www.jir ko v.cz

Jirkovské
noviny

mě s íč n ík m ě s ta J i rk o v a

a obcí Boleboř , Str upčice a Vr skm aň

S j a re m s e r oz bí hají
n ové i n ve s t ič ní ak c e

" Se n i o ro v i j s m e p o m o hl i ,
s v l a s tn ík y j e d n á m e "

První dvě investiční akce započaté
v letošním roce se týkají Chomutovské
ulice. Město propojí cyklostezku u ZUŠ
a zrekonstruuje spodní část této ulice

Místostarostka Dana
Jurštaková se v našem
rozhovoru vyjadřuje ke
kritické situaci
v Nových Ervěnicích,
kdy se jeden z domů
ocitl kvůli dluhům bez
tepla a teplé vody

d u be n 201 8

Úředníci budo u
jezdit do terén u
i na elektrokol e
Koncem loňského rok u koupila
jirkovská radnice elektrokolo,
které je pracovníkům k dispozici
pro kontroly ve městě
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Úředníci budou do terénu jezdit i na elektrokole
Jarní obměna MHD: Po Jirkově začnou jezdit nové trolejbusy
Metrová plastika brouka upozorňuje: Tady žije hmyz!
Rozhovor s místostarostkou Danou Jurštakovou
Co se událo v kultuře v Jirkově
Na zámku se chystá zahájení kulturní sezony
Příspěvky z jirkovských škol
Jirkovští skauti obhájili zlato v uzlařské soutěži
Jaký byl Jirkov shora - I. díl seriálu Jirkovské rozhledny
Harmonogram jarního blokového čištění
Zprávy z okolních obcí - Boleboř, Vrskmaň, Strupčice
Novinky ze sportovního života v Jirkově
Kulturní přehled na duben

Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se koná
18. dubna od 13 hodin v zasedací místnosti radnice.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Dobrý den, již delší dobu pozoruji, jak rezne zábradlí
u schodů z Dvořákovy ulice směrem Tescu. Nevím, jesli to schodiště je v kompetenci města, ale bylo by zapotřebí, aby někdo zjednal
nápravu, než dojde na nejhorší.
Roman Sosna, ředitel HM Jirkov, Tesco Stores ČR a.s.: Opravu schodiště máme v prioritách pro letošní rok. V tuto chvíli již
čekáme na cenovou nabídku prací. Rez na zábradlí by měla být
pouze povrchová, způsobená solí, používanou k úpravě schodiště v zimním období. Neměl by tedy být problém zábradlí očistit
a poté ošetřit nátěrem. Pokusíme se o všechny úpravy v co možná
nejkratším termínu, ovšem jsme závislí na příznivějším počasí než
je v tuto chvíli.
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, kdy bude opět zpřístupněna
jirkovská přehrada? Uzavřena byla téměř před dvěma lety a pořád
se nic neděje?
Jan Svejkovský, tiskový mluvčí Povodí Ohře, státní podnik:
V tuto chvíli máme zpracovanou projektovou dokumentaci na sanaci skalního svahu nad cestou. S touto dokumentací budeme žádat o příslušné povolení a následně provedeme výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Letošní sezonu bohužel cesta ještě otevřená
nebude.
I pro Povodí Ohře je to zásadní omezení, protože do tohoto prostoru je zákaz vstupu veškerých osob bez výjimky, tedy včetně
vlastní obsluhy vodního díla.
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Nebojíme se dělat věci jinak
Úřady bývají často
považovány za zkostnatělé a nepružné.
A úředníci za konzervativní byrokraty, kteří
jen hledají překážky,
aby nemuseli měnit
nastavený řád.
Je pravda, že práce
úředníků je více než
u jiných profesí svázaná zákony,
mnohdy přímo musí dohlížet na
jejich dodržování. A kde přísně
vládnou zákony, tam nebývá moc
prostoru pro nadšené nápady,
zajímavé inovace nebo nevšední
experimenty.
Jsem rád, že v Jirkově se toho
nebojíme. Jako příklad mi krásně
poslouží jeden z článků z tohoto
čísla Jirkovských novin.
V parku uschnul strom. Většina úředníků by prostě požádala

o povolení a pak ho
pokácela, aby nebyl
nebezpečný. Nic špatného, ale také nic nového.
U nás dokážeme ze
zajetých kolejí vybočit.
Nebo vylézt z úřednické ulity, chcete-li.
Všímáme si nových
trendů a tak necháme v parku stát
torzo stromu, které je užitečné pro
další živočichy. A ještě ho ozvláštníme plastikou brouka, u kterého
se lidi zastavují a žasnou.
Tohle vymysleli naši úředníci,
jejich nadřízení schválili. Přitom
měli daleko pohodlnější cestu - tu
typicky úřednickou. Nic zvláštního
nedělat a nic tím nezkazit.
Jsem rád, že se nebojíme dělat
věci jinak, když to má smysl!
Radek Štejnar, starosta města

OBRAZY DO ŠKOL

Po Karlu Kludském šel
do škol ´tatíček´ Masaryk
Šestý díl ze seriálu obrazů slavných osobností vznikl v ateliéru
orasínského výtvarníka Josefa
Šporgyho. Tentokrát linorytem vytvořil portrét prvního československého prezidenta T. G. Masaryka,
což symbolizuje letošní sté výročí
od založení republiky.
Obrazy si objednává město Jirkov pro všechny své školy a také
do knihovny. Cena za sedm obrazů
v různých barevných provedeních
je čtrnáct tisíc korun. V minulosti
takhle vznikly portréty třeba Jana
Amose Komenského, Karla IV.
nebo i Milady Horákové. Loni to byl
asi nejznámější obyvatel Jirkova
Karel Kludský. 		

Původně Šporgy přemýšlel nad
jezdeckou podobiznou, nakonec
ale zvolil typický obrázek prezidenta v brigadýrce. Foto J. Dušek
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Město propojí cyklostezku u ZUŠ
a zrekonstruuje vjezd do centra

Poslední úsek Chomutovské ulice ve směru od školy ke kostelu bude po rekonstrukci jednosměrný
První dvě investiční akce započaté v letošním roce se týkají
Chomutovské ulice. Na kruhovém objezdu u základní umělecké
školy město propojí cyklostezku
končící ze dvou stran u křižovatky. Kompletní rekonstrukce pak
čeká spodní část ulice směřující
ke kostelu.
Cyklostezka dnes v Palackého
ulici končí těsně před křižovatkou
a cyklisté tak musejí vjíždět do silnice. Z druhé strany je zatím dovedena jen k přechodu pro chodce
u školy. Nově vybudovaná část
tyto dva konce propojí.
Vzhledem k tomu, že sousední Chomutov už plánuje stavbu
cyklostezky od Písečné směrem
k Černému mostu, na kole bude
možné dojet z Chomutova až
k červenohrádeckému koupališti.
Po dokončení rekonstrukce Dvořákovy ulice pak bude možné se
odtud napojit i na stezku vedoucí
do Olejomlýnského parku nebo až
do Studentské ulice.
V souvislosti s výstavbou zmíněné propojky je potřeba stavebně upravit také část chodníku
a u přechodu v Palackého ulici vybudovat ostrůvek.

Cyklostezka v Palackého ulici dnes končí před křižovatkou. Na výkresu plánovaná podoba propojky.
Stavební práce budou probíhat
během dubna a května, město investice vyjde na 840 tisíc korun.
Druhou akcí, která začne také
ještě v dubnu, je rekonstrukce
spodní části Chomutovské ulice.
Jde o poslední asi stometrový
úsek od umělecké školy směrem
ke kostelu. „Ulice bude místo asfaltu ze žulové dlažby, stejně jako
navazující komunikace v centru města,“ poukazuje na jednu
z novinek Lubomír Polák z odboru

majetku města a útvaru investic.
V ulici bude po rekonstrukci třináct příčných parkovacích míst,
rekonstrukce se dočká také veřejné osvětlení a po obou stranách
ulice přibudou stromy.
Zásadní změnou pro řidiče
bude, že se ulice stane jednosměrnou, a to právě ve směru
od školy ke kostelu. Rekonstrukce bude probíhat od dubna do
června a město za ni zaplatí necelé čtyři miliony korun.
(jd)

SPEKULACE S BYTY

Dům bez tepla: Město pomohlo seniorovi
a je ochotné jednat o vykoupení bytů

Místostarostka Jirkova Dana
Jurštaková se setkala s majiteli
bytů z domu, který byl nedávno
odpojen od tepla a teplé vody.
Prý chtějí dát dům do pořádku. Ve
hře je však ještě možnost, že by
všechny byty a tím celý dům vykoupilo město.
„Museli by s tím ale souhlasit
úplně všichni vlastníci a muselo
by to být za rozumných podmínek,“ podotýká místostarostka,
„Pak bych byla ochotná takový
návrh předložit radním a zastupitelům.“
Dům se čtyřiadvaceti byty je
kompletně v soukromém vlastnic-

Dům v ulici K. H. Máchy, který je
bez teplé vody.
Foto J. Dušek
tví. Bohužel jde často o majitele,
kteří nebydlí v Jirkově, někteří ani
v České republice. Většina z nich
do bytů stěhuje sociálně slabé
nájemníky, navíc za ně neplatí zálohy na energie a neodvádí
ani peníze do společného fondu

oprav. Dluhy tak narostly do statisícových částek, a po mnoha
jednáních a odkladech došlo na
nejhorší. Ve středu 14. března
zastavila společnost ČEZ Teplárenská přívod teplé vody, o dva
dny později dům ´odstřihla´ také
od tepla.
Město se také rozhodlo pomoci
osmdesátiletému seniorovi, který
v domě bydlí. „Žije tam už padesát let a ve svém bytě chtěl i přes
všechny problémy dožít. Bohužel,
tahle situace už je neúnosná. Neměl by doplatit na to, co zavinili
spekulanti, “ říká Jurštaková.
Více v rozhovoru na straně 7

Poslední část Chomutovské ulice
čeká rekonstrukce. Po ní bude
jednosměrná. Foto 2x J. Dušek
ZÁPISY

Zápisy do mateřinek
proběhnou v květnu
Zápisy dětí do jirkovských mateřských škol proběhnou ve středu 9. a čtvrtek 10. května. Mateřinky budou otevřené vždy od
8 do 11 a poté od 12 do 15 hodin.
Zapisovány budou děti, které do
31. srpna letošního roku dovrší
tři roky věku. K zápisu se mohou
dostavit rodiče i s mladšími dětmi,
ty však budou přijaty jen v případě volné kapacity jednotlivých
mateřinek. V Jirkově je jich sedm,
z toho ve dvou (MŠ Na Borku
a MŠ Bezručova) jsou také speciální třídy pro děti s vadami řeči.
Další tři školky spadající pod Jirkov jsou ve Vrksmani, Otvicích
a Červeném Hrádku.
(r)
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Auto může zůstat v garáži. Úředníci
budou po městě jezdit i na elektrokole
Využijí ho především
referentky na životním
prostředí nebo ze stavebního úřadu
„Šlápnu do pedálů a za chvíli
jsem v parku nebo na hřbitově.
Autem by to trvalo podstatně déle,
o ekologii nemluvě.“ Koncem
loňského roku koupila jirkovská
radnice pro své pracovníky nové
elektrokolo a třeba referentka životního prostředí Markéta Buchtová na ně nedá dopustit.
„Často mám kontroly v terénu,
a to různě po městě. V parcích při
prořezávkách stromů, na sečích
trávy, při úklidu zeleně,“ vysvětluje
úřednice, proč nákup bicyklu vítá.
„Na kole se dostanu všude a rychle. Zvládnu toho mnohem víc.“
A třeba při cestě na horní sídliště
jí do kopce může pomoci elektromotor připevněný k rámu.
Motor se ovládá snadno pomocí
multifunkčního LCD displeje u řidítek a má šest stupňů. Nepohání
kolo za člověka, pouze ulehčuje
šlapání třeba právě do kopců. Baterie se dobíjí z klasické elektrické
zásuvky. Bližší informace o typu
kola v infobloku vpravo.
Horské elektrokolo, které úřad
pořídil za cca 25 tisíc korun, je
k dispozici všem pracovníkům.
Využijí ho nejen referentky životního prostředí, ale třeba i jejich
kolegyně z úseku investic nebo ze
stavebního úřadu. Také ony musí

Easy Bike MI5
řazení: 3 x 7 rychlostí
motor: bezkartáčový 36V
250W (6 úrovní asistence)
maximální rychlost s asistencí: 25 km/h
hmotnost vč. baterie: 24 kg
baterie: Li-NMC 36V 13Ah
výdrž baterie: 40-100 km

často do terénu, i když nezřídka
se šanony papírů. A do sedla už
několikrát naskočili také referenti
vztahů k veřejnosti při pořizování
fotografií do aktuálních Jirkovských novin či na oficiální facebookovou stránku města.
Nákup elektrokola posvětilo nejen vedení úřadu, ale oceňují ho
i představitelé města. „Autem se
nedostanete všude, stejně většinou musíte někde hledat místo
na parkování. A pěšky toho nestihnete obejít tolik. Rozhodně to
má smysl,“ říká například místostarostka Dana Jurštaková. „Je
to ekologické, je to zdravé a je to
efektivní,“ dodává k tomu stručně
starosta Radek Štejnar.
Pro takzvaná místní šetření
mají pracovníci jirkovské radnice kromě nového kola k dispozici také dvě referentská auta. Ta
se využívají především na cesty
mimo město. Řadu kontrol absolvují jirkovští úředníci jednoduše
´po svých´.
(jd)

Referentka životního prostředí Markéta Buchtová na elektrokole, které je
pro její práci hodně užitečné. 		
Foto Josef Dušek

DOTAČNÍ PROGRAM

Město znovu podpoří talentované děti a mládež
Úspěšná recitátorka, nadaná
houslistka, šikovný fotbalista a atlet. To jsou příklady dětí, které loni
podpořilo město Jirkov z programu pro talentované děti a mládež.
Letos ho radní vypsali znovu, žádosti se budou přijímat v dubnu.
Podmínky programu zůstávají
až na jednu výjimku stejné jako
v minulých letech. Vypadla pouze
podmínka, že příjemce musí mít
bankovní účet. Nově je možné vyplatit dotaci i v hotovosti.
Program je určen pro děti
4

a mládež, které vynikají v nejrůznějších sportovních či zájmových
oblastech a mají v nich úspěchy
alespoň na krajské úrovni. Musí
mít samozřejmě trvalé bydliště
v Jirkově a být mladší osmnácti
let. O dotaci mohou požádat rodiče, ale stejně tak třeba trenér,
cvičitel, ředitel školy a podobně.
Také objem vyčleněných peněz
je stejný jako v loňském roce,
a sice 38 tisíc korun. Maximální
výše dotace pak může být pět
tisíc. Žádosti se mohou podávat

v termínu od 12. do 24. dubna.
Za peníze z programu si může
dotyčný například nakoupit cvičební pomůcky, kostým, dres,
sportovní, malířské či hudební
vybavení nebo z ní zaplatit soustředění, kurz, školné, startovné
či ubytování při soutěžích a podobně. Pro příklad - třeba zmíněná čtrnáctiletá houslistka si loni
díky dotaci pořídila struny, kalafunu a nový smyčec, třináctiletému
atletovi zase rodiče koupili tretry
a zaplatili část soustředění. (jd)

OČISTA MĚSTA

Začalo jarní
blokové čištění

Nastartovat motory a roztočit
kartáče! Ve středu 4. dubna vyjely
do jirkovských ulic čisticí stroje,
ve městě začala jarní část komplexního blokového čištění. Úklidové dny budou pondělí, středa
a pátek a očista města potrvá až
do poloviny května. Zpozornět
by měli hlavně řidiči a sledovat
dopravní značení v jejich ulici či
na parkovišti u domu. Kompletní
harmonogram blokového čištění
najdete na straně 14.
(jd)
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MODERNÍ MHD

Jarní obměna MHD: Po Jirkově
brzy začnou jezdit nové trolejbusy

Během dubna a května nasadí dopravní podnik do provozu pět krátkých a deset dlouhých trolejbusů Škoda
Moderní vozy. Pohodlnější cestování. Levnější provoz. Dopravní
podnik měst Chomutova a Jirkova
po letech příprav konečně obnoví
svůj vozový park, což v dobrém
pocítí i obyvatelé Jirkova.
Podnik, který společně vlastní
Chomutova a Jirkov, pořídí celkem třicet nových vozů MHD.
Patnáct trolejbusů a patnáct autobusů.
Jako první vyjedou do ulic nové
trolejbusy, a to během dubna
a května. V Jirkově se objeví až
v létě, protože kvůli přestavbě
křižovatky nad Tescem bude po
městě jezdit náhradní autobusová
doprava. Jirkováci však do nich
budou přestupovat na Písečné,
kam je budou autobusy svážet.
Půjde o pět kratších dvanáctimetrových trolejbusů značky
Škoda 26 Tr Solaris a deset osmnáctimetrových kloubových vozů
s označením Škoda 27 Tr Solaris.
Jejich pořizovací cena je 173 milionů korun.
Nízkopodlažní trolejbusy mají
stejně jako CNG autobusy (viz
článek dole) plošinu pro vozíčkáře. Moderní je i vnitřní vybavení,
a to nejen pro zajištění komfortu
cestování. Informační systém na
LCD panelech bude zobrazovat
průběh linky po zastávkách, tarifní
zónu nebo aktuální čas.

Nové kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris už stojí v areálu dopravního podniku.
Ve vozidlech je také zabudovaný kamerový systém u všech
dveří a na stropě a mají rovněž
couvací kamery. Novinkou je
nové barevné provedení karoserie vozidel MHD v modro - bílé se
stříbrným pruhem.
Ve vozovém parku nahradí nové
vozy především klasické kloubové trolejbusy Škoda 15 Tr, kterými dnes Jirkované jezdí. Většina
z nich má za sebou více než 24
let provozu. Kratší trolejbusy
Solaris Trollino 12 AC jsou sice
o něco mladší, ale i těch se dopravní podnik zbaví.
Nové trolejbusy nahradí téměř
všechny stávající vozy, protože celkem má dopravní podnik

Foto archiv DPChJ

Nákup nových trolejbusů a autobusů vyjde dopravní podnik na
274 milionů korun. S velkou částí pomohou dotace z EU, konkrétně
z programů IROP a ITI ústecko - chomutovské aglomerace. Celková
suma dotace činí 203 milionů korun. Rozdíl, tedy 71 milionů korun,
pokryje podnik úvěrem a svými úsporami. Část nákladů pokryje prodej starých trolejbusů, a to formou aukce.
na linkách šestnáct trolejbusů.
V depu si ponechá pouze jeden
starý kloubový trolejbus, který je
v relativně dobrém stavu. Pracovníci podniku ho postupně opraví
a budou využívat pro příležitostné
´historické´ jízdy v rámci různých
akcí.
Celý tento velký projekt obnovy
je výsledkem několik let příprav.
„Jako takový by nebyl možný

bez podpory měst Chomutova
a Jirkova, pro která od roku 1996
městskou hromadnou dopravu
provozujeme,“ dodal k tomu ředitel DPChJ Petr Maxa.
Vedení Jirkova nákup nových
vozů vítá. „Je dobře, že cestování MHD bude pohodlnější. Stále
jsme ale přesvědčení, že trolejbusová doprava je příliš nákladná,“
dodal starosta Radek Štejnar. (r)

Nové autobusy na plyn přijdou na přelomu roku

Autobus Solaris Urbino na plynový pohon.

Foto archiv DPChJ

Během letošního roku se v ulicích Chomutova a Jirkově objeví
také deset nových autobusů. Půjde o vozy Solaris Urbino CNG
čtvrté generace EURO 6 s pohonem na stlačený zemní plyn
(CNG). Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova je pořídí za
65 milionů korun.
Devět autobusů bude krátkých
(dvanáct metrů) a jeden kloubový (osmnáct metrů). První dva
už má podnik od března, dalších
osm vozů přivezou od výrobce
na konci letošního roku. V lednu
2020 potom přibude posledních

pět CNG autobusů, tři kratší a dva
kloubové.
Jak slibuje dopravní podnik
na svých webových stránkách,
nové vozy přinesou cestujícím
vysoký komfort cestování. Také
ale díky plynovému pohonu sníží podniku náklady na údržbu
a provoz. „Dopravní podnik má
vlastní plničku CNG a tedy využije úspory oproti dražší naftě,“
přitakává ředitel DPChJ Petr
Maxa. Jak zároveň připomněl,
plnička CNG je mimochodem
v provozu nonstop i pro firmy
a soukromé osoby.
(r)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obří roháč udivuje kolemjdoucí.
"Tady žije hmyz!" upozorňuje

Na kraji parku Smetanovy sady
se Jirkováci v posledních dnech
udiveně zastavují u ořezaného
kmene s velkou plastikou brouka.
Co je to? Umělecké dílo? Nějaký
symbol? Hmyzí hotel? Všechno
dohromady!
Jde o kmen dubu, který loni kvůli
infekci úplně seschnul. Město se
po dohodě s arboristou rozhodlo,
že ho nepokácí úplně, ale zachová takzvané torzo. „Strom rostl na
dobrém místě a kmen je vyrovnaný. Vytvořením torza přestal být
pro kolemjdoucí nebezpečný, ale
přitom jsme zachovali podmínky
pro život živočichů, kteří ve stromě žijí,“ vysvětluje Markéta Buchtová, referentka životního prostředí z jirkovské radnice.
To je také zásadní důvod, proč
úřady v poslední době k takzvanému ´sesazení na funkční torzo´
přistupují častěji. „Zejména pro
hmyz má strom velkou ekologickou hodnotu ve chvíli, kdy ho
tvoří zčásti mrtvé dřevo,“ vysvětluje chomutovský arborista Jakub Tichý. „Je to unikátní biotop,
protože se nachází v městě, kde
suchých větví či kmenů moc není.
Všechny se odstraňují s ohledem
na bezpečnost lidí.“

U torza stromu se často zastavují i děti z nedaleké MŠ Kaštánek (na
snímku třída Koťátka), skoro metrový roháč vyřezaný arboristou Jakubem Tichým děti udivuje i poučuje. 		
Foto Josef Dušek

DEN UČITELŮ

Pohled na torzo stromu je přesto pro lidi hodně neobvyklý, pahýl
působí nevzhledně. A proto přišel
nápad s broukem. Autorem dřevěné plastiky, která je umístěná na
špici asi šestimetrového pahýlu,
je právě Tichý. Metrového roháče,
který je typický pro dubové porosty, vyřezal speciálně pro jirkovský
park. „Není tam jen pro zkrášlení,“
doplňuje arborista. „Je to zároveň
symbol, který má lidem napovědět, proč je takové torzo stromu
užitečné. Že je to vlastně hmyzí
hotel.“
A pozornost obří roháč opravdu přitahuje, vykulené jsou z něj
hlavně děti. „Naše třídy se u něj
zastavují, když jdou na procházku. A učitelky zvídavým dětem
vysvětlují, co je to za brouka a co
znamená,“ potvrzuje s úsměvem
vedoucí nedaleké MŠ Kaštánek
Jaroslava Chrtková.
V Jirkově už jedno torzo stromu
je, jde o památný dub u ZŠ Budovatelů. „Nechci říkat, že z toho
bude trend. Ale ve vhodných případech budeme určitě vytvoření
funkčního torza místo úplného pokácení stromu navrhovat znovu,“
dodává na závěr Markéta Buchtová.
(jd)

Ke Dni učitelů město ocenilo čtyři jirkovské pedagogy

Příjemnou březnovou tradicí je v Jirkově oslava Dne učitelů. Město vždy hostí kantory ze všech městských škol
v příjemném prostředí a při té příležitosti oceňuje také zasloužilé pedagogy. Letos jimi byly čtyři ženy - Helena Kubíčková ze ZŠ Studentská (vlevo), Michaela Straková ze ZŠ Nerudova (uprostřed), Dagmar Nitkulincová (druhá zprava)
a ředitelka ZUŠ Milena Sailerová (snímek vpravo). Ta na setkání, které se konalo na Červeném Hrádku, kvůli
vyučování nemohla, proto jí zástupci města předali ocenění přímo v ředitelně.
Foto 2 x Josef Dušek
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DŮM BEZ TEPLA

"Byty bychom mohli vykoupit. Ale
všechny a za rozumných podmínek"
Rozhovor s místostarostkou Danou Jurštakovou o problémech, do kterých se dostal dům v Nových Ervěnicích
skou službou a jeho přidělení už
schválila bytová komise i radní.
Byl se v něm podívat i s rodinou
a s přestěhováním souhlasí. Je to
sice menší byt než měl v Nových
Ervěnicích, ale konečně bude
zase v normálním prostředí. Věřím, že se mu tam bude žít dobře.
Neměl by doplatit na to, co zavinili
spekulanti s byty.

Nájemníci z domu čp. 1132 - 33
v ulici K. H. Máchy jsou už několik
týdnů bez tepla a teplé vody. Společnost ČEZ Teplárenská dům po
několika odkladech a jednáních
odstřihla kvůli dluhům, které mají
na svědomí především spekulanti
s byty.
Přestože jde o soukromý objekt, město se o osud domů i lidí
samozřejmě zajímá. A není to až
teď, když kritická situace graduje.
„Když jsme před dvěma lety začali
s našimi pravidelnými kontrolami
problémových lokalit, zaměřila
jsem se právě na tenhle dům,“
říká na úvod našeho rozhovoru
místostarostka Dana Jurštaková.
Proč právě na tehle dům?
Chodili jsme po celých Nových
Ervěnicích, ale tenhle jsme navštěvovali pravidelně. Dům byl
plný problémových nájemníků,
všude byl nepořádek, okolní popelnice rozmlácené, pod okny
se válel vyhozený nábytek... Už
tehdy se dalo tušit, že dům se řítí
do zkázy. Problémoví nájemníci
a majitelé, kteří neměli zájem problémy řešit. Právě proto jsme se
na něj zaměřili a snažili se tam
situaci trochu zlepšit.
A dařilo se to?
Po čase se situace zlepšila alespoň tak, že když nás nájemníci
viděli přicházet, snažili se uklízet.
Jenže osazenstvo bytů se tam
často měnilo. Sotva si nějaká
rodina zvykla, že tam chodíme
a že se musí nějak chovat, tak
už tam byla jiná. V podstatě se
s nimi nedalo dlouhodobě pracovat. Nehledě na to, že takhle
jsme mohli částečně řešit problémy s chováním nájemníků, ale
nikoli ekonomickou situaci SVJ
a případy, kdy vlastníci bytů neplatili zálohy nebo neodváděli peníze
do fondu oprav. Pomáhali jsme
a pomáháme dost, ale řešit finanční stránku soukromých majitelů? To je za hranicí toho, co
můžeme.

A co další rodiny, které
v domě bydlí?
Měli by se o ně postarat majitelé
bytů. Nemůžeme řešit problémy
za soukromé vlastníky, kteří navíc
tu situaci sami způsobili. Nehledě
na to, že ani tolik bytů nemáme.
U zmíněného nájemníka jsme neváhali - je to starousedlík, vždycky
všechno platil, jako jeden z mála
se tam staral se o pořádek. Je mu
osmdesát let a má i menší zdravotní obtíže. Jeho případ si zasloužil zvláštní pozornost.

Místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.
Jednalo město i se samotnými vlastníky bytů?
S několika jsem mluvila, ale bylo
to složité. V domě je čtyřiadvacet
bytů a jednadvacet majitelů, většina z nich nežije v Jirkově a někteří ani v České republice. Když
už jsem se s nimi spojila, většinou
něco naslibovali, ale ve skutečnosti se nijak nesnažili s tou situací něco dělat.
Radní nedávno schválili přidělení náhradního bytu muži, který
v domě bydlel. Byla to reakce
na současnou situaci?
Ano, byla. Už podle výpisu z katastru nemovitostí snadno poznáte, kdo je tam původní nájemník
a který majitel ani nebydlí v Jirkově. O tomhle konkrétním nájem-

Foto Josef Dušek

níkovi jsem věděla. Je to jeden ze
starousedlíků, bydlí tam padesát
let. Když jsme přišli na kontrolu,
vždycky mezi nás přišel a povídal
nám, co se v domě děje. Pamatuje doby, kdy byly Nové Ervěnice
parádní čtvrť a vzkvétaly. Ze současné situace byl samozřejmě
nešťastný, ale je mu už osmdesát
let a myslel si, že tam dožije. Ale
bez tepla a teplé vody? To je nemyslitelné.
Takže zasáhlo město?
Ano. Když bylo jasné, že ČEZ
Teplárenská dům odstřihne, pověřila jsem sociální odbor, aby
pánovu situaci řešil. Samozřejmě ještě dřív, než k tomu došlo,
protože přidělení bytu chvíli trvá.
Našli mu byt v domě s pečovatel-

Plánujete ještě další kroky?
Zúčastnila jsem se schůzky,
kterou zorganizovalo vedení SVJ
s vlastníky bytů. Říkali, že mají
zájem dát dům do pořádku a udělat z něj znovu obyvatelný činžák.
Zní to jako dobrá zpráva, ale především to znamená, že musejí dát
nejprve dohromady peníze na zaplacení všech dluhů. A to nebude
tak jednoduché.
Může v tom hrát nějakou roli
město?
Ve shánění peněz určitě ne. Ale
je tu ještě možnost, že pokud by
se všichni majitelé domluvili, za
rozumných podmínek by město
mohlo byty odkoupit a dům bychom získali do svého vlastnictví.
Ale jen v případě, že se domluví
úplně všichni. Pak bych takový
návrh byla ochotná přednést radním i zastupitelům. Vykupovat
jednotlivé byty nemá smysl. Tuhle
možnost jsem na schůzce s vlastníky také zmínila. Ale zatím na
to nereagovali a chtějí si pomoci
sami. 			
(jd)
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V galerii mají kovovou
pomlázku Eutanázii
V jirkovské galerii je aktuálně
možné prohlédnout si jednu velikonoční raritu - kovanou pomlázku z ocelových prutů.
A nutno dodat, že při použití obvyklým způsobem by to asi pěkně
bolelo. Pomlázka je totiž 311 cm
dlouhá, na její výrobu bylo použito 11 kg železa a spotřebováno
kolem 12 kg uhlí. „A deset piv...,“
dodává její autor umělecký kovář
Vít Nohýnek. Pomlázku s lehkým nádechem černého humoru
pracovně nazval ´Eutanázie´, to
kdyby následky použití takovéto
velikonoční pomůcky někdo třeba
nedokázal domyslet…
S pracemi Víta Nohýnka se
mnohde potkáváme. V jeho kovárně byla vytvořena umělecká
mříž zlatnictví vedle jirkovského
kostela, restauroval pověstné lvy
u vstupu do Kludského vily a je
rovněž autorem návrhu repliky
brány Kamencového jezera podle
její původní podoby.
Kovaná pomlázka bude v Galerii
Jirkov vystavena do konce dubna
a stane se tak předehrou pro cyklus programů k Mezinárodnímu
dni Romů, který vyvrcholí v neděli
22. dubna vernisáží výstavy obrazů Milana Baloga. Tu bude mimo
jiné provázet i ochutnávka typických romských jídel.
Hana Zvalová, Galerie Jirkov
MAŠKARNÍ BÁL

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Jirkovský Red Dwarf Band
hrál pro místní školáky

Z koncertu Red Dwarf Bandu pro jirkovské školáky.
Koncerty školního orchestru pro
žáky jirkovských základních škol
jsou vždy oboustranně oblíbené
a také velmi pěkné. Posluchači
obdivují své starší kamarády, naslouchají s velkým zájmem a po
celou dobu koncertu udržují pozornost.
Hráči na pódiu jsou si vědomi

Foto archiv ZUŠ

svého umění a hrají s jistotou,
bravurou, prostě chtějí ukázat,
že jejich výkon je jasná a samozřejmá věc. A tak si obě strany
koncert užijí ve vzácné symbióze
a pro všechny je to jedna velká
pohoda. A tak to má být!
Milena Sailerová, ředitelka
Základní umělecké školy Jirkov

Převleky nejsou jen pro děti. V maskách dováděli i dospělí
Již čtvrtý rok uspořádali Dům
dětí a mládeže Paraplíčko
a SK Ervěnice Jirkov Maškarní bál
pro dospělé v Jirkovském divadle.
Také místostarostka Dana Jurštaková se přesvědčila, že i dospělí
se chtějí bavit a jsou schopni si
připravit nádherné kostýmy.
V plném divadle bez kostýmu
nebyl téměř nikdo. K tanci hrála
výborná skupina Úlet, o další program se postarali mladí tanečníci,
Polexart a SHS Herold. Za bohatou tombolu děkujeme všem příznivcům sportu a volnočasových
aktivit.
Zdeňka Bolomská, ředitelka
DDM, Josef Kalužný za SK Ervěnice Jirkov

8

Jirkovské noviny

Kultura

4/2018

ČERVENÝ HRÁDEK

Kulturní sezonu zahájí opět salva
ostrostřelců, dechovka a country
SOBOTA 21. 4., od 12.50 hodin

Hromadu oblíbených lákadel
a jednu výjimečnou událost nabídne letošní zahájení kulturní sezony na Červeném Hrádku. To je
připraveno na sobotu 21. dubna.
Akci zahájí krátce po poledni
čestná salva z pušek chomutovských ostrostřelců, pak už si
lidé budou užívat hudby, zábavy,
obejít mohou prodejní stánky či
ukázky řemesel. Pro děti bude mít
program připravené hudební divadlo Hnedle vedle (viz plakát dole).
Zmíněnou událostí bude vysazení stromu Olgy Havlové v zámeckém parku. Jirkov se tak zapojí do aktivity Výboru dobré vůle,
která si dala za cíl v letošním roce
vysadit celkem 85 stromů nesoucí
jméno a odkaz zakladatelky nadace.
Vstupné na odpolední akci je
padesát korun, za děti je to dvacetikoruna. 		
(jd)

Sobotní akci a tím pádem i letošní kulturní sezonu v Jirkově zahájí na zámku stejně jako loni chomutovští ostrostřelci. 			
					
Foto Deník/Miroslav Rada

GALERIE

TIP NA KVĚTEN

V galerii završí Den
Romů výstavou
NEDĚLE 22. 4. OD 17.00 hodin

Mezinárodní den Romů se rozhodli místním připomenout v jirkovské galerii. Na úterý 10. dubna tu od 16 hodin je přichystána
ukázka romské hudby, v úterý
17. dubna povede kurz malování
pro děti romský výtvarník Miroslav Balog. Výstava jeho obrazů
nazvaná ´Život kam se podíváš´
pak celý projekt završí, vernisáž
se koná v neděli 22. dubna.
(r)

12.50 Vystoupení Ostrostřelců
13.00 Big Band Zdeňka Tölga
15.00 Dětský kabaret
15.00 Výsadba stromu Olgy Havlové (zámecký park)
17.00 Roháči z Lokte
Ukázky dravců, ukázky řemesel,
prodejní stánky a občerstvení

Pěvecký svátek v ZUŠ
Úterý 15. května, 18.30 hodin
Klub přátel hudby při jirkovské
ZUŠ pozval do Jirkova mladé
pěvecké duo, které již koncertuje
po celé republice. V sále ZUŠ vystoupí Tereza Hořejšová (soprán)
a Jan Hnyk (bas), na klavír je doprovodí Ahmad Hedar. Talentovaní mladí pěvci jsou mimo jiné vítězi Mezinárodní pěvecké soutěže
v Karlových Varech.
(r)

Oslava Dne vítězství

JARNÍ SVOD

Jarní svod potěší
hlavně pejskaře
SOBOTA 14. 4. od 8.00 hodin

Především pro milovníky loveckých plemen je určený jarní svod
psů konaný pravidelně na Červeném Hrádku. Soutěžní přehlídka
se koná jako vždy na louce před
zámkem a začíná už ráno. Absolvovat svod je jedna z podmínek
pro uchovnění loveckých psů. (r)

V úterý 8. května se jako každý
rok sejdou zástupci města, Českého svazu bojovníku za svobodu
a legionáři na jirkovském hřbitově
k uctění památky padlých vojáků
Rudé armády. V 9 hodin položí
květinu a vzpomenou konce druhé světové války u zdejšího pomníku rudoarmějců.
(r)
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ZŠ STUDENTSKÁ

Muzicírování v 1.A

Ve čtvrtek 1. března se děti
z 1. A vydaly na hudebně poznávací výpravu do Paraplíčka. Pozvání jsme dostali od maminky
Péti Štěničky, která se v domě
dětí věnuje hudebním aktivitám.
Naše muzicírování začalo krátkým rozhovorem o hudebních nástrojích, následovala hra ´poznej
nástroj sluchem´ a vyvrcholením
bylo samozřejmě kreativní hraní
na nástroje - kytaru, klavír, bubínky všeho druhu, tamburíny, rumbakoule, kastaněty. Zpěv různých
písní byl součástí interaktivních
zážitků a za odměnu jsme mohli
nahlédnout do zkušebny dospělých muzikantů.
Bylo to moc krásné dopoledne
a rozhodně můžeme vzkázat
všem - DOKUD SE ZPÍVÁ, JEŠTĚ SE NEUMŘELO!
Andrea Fricová, třídní učitelka

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

"Prostě tanec miluji!" Nela Bušovská
zachytila svou vášeň a vyhrála
„Má nejoblíbenější část dne je
ta, kdy vejdu do naší taneční
školy. Když se protáhnu a začnu tancovat. Hudba, která zní
všude kolem. Tanci se věnuji
již 14 let a je skutečně mou
oblíbenou částí dne. Když
mám špatnou náladu, tancuji.
Když jsem šťastná, také tancuji. Prostě tanec miluji!“

Koordinační centrum česko - německých výměn mládeže v Regensburgu vyhlásilo fotosoutěž ´Tvá nejoblíbenější část dne´. A my, žáci Městského gymnázia Jirkov, jsme se odhodlali zúčastnit. Že nejsme profíci? To
nevadí. Hlavní bylo zachytit atmosféru okamžiku a německy popsat, čím je pro nás speciální. Obrovským překvapením pro nás bylo první místo pro Nelu Bušovskou, žákyni třetího ročníku, která zaslala parádní taneční
fotku (hlavní foto), doplněnou zajímavým příběhem (v rámečku).
Jana Veselá, Městské gymnázium Jirkov

ZŠ BUDOVATELŮ

Two english weeks are over

V týdnu od 12. do 16. února navštívili naši školu lektoři agentury
Talk Talk z Bratislavy, Methew
a Sam z Velké Británie a David
z Kanady. Snažili se přimět přes
osmdesát žáků ke komunikaci
pouze v angličtině. A to se jim
vskutku povedlo.
Hodiny měli připraveny pro danou věkovou kategorii od třetího
do devátého ročníku. Celkem
byli žáci rozděleni do šesti skupin
a účastnili se celkem patnácti vyučovacích hodin za týden.
Všichni se procvičili v základních komunikačních obratech
seznamování, vyprávění o své
rodině a volném čase, popisovali své město a svoji zemi.
Zopakovali si slovní zásobu týkající se školy, přátel, sportů
a svátků. Ovšem největší úspěch
měly různé hry zaměřené na
novou slovní zásobu, správnou
výslovnost, rychlé komunikační
schopnosti a především na skupinovou práci se spolužáky.
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Jedna z hodin pod vedením lektora agentury Talk Talk.
Všechny hodiny byly vedeny
pouze v anglickém jazyce bez
možnosti výkladu v češtině. Žáci
popisují tuto zkušenost velmi pozitivně a byli sami velice překvapeni, jak jsou schopni výkladu
porozumět a svůj mateřský jazyk
nepotřebují. Mnohé situace byly
velice vtipné a lektoři byli velice
trpěliví a nápomocní ke správnému pochopení například pravidel
jednotlivých her.
V odpoledních hodinách se lektoři pokochali naším městem, navštívili Červený Hrádek, dokonce
se zúčastnili hokejového utkání

Foto archiv ZŠ

Pirátů Chomutov, kde si zakoupili
památeční šálu, ochutnali klobásku a zapili jí vynikajícím českým
pivem. V našem městě se cítili
velmi dobře a netajili se tím, že
by příští rok opět rádi zavítali do
naší školy.
Na závěr poděkovali za velmi příjemné hodiny, pochválili
naše žáky, kteří byli velice hodní
a komunikativní.
Všichni se moc těšíme na příští
rok.
See you next year.
Pupils from 1. ZŠ Budovatelů
a Hana Armstark

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Studenti i učitelé
slavili svátek
svatého Patrika

Studenti a učitelé přišli oblečeni
v zeleném, což je barva typická
pro svatého Patrika i pro celé Irsko.
Foto archiv MG
Na jirkovském gymnáziu se
v průběhu roku připomíná mnoho
svátků spojených s anglicky mluvícími zeměmi. Mezi ně patří také
Den svatého Patrika.
Na počest světce, který podle
legendy obrátil v 5. století Iry na
křesťanství, se studenti i učitelé
oblékli do zelené a oslavili příchod
jara. Chybět nesměly ani doplňky
symbolizující příchod křesťanství
a irskou kulturu.
Erika Minaříková, Městské
gymnázium Jirkov
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ZŠ BUDOVATELŮ

Souboj čtenářů aneb Když do boje, tak s knihou!
Bojovat se dá různými prostředky. Třída 6.B počátkem letošního
roku vyrazila do ´Souboje čtenářů´. A zbraň? No přece kniha!
Literární soutěž Souboj čtenářů
je každoročně vyhlašována organizací Rosteme s knihou, která ve
spolupráci s asociací knihovníků
vybere nejlepších pět dětských
knih. V jejich znalosti se následně soutěží v internetové soutěži.
Nejlepší dva čtenářské kolektivy
se poté utkají v rámci literárního festivalu Svět knihy, který se
v letošním roce uskuteční 10. až
13. května v Praze.
Čtenáři z 6. B tedy poctivě pročítají (někteří už poněkolikáté) své
knihy a pilně zapisují do čtenářských záznamníků každý detail.
Protože právě detailní znalost pře-

Mladí čtenáři ze 6.B s knihami, které poctivě načítají pro znalostní soutěž.
čteného textu rozhodne o vítězi.
První znalostní kolo se uskuteční
10. dubna, tak nám držte palce, ať
se probojujeme co nejdál!

Zajímá vás, které dětské knihy
byly letos vybrány? Tady jsou:
Ztřeštěný dům na stromě - 13
pater, Příručka mladého hledače,

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Mladí výtvarníci vyrazili do Terezína
se skicáky, foťáky a zvědavostí
Žáci i pedagogové z výtvarného
oboru stále pracují na celoročním projektu nazvaném Cesta
do země zaslíbené. A protože
se tomuto židovskému tématu
v současné době věnují více do
hloubky, uspořádali učitelé ve
čtvrtek 15. března pro své žáky
poznávací a motivační zájezd do
Terezína.
Na začátku tohoto školního roku
uspořádali učitelé se svými žáky
výstavu, která měla název Cesta do chrámu a byla zahajovací
výstavou většího celku v budově
jirkovské synagogy, druhá výstava se konala v Galerii dětí ZUŠ
Jirkov pod názvem Synagoga
v ZUŠ. Pro učitele i žáky je důležité chtít hledat možnosti a místa, kde se mohou více vzdělávat
a nasbírat impulzy pro další výtvarnou práci. Proto k tomuto tématu vybrali Terezín, město, které
se zapsalo do našich dějin v souvislosti s 2. světovou válkou.
Po příjezdu do Terezína dostala skupina svého průvodce, který
se všem zúčastněným věnoval
a všechno vysvětlil. Současná
expozice ukazuje, v jakých podmínkách žili vězni a jaká byla ná-

Foto Petra Rohuschová
Tajná dvojka A+B - Zločin mezi dinosaury, Na útěku a Prostě na mě
zapomněli.
P. Rohuschová a čtenáři z 6.B
ZŠ STUDENTSKÁ

Nevšední matika
aneb Měříme,
vážíme, dělíme

Děvčata právě váží na kuchyňské
váze.
Foto L. Francová

Žáci výtvarného oboru na židovském hřbitově v Terezíně. Foto archiv ZUŠ
plň jejich dne. Po zhlédnutí filmu
ve starém dobovém kině se ještě
žáci i jejich učitelé podívali do muzea ghetta a krematoria.
Exkurzi využili žáci hlavně výtvarně, měli s sebou skicáky
a tužky, mohli si připravit pro
svou práci v hodinách libovolné
skici, další možností vytvoření
dokumentace bylo fotografová-

ní. A protože je výtvarný obor
zaměřen i na náročnější témata
k zamyšlení, byl výlet do Terezína
výborným podnětem právě k přemýšlení, sbírání nových materiálů i zkušeností, které budou žáci
postupně zpracovávat v různých
výtvarných technikách.
Milena Sailerová, ředitelka ZUŠ Jirkov

Děti ze 2. B měly velmi zajímavou hodinu matematiky. Pracovaly
ve skupinách na různých úkolech.
Vážily předměty na kuchyňské
váze, měřily s metrem rozměry
školního nábytku, přelévaly litry
vody do různých nádob. Dělily zrníčka čočky po dvou nebo třech,
stavěly kostky podle napsaného
pokynu.
Ve skupině si musely děti pomáhat a práci si rozdělit, aby ji v
daném čase splnily. Všichni se
během práce zlepšovali a moc je
netradiční počítání bavilo.
Ludmila Francová, třídní
učitelka
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ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Do sboru hledají
nové členky

Ženský komorní sbor.
Ženský komorní sbor Jirkov přijímá nové zpěvačky. Znalost not
a předchozí zkušenost ve sboru
není podmínkou. Bližší informace zájemci získají u předsedkyně
sboru Jany Lindnerové (608 852
642, lindnerova@seznam.cz).
Ženský komorní sbor Jirkov
vznikl v roce 1971, v současné
době sdružuje devatenáct zpěvaček. Napomáhá v pokračování
sborové tradice ve městě, pořádá
pravidelné jarní a vánoční koncerty, vystupuje v celém regionu
a organizuje výměnné koncertní
zájezdy s českými sbory i se sbory ze zahraničí.
Sbor založil a více než třicet let
řídil Jaroslav Cyrus.
(r)

JUNÁK

Jirkovští skauti obhájili zlato
v tradiční uzlařské soutěži
V sobotu 24. února si museli
skauti všech věkových kategorií
přivstat, aby se dopravili do Kadaně na každoročně pořádanou
soutěž ´Zlatý uzel´.
Děti se připravovaly už od Nového roku a naučili se uzly jako například: ambulantní, škotův, lodní,
liščí, osmička, zkracovačka, nebo
třeba uvázat tkaničky a spoustu
dalších. U všech uzlů musí děti
samozřejmě vědět i jejich použití.
Soutěž probíhala ve čtyřech
kategoriích: děti do 10 let musely uvázat čtyři uzly, v kategorii 11
až 15 let vázaly šest uzlů, nad
15 let uzlovaly čtyři složitější uzly
a soutěž byla zakončena uzlováním družstev, kam každé středisko vybralo ty nejlepší z nejlepších
ze všech věkových kategorií.
Pro velkou slávu zlato v kategorii 11 - 15 let již počtvrté obhájila
Kateřina Šulcová. V této kategorii
jirkovské středisko vyhrálo první

místo již posedmnácté v řadě (od
roku 2002)! Zlato z minulého roku
obhájilo i družstvo ve složení: Linda Roncová, Kateřina Kašpárková, Josef Elgr, Miroslav Davídek
a Nela Pospíšilová. V kategorii
nad 15 let vyhrála 3. místo Anna
Janošová.

Putovní ceny si skauti vystavili
v svých klubovnách a mohou se
tak s nimi pyšnit do příštího roku,
kdy o ně budou muset znovu bojovat.
Anna Janošová, skautské
středisko Hraničář Jirkov

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pavlína Filipovská v Jirkově
Kateřina Šulcová z jirkovského skautského střediska s cenou za první
místo v kategorii 11 - 15 let. 			
Foto Anna Janošová

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli u nás v MěÚSS Jirkov uvítat legendu populární hudby Pavlínu Filipovskou. O akci, která byla uspořádána i pro zájemce z řad obyvatel Jirkova, byl nebývalý zájem a tak se
prostory zaplnily do posledního místečka. Podvečer se nesl v duchu
povídání se vzpomínkami na známé osobnosti, například Vladimíra
Menšíka nebo pana Filipovského, a samozřejmě zazněly nejznámější
písničky například Včera neděle byla, Normálně nebo Střevíčky. Návštěvníci si po celou dobu zpívali spolu se zpěvačkou a byli nadšeni
z milého a srdečného projevu obou vystupujících, protože paní Pavlína
si na pomoc přivezla zpěváka Šimona Pečenku, který obecenstvu mimo
jiné zazpíval písničky Waldemara Matušky.
Foto archiv MěÚSS
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JAK TO BYLO V OSMAŠEDESÁTÉM

JA

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

U

Druhá část jirkovské kroniky, která popisuje události roku 1968 (pohledem materiálu Poučení z krizového vývoje), je zaměřena na sílící kontrarevoluci, jejímž cílem je provést státní převrat. Na to, jak se čestní dělníci nechtějí nechat napálit, ale vedení jejich strany je příliš slabé...
Zrádci odkrývají karty – chtějí
uchopit moc ve státě
Na dubnovém plénu i na veřejnosti se pravice pokusila vyslovit nedůvěru ÚV KSČ. Vznesla
současně požadavek na svolání
mimořádného, tzv. „kádrového“
sjezdu s cílem zmocnit se nejvyššího orgánu strany. Velká většina
ústředního výboru takovýto požadavek rozhodně odmítla.
Všechny vytvářející se politické
změny projevily se i v oslavách
1. máje, které na mnoha místech
v naší republice ztratily internacionální charakter a změnily se ve
štvavé a protisocialistické manifestace.
V generální rozpravě v předsednictvu ÚV KSČ 7.- 8. května
o politické situaci v zemi poznalo
se, že straně a socialismu hrozí
vážné nebezpečí stále více se
rozvíjející činností pravicových
a antisovětských sil.

Při přípravě květnového pléna
ÚV KSČ pravice vyvíjela značnou
aktivitu, aby jeho cíle zmařila. Na
poradě vedoucích tajemníků krajů a okresů byl přednesen návrh
a požadavek vytvořit českou komunistickou stranu a Českou národní radu z řad pravice. Projevily
se tak zřejmé záměry pravice:
uchopit moc ve straně i státě.
Svobodné odbory jako šidítko
pro dělníky, Lidové milice zůstávají věrné
O. Šik bez vědomí a souhlasu
stranických a státních orgánů,
aby oklamal a dočasně získal dělnickou třídu, přišel s požadavkem
vytvořit Rady pracujících. Měly
oslabit pozice a vliv stranických
organizací v závodech, mohly živelně naléhat na zvyšování mezd
bez ohledu na hrozbu rozvratu
hospodářství a možnou inflaci.
Úvodní referát A. Dubčeka na

1. máj - vedení strany a státu nestojí na tribuně, ale ale jde s lidmi
v průvodu - takhle to vypadá, když oslavy ztratí třídně internacionalistický
charakter a změní se ve štvavé a protisocialistické manifestace.
květnovém plénu se již zabýval
vážností situace, ale úlohu pravicových sil ve straně neodhalil
- mluvilo se o pravicovém nebezpečí mimo stranu. Na aktivech
a schůzích tisíce členů a funkcionářů podporovaly usnesení květnového pléna a žádaly opatření

na obranu socialismu. Celostátní
aktiv Lidových milicí (LM) v Praze
s účastí 11 000 příslušníků byl
výrazem skutečnosti, že Lidové
milice čelí náporu pravice a setrvávají na principech marxismu-leninismu a přátelství se Sovětským
svazem.
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Jak se lidé dívali na město shora - Jirkovské rozhledny I.
Málokdo možná ví, že naše země je, co se týče počtu rozhleden, světovou velmocí. Na našem území jich stálo nebo dosud stojí 350. Jejich stavbu většinou iniciovaly turistické spolky zakládané ve druhé
polovině 19. století. Bylo věcí prestiže, aby každý spolek vybudoval
v místě svého působení rozhlednu. Rozhledny a k nim přilehlé turistické chaty se tak staly symboly úspěchu jednotlivých spolků.
Tolik informace z www. atlas česka. A jak to bylo s rozhlednami
nad Jirkovem? V okolí našeho města postupně vyrostly čtyři. Pavel
Tříška se ve svém dalším materiálu zaměřil na tuto zajímavou oblast
jirkovské historie.
Již v roce 1881 se začalo s buHistorie jirkovských rozhledováním desetikilometrové proden se začala psát v 90. letech
menádní cesty, která se vinula
19. století. Již dříve vznikaly
severně od Jirkova až do Telšrůzné spolky (Okrašlovací,
ského údolí. První jirkovská rozHorský, Přírodovědný, atd.),
hledna ale nakonec vyrostla jinde
které se o výstavbu rozhleden
- na Strážním vrchu (Wachthübel)
v jiných místech zasloužily.
jižně od obce Jindřišská v nadV Jirkově to byl místní Krušnomořské výšce 542,6 metrů. Dnes
horský spolek, kterému vděnese vrchol název Na skalce.
číme za všechny čtyři stavby,
Dřevěná rozhledna byla slavnostjež se na sklonku 19. století
ně otevřena 17. července 1892.
a v první třetině století dalšího
Zanikla kolem roku 1918. V chonad městem objevily.
mutovském muzeu se nachází její
dřevěný model.
Text byl redakčně upraven.
Repro foto archiv autora.
Stranu připravil Luboš Mizun
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První rozhledna vyrostla u Jindřišské počátkem 20. století.

13

Jirkovské noviny

Příspěvky, servis, inzerce

4/2018
JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Blokové čištění začíná. Kdy bude ve vaší ulici?

středa 4. 4. - Tkalcovská, včetně dvorů, Jezerská
(1. část), včetně dvorů, Panorama
pátek 6.4. - Staré Vinařice, obchvatová komunikace
- levá strana od Krušnohorských služeb a. s. a chodník
ul. Jiráskova
pondělí 9. 4. - Hornická, propojka k privatu Hönig, plocha za domy čp. 1464-71, Zátiší, Kludského
středa 11.4. - Ervěnická - pravá strana od KD, parkoviště u KD, U Sauny - včetně velkého parkoviště, 5. května
- až k ulici Jezerská, vč. parkoviště, U Dubu
pátek 13. 4. - Budovatelů - včetně zadních traktů ke
školnímu hřišti, Prokopa Diviše, Křižíkova (včetně chodníku do ulice U Dubu), M. Majerové, Obránců míru,
J. B. Foerstera, Na Skalce, Jablůčkova, Koněvova, Zámecká cesta, I. Olbrachta
pondělí 16. 4. - Vančurova, Wolkerova, Horova, B. Němcové, Bezručova, Husova, Hrnčířská, Mlýnská + Zahradní včetně parkoviště
u ShamRocku, Slepá
středa 18. 4. - Krátká - parkoviště u čp. 1649 - 57, komunikace
k MěÚSS (i parkoviště), parkoviště na CO krytu včetně chodníků u panelových domů, Studentská - parkoviště u čp.1253 - 72 včetně chodníků
pátek 20. 4. - Ervěnická - levá strana, Popelkova, Dr. Vrbenského,
Gen. Svobody, Pionýrů za domy čp. 1692 - 1706, Školní od čp. 1724
ke 4. ZŠ (most)
pondělí 23. 4. - U Stadionu, Mostecká, parkoviště před Preciosou, Mičurinova, Studentská (levá strana od ulice Žižkova)
středa 25. 4. - Nerudova, Olejomlýnská (z ul. Palackého do ul. Žižkova), Mládežnická, SNP včetně chodníků kolem panel. domů + podchody

pátek 27. 4. - obchvatová komunikace - pravá strana
od Krušnohorských služeb, Pionýrů parkoviště (i rampa
pro invalidy včetně kalové jímky)
pondělí 30. 4. - Studentská - parkoviště za bývalým
úřadem práce, Studentská - parkoviště nad Horníkem,
Vinařická - za Horníkem až k mostu u 4. ZŠ, Studentská
pravá strana od ul. Žižkova, B. Pacholíka + parkoviště
středa 2. 5. - Vinařická - Smetanovy sady, parkoviště
Pivovarský kopec, parkoviště MěÚ u lékárny, J. K. Tyla,
K. H. Máchy, F. Schmieda, Šimkova, Havlíčkovo náměstí, prostor za bývalým KD, K. Čapka
pátek 4. 5. - Žižkova, J. Švermy, Na Stráni, Dukelská, ke garážím z ulice Žižkova, kpt. Jaroše, Denisovo
náměstí,
pondělí 7. 5. - K. Marxe + Krušnohorská - od Koliby ke škole včetně
chodníků kolem panelových domů + podchody, Jezerská (2. část) od ulice U Dubu po ulici Palackého včetně vyčištění kalové jímky
středa 9. 5. - Pod Přivaděčem + parkoviště + schodiště a chodníky
kolem panelových domů, Červený Hrádek (náves i postranní uličky, obě
cesty k zámku + parkoviště + cesta ke koupališti, Za Pilou
pátek 11. 5. - Červenohrádecká + přilehlá parkoviště + parkoviště za
poliklinikou, Smetanovy sady - park, chodníky a park za poliklinikou, Alešova
pondělí 14. 5. - Na Borku včetně chodníků a podchodů kolem panelových domů + Školní od Borku po 4. ZŠ (most), garáže Na Borku
středa 16. 5. - Chomutovská od Černého mostu po kruhový objezd,
Palackého od kruhového objezdu po konec obce směr Vysoká Pec,
Na Louce, sjezd z Černého Mostu do ulice Chomutovská (chodník)

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH

SLEVYKč

70 000

až

Akce „Slevy až 70 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva/ nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než
50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí 1. 3. – 30. 4. 2018.

CHOMUTOV
Pražská 4723
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V hlubokém zármutku oznamujeme, že dne 8. března
2018 zemřela po krátké nemoci ve věku nedožitých 76 let
paní IRENA MANSFELDOVÁ,
rozená Matějčková.
Veřejnosti byla známá jako výtvarnice, naposledy byly její
obrazy k vidění na přelomu září
a října 2017 v jirkovské galerii.

Ceník inzerce v Jirkovských novinách
Plošná inzerce:

Text, fotografie, plakáty: 25 korun za cm čtvereční.
Šíře inzerátů je daná šířkou sloupců, tzn. 4,2 cm, 9 cm, 13,8 cm
a 18,6 cm. Výška je libovolná, maximálně může být do výšky strany,
což je 27,1 cm. Při třech a více opakováních sleva 20%
Uvedené ceny jsou bez DPH

Řádková inzerce:

Společenská rubrika:
Pro soukromé osoby a nezisBlahopřání, vzpomínky. Rozměr:
kové organizace: za 20 znaků
90 x 50 milimetrů, text + foto
včetně mezer 10 korun.
v rámečku za 50 korun.
Pro podnikatele, firmy: za 20
znaků včetně mezer 30 korun.

INZERCE

► Koupím Škodu 105, 120 užovka (kulatá světla vpředu). Pouze
v pěkném pův. stavu. Případně Š100, 110, 1000. T: 776 333 909

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Městskému ústavu
sociálních služeb U Dubu Jirkov. Paní Ryjáčkové a týmu registrovaných sester a pracovníkům v sociálních službách za
vzornou péči na oddělení odlehčovací služby o naši příbuznou. DĚKUJEME!
Rodina Vágnerova

Jirkovské noviny v roce 2018

Po dohodě s tiskárnou Akord a Českou poštou jsme stanovili nově
uzávěrky tak, aby jejich roznos nevycházel přes víkend. Zpravidla
bude uzávěrka první úterý v měsíci, výjimky jsou kvůli státním svátkům. Do schránek byste měli Jirkovské noviny dostat vždy do tří dnů
od data vydání, tedy maximálně do pátku v týdnu, ve kterém vycházejí.
Data vydání Jirkovských novin:
středa 2. května (roznos maximálně do pátku 4. května)
úterý 5. června (pátek 8. června)
pondělí 2. července (středa 4. července)
úterý 31. července (pátek 4. srpna)
úterý 4. září (pátek 7. září)
úterý 2. října (pátek 5. října)
úterý 6. listopadu (pátek 9. listopadu)
úterý 11. prosince (pátek 14. prosince)
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VRSKMAŇ

Kde byl k mání dort za dvacet tisíc? Ve Vrskmani na plese
Vrskmaň - Plesy jsou společenské události, na nichž se baví dospělí, ale někdy z toho mají užitek
i malé děti. Jako ve Vrskmani, kde
na obecním plese utržili po dražbě jediného, byť výjimečného,
dortu dvacet tisíc korun. Ty pak
následně byly předány místní mateřince.
„Jednou z cen do tomboly byl
dort v podobě znaku obce, který
věnoval Vít Hucek,“ vysvětluje
starosta Vrskmaně Václav Hora.
„Řekli jsme si, že je škoda takový
nádherný dort dát jen tak do tomboly, že bychom mohli zkusit ho
vydražit.“

Dětičky z vrskmaňského Pošťáčka na společném snímku se svými učitelkami, sponzorem a symbolickým šekem.
Foto archiv OÚ Vrskmaň

Jak se ukázalo, byl to šťastný
nápad. Dort vydražil místní podnikatel Zdeněk Müller z firmy Lambda, který za něj dal dvacet tisíc
korun. Tuto částku ve formě symbolického šeku převzala v pondělí
19. března vedoucí MŠ Vrskmaň
Eva Bejčková. Co za tyto nečekané peníze pořídí?
„Samozřejmě je to pro nás příjemné překvapení. Musíme si to
rozmyslet, ale určitě tento peněžní obnos využijeme na rozšíření
školní vybavenosti, nákup didaktického materiálu a pomůcek,“
uvedla při této příležitosti potěšená E. Bejčková.
(lm)

STRUPČICE

4 x 400: konečná bilance série strupčických plesů

Dovednostní soutěž na přesnou mušku připravili florbalisté
Strupčice - Společenská sezóna
ve Strupčicích obsahuje čtyři plesy. Jejich organizátoři považují jejich zdar za otázku prestiže, a tak
spolu přátelsky soupeří myslivci,
hasiči, obec a sportovci. Právě
v tomto pořadí se čtyřlístek plesů

ve sportovní hale konal. V lednu
to byly ples myslivecký a hasičský, v únoru obecní a sérii uzavřel
březnový ples sportovců.
„Dříve se tyto akce konávaly
ve staré hospodě, sportovci měli
v hale ples podruhé,“ přiblížil zá-

Když ples sportovců, tak hezky aktivně! A jedem, všichni dřepy!
16

věr strupčické plesové sezóny
starosta obce Luděk Pěnkava.
„Aktivity u nás vyvíjí pět klubů:
stolní tenisté, fotbalisté, florbalisté, házenkářky a pak je tu Spartan club“ (spartan race je závod,
který kombinuje běh a zdolávání
překážek a běhá se v extrémních
podmínkách - pozn. red.). Každý
klub si připravil sportovní soutěž,
vycházející z jeho sportu. Tyto
disciplíny pak zpestřovaly přestávky mezi hudebními bloky.
„Ples sportovců byl logicky poněkud akčnější,“ okomentoval
starosta soutěže, jež rozhodně
nesloužily jako pouhé ´vycpávky´
hudebních pauz. Ples se zkrátka,
stejně jako ty ostatní, vydařil.
„Jsem rád, že mohu plesovou
sezónu ve Strupčicích zhodnotit
možná poněkud netradičním číslem,“ uzavřel Pěnkava. 4x400 - to

Sportovní plesové veselí.
jsou čtyři plesy a na nich pokaždé
400 lidí. A to je na přibližně tisícihlavou obec číslo velice pěkné.
Je vidět, že Strupčičtí - a pochopitelně i jejich hosté - se bavit rozhodně umí.
(lm)

Spartan race club přichystal chůzi po popruhu (slackline).
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BOLEBOŘ

Březen v Boleboři = oslava Mezinárodního dne žen
ticky zaměřené na nás. Některé z nich byly opravdu ze života
a pravdivé, jiné byly k smíchu.
Každý si v nich našel to své,“ líčila atmosféru setkání jedna z jeho
účastnic Alena Hrudková.
K tanci a poslechu hrála jirkovská skupina Blues Up 7, jejíž
muzikanti byli podle A. Hrudkové
překvapení, kolik je v Boleboři krásných a veselých děvčat.
„Všichni jsme si užili i soutěží v po-

době losování o drobné ceny.
Mezitím co některá děvčata tančila se svými drahými protějšky,
značná část něžného pohlaví si
vystačila bez mužů a vesele se
bavila mezi sebou.“
Jak se bolebořské oslavenkyně shodly, večer proběhl ve veselé náladě a už se všechny těší na
další setkání. To prý bude určitě
mnohem dřív než až v příštím
březnu.
(ah/lm)

Jednou z těch, kterým Petr Bidlas předal symbolickou kytičku k svátku
žen, byla i Vendulka Peteříková.
Foto 2 x Alena Hrudková
Boleboř - Také letos zžůstaly
ženy v Boleboři věrny tradici z minulých let a oslavily Mezinárodní
den žen. V sobotu 10. března se
jich sešly v místní staré hospodě
na čtyři desítky.
Po přivítání následovalo předání květin všem dámám v sále.
Průvodního slova se ujali Jaromír
Franta a Petr Bidlas, kteří mimo

jiné vzpomněli na zesnulého
starostu Jana Juřinu. Předávání
květin ženám o tomto svátku bývalo právě jeho povinností a on se
k ní ochotně hlásil.
„Během večera nám naši moderátoři četli zajímavé citáty známých i neznámých autorů o tom,
co přináší soužití muže a ženy
a jiné zajímavé postřehy, téma-

Bolebořské dámy dokazují, že se umí bavit i bez chlapů.

Co na tom, že v březnu ještě mrzne
a sněží? Na horách už přivítali jaro

Boleboř - I letos uspořádal spolek místních Bab ve spolupráci
s obecním úřadem akci Vítání
jara. V sobotu 17. března proběhla v místním Kulturáčku.
Letošní vítání jara se od těch
předchozích lišilo jen tím počasím

Borůvkový koláč a zelné placky
nabízela Dáša Špeciánová...

- venku sníh a mráz - ale jinak vše
bylo jako obvykle. V hospůdce
panovala příjemná hřejivá atmosféra soudržnosti, lákadlem byla
opět bohatá tombola, do níž přispělo kromě organizátorek i několik dárců z řad místních. Myslivecké sdružení Telč věnovalo
Bolebořským babám mladého
muflona.
Dobrůtek si mohl každý užít dle
libosti. Však také bylo z čeho vybírat! Perníčky i škvarkové placky
Kristy Grecsové, borůvkové koláče a zelné placky Dáši Špeciánové, vdolečky Dorotky Pojerové.
Zdena Kotrbová přinesla kremrole a sladké kraslice, Květoslava
Kudláčková nabízela domácí bylinné likéry, džemy a léčivé sirupy
a masti, ale i linecké koláčky nebo
slaný cibulový koláč.
Skoro by se chtělo říct pohádkové Jedli, pili, hodovali... A co na
tom, že za okny obcházela jiná

pohádková postava - Mrazík se
svou berlou? Přestože byla zima
skoro jako v Rusku, jaro tu přivítali úspěšně. Teď jen aby už konečně dorazilo...
(kk/lm)

...v nabídce bylo i něco ostřejšího: domácí bylinné likéry Květoslavy Kudláčkové.
Foto 2x Zdena Kotrbová

Vyšlápli si
na Bernavu

Boleboř - V neděli 25. března
bolebořští chodci se vydali už
podruhé na zimně-jarní pochod.
Tentokrát tato aktivita přilákala
méně účastníků, ale to těm, kteří
se rozhodli chlad zahnat turistickým výkonem, chuť nezkazilo.

Partička turistů včetně dvou
dětí vyrazila směr Bernava. Procházka měla příjemné vyvrcholení - občerstvení v tamní turistické
chatě. Guláš, svíčková, kulajda,
pivo, kafíčko, to vše patřilo k zasloužené odměně a jen podtrhlo
příjemný pocit, že udělali něco
pro své zdraví.
(ah/lm)
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V Krušnohorském pohárku získali malí lyžaři bronz, stříbro i zlato

O víkendu 17. a 18. března se
závodníci Lyžařského klubu Jirkov
zúčastnili v rámci Krušnohorského pohárku závodů na Bublavě
a Telnici, kde se konalo i jeho finá-

... a nejlepší z přípravky Jakub
Matoušek po jednom z vítězných
závodů. Foto 2x archiv LK Jirkov

le. Krušnohorský pohárek je seriál
závodů vypisovaný pro závodníky
narozené v roce 2006 a mladší.
V každé ze tří kategorií startuje
přibližně 30 závodníků převážně
z Ústeckého a Karlovarského
kraje, ale i z krajů Plzeňského či
Středočeského a z Německa.
V podzimní části se jedná o závody všeobecné přípravy (kondiční testy, duatlon, suchý slalom
a cross), v zimě jsou to samozřejmě lyžařské závody. Těch se
odjelo celkem osm, a to v obřím
a kombinačním slalomu.
LK Jirkov měl zastoupení téměř ve všech kategoriích a jeho
závodníci v početné konkurenci
často bodovali. Jakub Matoušek
v kategorii přípravky (roč. narození 2008/2009) vybojoval celkové
prvenství, když čtyři závody vyhrál, jednou skončil druhý a jednou třetí. V kategorii předžáci

Stříbrný v kategorii předžáci Tomáš Matoušek při jednom ze závodů...
(2006/2007) se v celkovém pořadí umístil druhý Tomáš Matoušek
(během sezóny byl dvakrát druhý
a dvakrát třetí). Třetí medailovou
nadějí je Veronika Vrabcová, která v celkovém hodnocení v kategorii mladší přípravka obsadila
třetí místo.

Vědět o sobě dali i ostatní, kteří
z jednotlivých závodů přivezli podiová umístění - Eliška Soukupová zvítězila v Telnici a Libuše Žáková byla třetí na Bublavě. Všem
závodníkům patří ze strany klubu
uznání a přání úspěchů do nadcházející in line sezóny.

FUTSAL

Žákovská futsalová liga: zlato a stříbro pro Krušnohorskou
Další ročník soutěže, kterou
pořádá ve spolupráci s dalšími
subjekty Spolek Chomutovská
liga malého fotbalu, vyvrcholil závěrečnými turnaji. Soutěž je pořádána pro žáky druhého stupně
škol v Chomutově a okolí ve dvou
věkových kategoriích a v obou
hrál Jirkov více než důstojnou roli.
Starší žáci odehráli svůj finálový turnaj v únoru. Sešla se na
něm čtyři družstva, ZŠ Březno,
ZŠ Akademika Heyrovského Chomutov a jirkovské týmy ze Studentské a Krušnohorské. Turnaj
Spokojení vítězové Žákovské futsalové ligy v kategorii starších žáků,
tým ZŠ Krušnohorská Jirkov.
Foto 4 x Ladislav Chlíbek

Nejlepší střelec v soutěži starších žáků, jirkovský David Adi
(v oranžovém)č.
18

ovládla Krušnohorská, která doslova přejela své soupeře (výhry
7:0, 6:0 a 7:0) a po zásluze se
stala vítězem poháru CHLMF.
Další pořadí už nebylo tak jednoznačné, při stejném bodovém
zisku rozhodovalo skóre. To měli
nejlepší hráči Března, za nimi se
umístila ZŠ A. Heyrovského, Studentská skončila nakonec na čtvrtém místě.
Z týmu vítězů získali dva hráči
ještě individuální ocenění - nejlepším brankářem byl vyhlášen

Marek Draslík a nejlepším střelcem David Adi (13 branek).

Nejlepší gólmani jsou z Krušnohorské: Marek Draslík (st. žáci )...

Finále kategorie mladších žáků
proběhlo v březnu a Jirkov v něm
měl stejná dvě želízka v ohni
- týmy ze Studentské a Krušnohorské. V turnaji se střetly se soupeři z chomutovských škol v ulicích Na Příkopech a Akademika
Heyrovského. Krušnohorská podlehla jen celkovému vítězi, ZŠ Na
Příkopech, ostatní rivaly přehrála a získala tak druhé místo. Tým
Studentské sice vítěze porazil,
ale byl to jeho jediný bodový zisk,
takže na něj zbyla opět čtvrtá pozice.
Stejně jako v předchozí kategorii, i u mladších žáků putovaly
do Jirkova trofeje pro nejlepšího
střelce celé soutěže (Dominik
Csider - 17 branek) a nejlepšího
gólmama (Marek Ferko - oba ZŠ
Krušnohorská).
(jk/lm)

...a Marek Ferko (mladší žáci ).
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FOTBAL

Konec ženského fotbalu v Jirkově?
Torzo týmu zatím kope za Souš
Jirkovský ženský fotbal (prozatím?) skončil. Ženy SK Ervěnice
- Jirkov odehrály ještě podzimní
část soutěže, ale do jarní už nenastoupily.
Co k tomuto kroku vedlo, prozradila vedoucí družstva Anna
Hausdorfová. „Poté, co byl loni
náš trenér Igor Delinčák zlanařen
do Teplic a s ním odešlo několik
hráček, jsme se potýkali s nedostatečnou hráčskou základnou.
Neměly jsme prostě dost hráček.“
Podobný problém trápil i fotbalistky TJ Baník Souš, a tak se
obě družstva dohodla na spojení

a hrají pod hlavičkou TJ Baník
Souš. Domácí utkání se budou
hrát na obou hřištích, v Jirkově
na hřišti v Mostecké ulici 8. dubna
a 13. května, vždy od 14 hodin.
A jak to bude s ženským fotbalem v Jirkově dál? „Já pevně věřím, že se od nové sezóny holky
zase dají dohromady a budou hrát
u nás, ale ostatní v klubu můj optimismus nesdílejí,“ vyjádřil svůj
názor předseda klubu SK Ervěnice - Jirkov Martin Schatz. „UvidíPokud se nám nepodaří stabilizovat kádr, zřejmě Jirkov o ženský
fotbal bohužel přijde.“
(lm)

Společný tým žen Souše a Jirkova vstoupil do jarních mistrovských bojů
dvěma výhrami. Nejprve si v sobotu 17. března poradil doma se soupeřkami z Horní Břízy 5:0, o týden později zajížděl do Brňan (viz snímek).
Opět soupeřky jasně přehrál a odvezl si vítězství 1:5. Po dvou vítězstvích
poskočil na čtvrté místo osmičlenné tabulky. Foto archiv TJ Baník Souš

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov - Ervěnice
místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum kategorie			
21. 4. 2. liga muži A
kvalifikace
22. 4. 2. liga muži A
kvalifikace

čas
10:00
9:00

Zahájení jarní části sezóny se
přece jen dočkalo jarního počasí

SK Ervěnice-Jirkov B - SK Černovice (1:3), domácí v černém. V souboji
o míč Roman Nezdařil (2), za ním Marián Schwarz a Petr Císař. Foto LM
Fotbalisté se konečně dočkali.
I když to tak dlouho nevypadalo,
se zahájením jarní části sezóny
poseldní březnový víkend přece
jen dorazilo i jaro. A jak si v prvních zápasech vedli Jirkovští?
I. A třídu krajského přeboru hraje A-tým SK Ervěnice-Jirkov. Přezimoval na desátém místě a jarní
premiéra se mu vydařila. Z Kryr si
v sobotu 24. března dovezl ´tenisové´ vítězství 0:6, čímž si slušně
vylepšil skóre a v tabulce poskočil
na osmou příčku.

Béčko téhož klubu hraje krajskou I. B třídu a na podzim získalo 16 bodů, z toho doma jen
osm. V tomto nepříliš lichotivém
trendu zahájilo i jaro. Na domácí
půdě (hrálo se na umělé trávě na
hřišti u ZŠ Krušnohorská) podlehlo v neděli 25. března sousedovi
v tabulce, týmu SK Černovice 1:3
a z desáté pozice kleslo na jedenáctou.
1.SK Jirkov zahajuje soutěž až
po uzávěrce Jirkovských novin,
v sobotu 31. března v Blažimi. (lm)

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

kategorie: 1. B třída, skupina C

datum		
7. 4.		
21. 4.		
28. 4.		

název družstva hostí
TJ Sokol Tuchořice
SK FK Chlumčany
TJ Sokol Obrnice

čas
13:00
13:30
13:30

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie

název družstva hostí

čas

1. 4.
7. 4.
14. 4.
28. 4.

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

AFK LoKo Chomutov
SK Strupčice
Sokol Údlice
SK Viktorie Ledvice

16:30
16:30
17:00
17:00

31. 3.
31. 3.
7. 4.
7. 4.
28. 4.
28. 4.

hřiště Mostecká
KP st. dorost
KP ml. dorost
KP st. dorost
KP ml. dorost
KP st. dorost
KP ml. dorost

Mostecký FK C
Mostecký FK C
ASK Lovosice
ASK Lovosice
Proboštov
Proboštov

10:15
12:30
10:15
12:30
10:15
12:30
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

středa 4. 4.
17:00 Sherlock Koumes animovaný
20:00 Planeta Česko dokument
čtvrtek 5. 4.
17:30 Operace Entebbe drama
20:00 Máří Magdaléna drama
pátek 6. 4.
17:30 Tátova volha komedie, drama
20:00 Ready Player One: Hra začíná scifi,
akční
sobota 7. 4.
15:00 Včelka Mája: Medové hry animovaný
17:30 Pacific Rim: Povstání scifi
20:00 Věčně tvá nevěrná komedie
neděle 8. 4.
15:00 Sherlock Koumes animovaný
17:30 Operace Entebbe drama

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560

Pohádkový svět
Na příchozí čekají známé postavy z pohádek O Červené karkulce, Čert a Káča,
Krkonošské pohádky, víly, vodníci, a
ostatní obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba: úterý až neděle (10 až 16
hodin), vstupné 20 Kč.
sobota 14. 4.
Jarní svod psů loveckých plemen
zámecká louka na Červeném Hrádku
sobota 21. 4.
Zahájení kulturní sezóny
Po celý den stánky s občerstvením a se
specialitami. Vstup volný.

Lezecká aréna

telefon: 474 345 540

pátek 30. 3. 17 hodin
6. kolo LAJ Bouldering Sessio
Otevřený závod v boulderingu
pátek 27. 4. 17 hodin
7. kolo LAJ Bouldering Sessio
Otevřený závod v boulderingu. Poslední
kolo série s vyhlášením celkových vítězů.
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

Městská knihovna
telefon: 474 654 007

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
pátek 20. 4. od 17 hodin
Možnost
docházení
dětí denně
nebo
Pinocchio
- divadelní
představení
Pro
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

děti od tří let, v podání Toy Machine.
Vstup 20 Kč.

4/2018

středa 11. 4.
17:00 Coco animovaný
20:00 Věčně tvá nevěrná komedie

čtvrtek 19. 4.
17:30 Cesta za králem trollů rodinný
20:00 Tátova volha komedie, drama

čtvrtek 12. 4.
17:00 Máří Magdaléna drama
20:00 Ready Player One: Hra začíná scifi,
akční

pátek 20. 4.
17:30 Rampage: Ničitelé akční
20:00 Fakjů, pane učiteli 3 komedie

pátek 13. 4.
9:00 Čertoviny pohádka
17:30 Pepa komedie, drama
20:00 Pacific Rim: Povstání scifi
sobota 14. 4.
15:00 Sherlock Koumes animovaný
17:30 Black Panther scifi, akční
20:00 Pepa komedie, drama
neděle 15. 4.
15:00 Sherlock Koumes animovaný
17:30 Fakjů, pane učiteli 3 komedie
středa 18. 4.
17:00 Včelka Máje: Medové hry animovaný
20:00 Pepa komedie, drama

Jirkovské divadlo

telefon: 474 654 265

pátek 13. 4. 20 hodin
Country bál
Vstupné 120 Kč, předprodej v infocentru.
úterý 17. 4. 19 hodin
Už nikdy sám!
Divadelní představení, přeložené z 18. 10. 2017.
Již vyprodáno!
sobota 21. 4.

19 hodin
Fontána - koncert
60. léta: Olympic, Petr Novák, Pavel Novák,
Matadors, Mefisto, Shadows, Beatles a další.
Vstupné 130 Kč sál, 110 Kč balkon,
předprodej v Infocentru.

DDM Paraplíčko
telefon: 777 659 886

pátek 13.4. a 27. 4. 13:30
Ateliér pletení
pondělí 30. 4.. 13 hodin
Čarodějnice

Zábavný program se soutěžemi a volbou
miss pro děti.

sobota 21. 4.
15:00 V husí kůži animovaný
17:30 Pepa komedie, drama
20:00 Pacific Rim: Povstání scifi
neděle 22. 4.
15:00 V husí kůži animovaný
17:30 Rampage: Ničitelé akční
středa 25. 4.
17:00 V husí kůži animovaný
20:00 Tátova volha komedie, drama
čtvrtek 26. 4.
17:30 Pepa komedie, drama
20:00 Pacific Rim: Povstání scifi
pátek 27. 4.
9:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
komedie
17:30 Dvě nevěsty a jedna svatba komedie
20:00 Avengers: Infinity Wars akční, scifi
sobota 28. 4.
15:00 Coco animovaný
17:30 Avengers: Infinity Wars akční, scifi
20:00 Pepa komedie, drama

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

Bohyně světla aneb Tvořivá síla ženy
výstava obrazů - autorky Helena Kukrálová, Lenka Němečková, Lenka Šroufková
Alena Gambošová, Radka Hostková.
Výstava potrvá do 20. 4.
neděle 22. 4. 17 hodin
vernisáž výstavy MDR - Život kam se
podíváš
Vystava obrazů Miroslava Baloga.
Ukázky romské kuchyně pod vedením
vrchního kuchaře Romana Bílého.
Stálá expozice vybraných děl akademického malíře Jana Plívy
Otevírací doba: Úterý 10:00 - 12:30
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
Sobota 14:00 - 17:30

Základní umělecká škola

telefon: 474 654 077

úterý 10. 4. 18:30
Klub přátel hudby - Trio Martinů
Petr jiříkovský - klavír, Pavel Šafařík - housle, Jaroslav Matějka - violoncello
Sál ZUŠ.
čtvrtek 12. 4. 18 hodin
Jarní koncert žáků

