří, budou mít k dispozici novou mapu. Vytisknout ji nechala Destinační agentura Dolní Poohří a k dispozici bude zdarma. Nová mapa s měřítkem 1:100 000 bude k dostání v informačních centrech
ve městech podél řeky Ohře. Mapuje také řadu navazujících tras a a obsahuje
také turistické značení. Mapa doplňuje již existující portál www.cykloohre.cz.

Retro rubrika

... z dějin ervěnického Sokola...

Retro rubrika

Školáci si vyslechli
pamětníkovy
vzpomínky

Australan přivezl
i didgeridoo

V listopadu se žáci devátých tříd Základní školy v ulici Budovatelů zúčastnili besedy s pamětníkem z Jirkova, se
Stanislavem Moutelíkem. Toto setkání proběhlo v rámci projektu Příběhy
bezpráví, do kterého se škola zapojuje
již několik let.
„Náš host zavzpomínal na rok 1968,
kdy v Československu ke konci srpna
probíhala sovětská okupace. Nejprve
jsme zhlédli několik dokumentů, poté
došlo na vyprávění, díky němuž jsme
se dozvěděli zajímavé informace. Setkání bylo velice emotivní a vzpomínky Stanislava Moutelíka nás zaujaly.
Rádi bychom si tento styl poznávání
událostí zopakovali.“
I.Šejblová, M. Petrová, žákyně 9. třídy ZŠ Budovatelů Jirkov

Výuka hry na tradiční australský nástroj v angličtině byla zábavná pro obě strany. Australan ocenil jazykové znalosti našich studentů
Foto MG

Návštěvu Prahy
zakončili u orloje
V prosinci navštívilo jedenadvacet
vybraných studentů z Městského gymnázia se dvěma pedagogy Prahu. Přes
nevlídné počasí absolvovali zajímavý
program - od podrobné prohlídky Karlova mostu po exkurzi na Staroměstské radnici, kde nahlédli do legendárního orloje zevnitř a viděli jinak běžně
málo přístupné prostory.
V. Šmíd

Tělovýchovná jednota Sokol Ervěnice zanikla řadu let předtím, než zaniklo samotné město Ervěnice. Sjednocení
československé tělovýchovy do jedné organizace v roce 1948 bylo faktickým koncem jedné z nejorganizovanějších složek národa, která vycházela ze zcela jiných ideových základů než nastupující moc. A tak vlastně nebylo co do sokolské
kroniky zaznamenávat. Výjimkou byly záznamy ze setkání bývalých občanů Ervěnic, byť už ne Sokolů.
Vzpomínkou na jedno takové setkání je Referát pro sjezd na Červeném Hrádku 5. září 1981, jehož autorem byl Karel Rykl. Vrací se v něm k předválečné minulosti a apeluje na přítomné, aby v marném boji proti času, jenž zakrývá
jejich zaniklé město pláštěm zapomenutí, neustávali...
značný význam. Již 4. ledna 1926 byl
spuštěn první turbogenerátor a koncem
ledna 1926 bylo dáno dálkové vedení
vysokého napětí 100 KV z Ervěnic do
Prahy do provozu.
I já jsem se tam vyučil elektromontérem a tak si často vzpomenu na příhodu, která vyvolala na elektrárně velký
rozruch. To kamarád Pepík Šlaj měl
totiž v roce 1937 nastoupit na vojnu

Kronika obsahuje pouze jedinou fotografii zachycující sportovní život po zru-šení Sokola. Nácvik na první spartakiádu (1955), která měla předčit předválečné všesokolské slety. Ervěnické ženy s kužely – stojící: E. Rohmová (Lysová),
J. Růžková (Palkosková), K. Fořtová (?), A. Dvořáková, L. Urbanová, E. Hejkalová, sedící: B. Geyerová, J. Říhová, (Šebestová), Z. Trávníková (?), V. Kratischová
(Hampacherová), Z. Schönbachová (Kozelková), M. Holubová (Sailerová).

jímavostech kontinentu na opačném
konci zeměkoule.
Studenti dostali také možnost zahrát
si na hudební nástroj didgeridoo, který
pochází od australských domorodců,
či ochutnat tolik oblíbenou australskou
kvasnicovou pomazánku Vegemite.
Pro přítomné bylo Australanovo
představení velkým zážitkem, nejvíce
je však potěšila upřímná pochvala od
samotného Nielsena, který byl nadšen
jejich dobrou úrovní angličtiny.
Lenka Říhová

...Jirkov, jak už ho neuvidíte...

Proti proudu času: listování
kronikou ervěnického Sokola - XII.

Ohlédnutí
Na tyto doby (počátek 20. století –
pozn. red.) neradi vzpomínáme. Život
v Ervěnicích byl v této době tvrdý,
nesmlouvavý a mnozí ještě pamatují,
jaké bídy bylo v rodinách havířů s více
dětmi. Teprve rok 1923 přinesl částečné zlepšení některým rodinám, neb se
začalo s výstavbou elektrárny u Ervěnic, která měla tehdy pro náš průmysl

Studenti Městského gymnázia Jirkov
si předvánoční týden zpestřili setkáním s rodilým Australanem Schelie
Nielsenem.
Cizinec vystoupil před třídou se
svou multimediální interaktivní show
vedenou pouze v anglickém jazyce.
Prostřednictvím videoklipů, fotografií
a vyprávění se studenti dozvěděli
nejen o historii, pestrobarevné a rozmanité kultuře, významných osobnostech, ale také o přírodě, sportu,
moderní hudbě, kinematografii a za-

a místo toho odjel z republiky trnitou
cestou do Španělska bojovat proti fašismu. Vrátil se po osvobození v roce
1945 z Anglie zpět do rodného města
Ervěnic.
Není to, jak bývalo...
Velké tradice mají Ervěnice, jen srovnáváme, že toto město mělo 11 hostinců a 4 sály. Připomeňme si bohatý
kult. život, sport a společenské zábavy,
divadelní soubor „DTJ“ u Kulhánků
a „Tyl“ v sokolovně, krásné akademie, plesy i sport. Akce. Více jsme se
navzájem znali. Proč tomu tak není
i nyní, když většina ervěnických rodin
přestěhovala se do Jirkova – Nových
Ervěnic. Bude záležet na nás, abychom
tradice Nových Ervěnic vštěpovali naší
mladé generaci a tak je udrželi alespoň
ve vzpomínkách. Věřím, že mnozí
z přítomných přispějí svými příspěvky
k úrovni oslav a přihlásí se do diskuse.
Jistě se všichni na tomto shromáždění
podělíme o dojmy, kterých bude jistě
nemálo.
Tímto považuji náš sjezd za zahájený, přeji vám všem, abyste se tu cítili
jako mezi svými a všichni se navzájem
po seznámení postarali o dobrý kamarádský a hlavně veselý průběh, a tak
nejlépe oslavili náš sjezd.

Jirkov, jak už ho
neuvidíte (ale možná
ho ještě pamatujete)
První vzpomínkovou „retrostránkou“
v roce 2016 se vrátíme do minulosti ne
tak dávné. Pokud prohlásíme, že 80.
léta 20. století dala tváři města pořádně
zabrat, je to jen eufemismus. Tehdejší
mocipáni ve jménu pokroku a těžby
uhlí starý Jirkov z podstatné části zlik-

Co nejvíc lidí - co nejméně prostoru,
to byl trend doby, který se nevyhnul ani
zesnulým. Místo domů se stavěla panelová sídliště, místo hrobů se rozšiřovalo kolumbárium.

vidovali a na jeho místo a také všude
kolem, kde to šlo, nastavěli paneláky.
Jistě - vyřešila se tím bytová otázka, na
druhou stranu však došlo ke kumulaci
obyvatelstva (z valné části nekvalifikovaných pracovních sil), jejíž důsledky po změnách v následujících desetiletích neblaze pociťujeme dodnes.
To, že město přišlo rovněž o malebná
zákoutí, vydlážděná kočičími hlavami a disponující specifickou, někdy
až trochu tajemnou atmosférou, dnes
může trápit jen skupinku těch, pro
něž je město Jirkov srdeční záležitostí
a skutečným domovem...
Ale dost marných nářků, podívejme
se, jak vypadal Jirkov před necelými
čtyřiceti lety. Snímky Jirkovským novinám poskytla Dana Vlásková.

Pryč se starým! Vybudujeme vše nové, lepší, krásnější... Pohled z kostelní věže
na náměstí - vpravo rozestavěné budovy nákupního střediska a banky.
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Fotbal v poločase - jak si stojíme?

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov- Ervěnice
místo: tělocvična Základní školy Krušnohorská - Jirkov
datum
kategorie
název družstva hostí
23. 1.
KP starší žákyně
mistrovský turnaj
23. 1.
1. liga junioři
Česká Lípa
23. 1.
2. liga muži A
Mladá Boleslav
30. 1.
KP muži B
Chabařovice B
6. 2.
2. liga ženy A
Mělník
6. 2.
1. liga juniorky
?
13. 2.
2. liga muži A
Slávie Plzeň

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

? - zatím není určen pořadatel

Finále uniklo futsalistům
ze Studentské o jediný gól

Snímek z 11. kola 1. A třídy, podle sekretáře Šístka jediného opravdu špatně sehraného zápasu A mužstva. Koncem října
hostilo doma poslední Strupčice a nedokázalo mu v základní části dát gól. Po bezbrankovém utkání následoval penaltový
rozstřel, v němž byli úspěšnější hosté a odvezli si z Jirkova vítězství, jedno ze tří za celý podzim. Na snímku (Ervěnice ve
světlých dresech) u míče Driton Ameti, za ním Michal Mašl, vlevo vzadu Petr Proll.
Foto Luboš Mizun
Zima znamená pro fotbalové soutěže
oddech, odpočinek a přípravu na jaro.
Je také čas na zhodnocení první části
sezóny. V mužských soutěžích má Jirkov čtyři zástupce. Podívejme se, jak
se jim od září do listopadu dařilo.
A mužstvo klubu SK Ervěnice - Jirkov hraje krajskou 1. A třídu. Mužstvo
pod vedením trenéra Miroslava Pavlova a vedoucího mužstva Lukáše Šístka
prošlo dvěma rozdílnými etapami. Po
vydařeném úvodu, kdy po pátém kole
vedlo, přišla řada dlouhodobých zranění a s ní postupné klesání tabulkou.
O nestabilitě sestavy svědčí, že všech
dvanáct utkání absolvovali jen dva
hráči a celkem jich v průběhu podzi-

mu nastoupilo 33. V některých zápasech muselo hrát i 4 až 5 dorostenců.
„Někteří z nich se přitom jeví velmi
slibně, pochvalu si zaslouží například
Dvořák, Proll, Šlachta a Emmer,“ uvedl ve svém hodnocení sekretář klubu
Miroslav Šístek a vzápětí připomněl,
že uznání za bojovnost v závěru podzimu patří celému týmu. Vzhledem
k okolnostem je podle něj šesté místo
a skóre 30:19 uspokojivé. Nejúspěšnějšími střelci jsou Bašek (5 gólů),
Král a Ameti (4).
V 1. B třídě si B tým Ervěnic vedl
rovněž slušně. Pod vedením trenérů
Miroslava Gutwirtha a Ladislava Niše
se jeho kádr ustálil. K hráčům z lavič-

ky A mužstva se vhodně přidávali dorostenci a mužstvo se v klidu pohybuje
v horní části tabulky (5. místo). Získalo 21 bodů za osm vítězství (z toho tři
až v penaltovém rozstřelu) ze dvanácti
utkání. Nejlepším střelcem je Ameti
(7 branek), šestkrát se treﬁl Niš.
V okresním přeboru mužů nás reprezentuje 1. SK Jirkov. Tým z jedenácti zápasů vyhrál čtyři a přezimuje
tak na nepříliš lichotivé deváté pozici.
Nejlepším střelcem je Jan Bartoš (v tabulce střelců sedmý) s osmi trefami.
Obdobnou bilanci, tedy čtyři vítězství
z jedenácti utkání a pozici ve spodní
části tabulky (6. místo z osmi), má i rezerva „Statků“, 1. SK Jirkov B. (lm)

První lednový pátek se v chomutovské Městské sportovní hale odehrálo
další kolo Žákovské futsalové ligy
Václava Čecha, kterou pro školáky
z Chomutovska pořádá Spolek Chomutovská liga malého fotbalu (ChLMF).
Na programu byl turnaj, který rozhodl
o zbývajících dvou ﬁnalistech soutěže
v kategorii starších žáků. Jirkov zastupoval tým ze ZŠ Studentská, jemuž
postup unikl o vlásek.

Dvě momentky z utkání ZŠ Studentská (v tmavých dresech) - ZŠ Zahradní
Chomutov (4:3). ▲ V obranném zákroku Pavel Pěnkava, v pozadí Marek
Ričl, ◄ v souboji o míč Roman Macák.
Foto 2x Ladislav Chlíbek
Po odehrání všech zápasů měla tři
družstva (ZŠ Písečná a Březenecká
Chomutov a naši chlapci) stejný počet
bodů a stejný rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými brankami. Musela
tedy rozhodnout minitabulka ze vzájemných zápasů, v níž rozdílem jediné
branky zbylo třetí místo na Jirkovské.
Ti si tak zahrají „turnaj útěchy“ O pohár CHLMF.
(jk/lm)

Za krušnohorským poselstvím Jirkovský tenista dvojnásobným přeborníkem kraje
tenisová sezona pokračovala
až v závěrečném supertiebreaku 10:6
přeborů sledovala jen hrstka diváků.
vyrazilo téměř sto třicet turistů veZimní
dnech 8. až 12. ledna krajskými
a tak se stali krajskými přeborníky.
„Je to škoda, protože ﬁnálový duel na-

Mezi účastníky pochodu byla také skupinka osmi turistů z Teplic a Ústí nad Labem, jejichž vůdcem, alespoň krátce po startu, byl pes.
Foto Luboš Mizun
Turistický pochod Krušnohorské poselství, který už tradičně na počátku
roku pořádá Klub Krušnohorců Jirkov
ve spolupráci s městským úřadem, se
letos konal v sobotu 16. ledna. Zúčastnilo se ho 129 turistů, převážně přespolních.
Jedna z prvních akcí v turistickém
kalendáři roku 2016 přilákala jak organizované skupiny Klubu českých
turistů z Chomutova, Sokolova, Karlových Varů či Sokola Duchcov, tak
jednotlivce z dalších míst. Na pochod,
který ve třech trasách (11, 20 a 30 kilometrů) vedl přes Šerchov, Hrádečnou,

Blatno a Chomutov, se vydali i chodci
z Pardubic, Stochova či Jindřichova
Hradce a také pět turistů ze SRN.
Počasí bylo slunečné, teplota 2 stupně nad nulou, ale trasa byla místy
namrzlá. Právě náledí bylo příčinou
úrazu, když jeden z účastníků uklouzl
na zledovatělé silnici a zlomil si nohu,
takže musel zasahovat vůz záchranné
služby.
Přes tuto nehodu se všichni ostatní
účastníci při závěrečném hodnocení
shodli, že celý pochod provázela dobrá
nálada a že se na startu příštího ročníku opět v Jirkově sejdou.
(lm)

přebory. V kategorii mladších žáků se
o tituly přeborníků Ústeckého a Libereckého kraje bojovalo v Liberci.
Los určil, že podle celostátního žebříčku bude nejvýše nasazeným hráčem
Matěj Laibl z Jirkova. Laibl na své
cestě za vítězstvím porazil nejprve
jabloneckého Koška dvakrát 6:1, ve
druhém kole domácího Jíru 6:4 a 6:2.
„V semiﬁnále svým nejlepším výkonem v poslední době doslova smetl
nasazenou trojku, Popelku z Jablonce
nad Nisou, 6:1 a 6:0,“ uvedl k průběhu
cesty jirkovské tenisové naděje turnajem jeho trenér Luděk Zedek.
Ve čtyřhře pak Laibl spolu s Doudou
(Jablonec) nejprve porazili dvojici
z pořádajícího klubu Hanzelín - Kučera až v supertiebreaku 10:8. V následném ﬁnále zdolali nasazené jedničky
Popelku a Rudolfa (oba Jablonec) také

Tenis mívá v mládežnických kategoriích smutná ﬁnále. Poražení hráči, jejich rodiče i trenéři se rozjedou domů,
a tak pondělní vyvrcholení krajských

Přeborníci Ústeckého a Libereckého
kraje ve čtyřhře mladších žáků: náš
Matěj Laibl (vlevo) a jablonecký Pavel
Douda.
Foto archiv TK Jirkov
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šeho Matěje s překvapením přeboru,
nenasazeným Hanzelínem, přineslo
krásnou dvouapůlhodinovou bitvu,“
řekl Zedek. Skóre se přelévalo ze strany na stranu, ale Laibl byl nakonec
úspěšnější, vyhrál 6:3, 6:4 a přivezl do
Jirkova historicky nejcennější tenisovou trofej: titul přeborníka Ústeckého
a Libereckého kraje.
„Je škoda, že si klub nemůže dovolit
udržet ty nejlepší hráče,“ dodal závěrem L. Zedek, který je zároveň předsedou Tenisového klubu Jirkov. „Ti
odcházejí do velkých klubů do podmínek, které jim nabídnout nemůžeme.“
I přesto tenisový funkcionář neopomněl poděkovat za stálou podporu
sponzorům - městu Jirkov a společnostem Vršanská uhelná a Severní energetická. „Bez jejich ﬁnanční podpory by
klub nemohl existovat,“ dodal závěrem.
(lz/lm)
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