Jirkovské
noviny

č. 8

ročník XX. srpen-září 2015

Měsíčník města Jirkova a obcí Boleboř, Strupčice a Vrskmaň

V tomto čísle mimo jiné najdete
str. 2 Které ulice se vyčistí?

Přeměnu parku oslaví sportem

str. 4-5 Boleboř, Vrskmaň a Strupčice
str. 6 Vizitka zastupitele
str. 7 Retro
str. 8 Jirkovský sport

Nominace na
Cenu Jirky končí

POZOR NA DOPRAVU!
Nejen řidiči by měli otočit na
stranu č. 2 na článek o podzimním blokovém čištění či text
o uzavírce ve Studentské ulici.
Informace o dopravních
omezeních jsme doplnili také
o podrobnosti ve změnách
hromadné dopravy v úseku
dotčeném revitalizací.

Příjemný úkryt nabízí dřevěný altánek s lavičkou.

Foto ED

Skate prvky pod penzionem Bremen mají odhlučněný povrch.

Foto ED

Dobrá zpráva je, že práce na revitalizaci Olejomlýnského parku finišují dle
plánu, otevřít se může nakonec dříve,
než se plánovalo. První akci, která zde
proběhne, pořádá spolek Archa 777
v pátek 28. srpna pod názvem Spolu
za sportem (bližší informace ve dvousloupci na straně 3). Park tak začne
oficiálně sloužit svému účelu - sportování a oddychu malých i velkých.
Do té doby proběhne ještě několik
menších dodělávek a úprav. Dospárují
se a opraví žulové obrubníky. Instalují
se zahrazovací sloupky a betonové zábrany ve vstupech do parku. „Zábrany
jsou potřeba, protože na chodníky pro
pěší najíždějí lidé na motorkách a čtyřkolkách, a dokonce jezdí i po nových
skateprvcích,“ sděluje vedoucí odboru

majetku města a útvaru investic městského úřadu Milan Reiner. Na konci
stezky u vyústění na Dvořákovu ulici
se na žádost policie bude montovat zábradlí, aby cyklisté nevjížděli na chodník a do silnice velkou rychlostí, ale
byli nuceni prokličkovat a zpomalit.
U vstupů do parku přibydou informační desky s provozním řádem
a plánkem parku. Takže návštěvníci
hned budou vědět, že například štěrková plocha na břehu naproti Bremenu je
určený na hru petanque. Pak ještě do
konce září oseje odborná firma travnaté plochy trávou.
Špatnou zprávou v souvislosti s přeměnou parku na volnočasový areál pro
občany Jirkova je skutečnost, že právě lidé se zde neumí chovat. Svědčí

Rekonstrukce
radnice se protáhne
Termín dokončení rekonstrukce
stropu ve druhém
patře radnice se
prodlužuje. Kvůli požadavkům
památkářů
na
stavební činnost
v historické budově a dodatečným pracem tak bude
druhé poschodí veřejnosti nepřístupné
zřejmě až do října.
Provoz městského úřadu zůstává pro
veřejnost zachován - například pokladna, podatelna, evidence obyvatel a matrika zůstaly na svém místě, v přízemí
budovy č. p. 1. Na dobu rekonstrukce
se přestěhovaly jen kanceláře části finančního odboru a právní odbor. Úřadují teď v budově naproti kinu, č. p. 5.
Telefonní čísla a e-mailové adresy
zůstávají beze změn.
(ed)

str. 3 Kam za kulturou

Těsně po vydání Jirkovských novin 21. srpna - končí uzávěrka pro příjem
návrhů na ocenění výjimečných občanů Jirkova.
Záslužné činy radnice oceňuje již od
roku 2007 dřevěnou soškou místního
umělce Josefa Šporgyho vždy během
zářijové Hornické poutě.
Kandidáta může navrhnout kdokoliv.
Navržený musí splňovat tyto podmínky: žije v Jirkově, je bezúhonný a zasloužil se o rozvoj města. Navrhovatel
musí k návrhu připojit kontakt a krátce
vysvětlit, čím prospěl městu. Poté zbývá vše do 21. srpna poslat na: Andrea
Karlovská, Městský úřad, OVSVV,
nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov nebo na
e-mail a.karlovska@jirkov.cz.
(ed)

zdarma

Město podpoří
talentované mládí
I menší prvky jako jsou lavičky
a můstek, působí úpravně. Foto ED
o tom nejen množství odpadků, které
i přes to, že zde jsou odpadkové koše,
hyzdí zemi či výše popsané chování
motorkářů a čtyřkolkařů. Ale i to, že se
někdo pokoušel odšroubovat lavičku
a demolovat značení a vybavení parku.
„Udržovat pořádek je základní povinností každého, kdo do parku přijde.
Samozřejmě na to budeme více dohlížet ve spolupráci s městskou policií,“
dodává Milan Reiner, jehož odbor má
na starosti také zaměstnance na úklidové práce ve městě.
Revitalizace stála 15,5 milionů korun.
(ed)

O finanční příspěvek na rozvoj talentu dítěte mohou do konce října požádat
rodiče, učitelé či trenéři.
Finanční podpora bude poskytnuta za
těchto podmínek: dítě má trvalý pobyt
v Jirkově; v roce 2015 nedosáhne osmnácti let; jako jednotlivec nebo člen
kolektivu dosáhlo mimořádných výsledků v oblasti sportu, hudby, umění
a vzdělávání a svůj talent cílevědomě
rozvíjí.
Podrobné náležitosti žádosti jsou
uvedeny na www.jirkov.cz. Podat ji
může zákonný zástupce nebo jiný dospělý - např. trenér, ředitel školy. Vyhodnocení proběhne v komisi.
Jirkov nabízí podporu dětí a mládeže
již čtvrtým rokem, využívají ji mladí
hudebníci, tanečníci či sportovci. (ed)

Rozhovor

Milan Dzuriak: Pomůžeme klukům splnit jejich sny
Mladý
muž
z Jirkova, který
musel skončit vrcholovou kariéru
sportovce kvůli
vrozené vadě kyčlí, našlapal na
kole kolem republiky dva tisíce kilometrů. Cesta proti
bolesti, jak ji nazval, trvala měsíc.
Během ní jeho fanoušci a fanynky
poslali na speciální konto 110 tisíc korun. Peníze ke splnění dvou snů dvou
handicapovaných mladíků z Jirkova. A
ti si přejí nový elektrický vozík a výlet
do Paříže.
Jak jste oslavil svůj příjezd?
Mamka udělala mé oblíbené jídlo

a konalo se dlouhé vyprávění. Následující dny jsem navštěvoval babičky.
Od příbuzenstva jsem dostal krásný
dárek - třídenní wellnes pobyt v Ostrově, který jsem si maximálně užil.
Co máte v plánu dál?
Jelikož chceme akci dotáhnout do
konce, tak jsme se rozhodli k dovybrání peněz udělat hned dvě věci.
V infocentru jsou ke koupi kalendáře
s fotkami z mého odjezdu a příjezdu.
A druhou věcí je beseda s dobrovolným vstupným v chomutovském kině.
(Proběhla v den vydání JN, pozn. red.)
Vraťme se k cestě, co Vás překvapilo, s čím jste nepočítal?
Hlavně ze začátku mě překvapil

abych si je mohl co nejdéle vychutnat.
Přispějte také:
Číslo účtu: 161336496/0300,
variabilní symbol 11052015.
Nebo koupí kalendáře s fotkami
ze začátku a konce Cesty proti
bolesti - v Infocentru v Kostelní
ulici za 100 korun.

pozitivní přístup lidí vůči této akci.
Dokonce mě nechávali někteří majitelé penzionů přespat zdarma! Také
mě překvapilo, jak je Česká republika
nádherná. Tolik památek a krásných
míst! Až jsem nevěřil, že jsem stále
ještě v ČR... například Šumava, Jeseníky nebo Třeboňsko mě okouzlily
natolik, že jsem šlapal co nejpomaleji,

A co pro Vás na cestě představovalo největší potíž?
Největší problém pro mě rozhodně
představovaly tropická vedra a kopce,
které jsem v těchto teplotách musel
absolvovat. Během extrémního počasí
se totiž bolesti dost zvětšují, a tak bylo
šlapání do kopců hodně bolestivé.
Psal jste, že s sebou máte i prášky
proti bolesti, ale nevzal jste si ani jeden? Viděl Vás už lékař?
Prášek proti bolesti jsem si nevzal ani
jedinkrát, i přesto, že jsem měl v Jablonci nad Nisou krizový den a bolestí jsem nemohl usnout. Ale jsem sám
na sebe pyšný, že jsem to vydržel bez

chemie. Nebudu lhát a tak přiznám,
že se bolesti po návratu dosti zhoršily.
K doktorovi jsme již sice volali, ale
bohužel stále čekáme na objednání.
Ti, co Vám pomáhali připravit
plán cesty, jsou zkušení cestovatelé.
Odhadli dobře Vaše síly?
Patří jim obrovská pochvala. Cestu
naplánovali naprosto dokonale a připravená trasa vedla na 100 % přesně.
Dokonce si dali tak moc záležet, že mě
cesta vedla snad přes ty nejkrásnější
místa. Za to jim patří můj obrovský
dík.
(ed)

Příští JN 16.-22. 9.
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Ve Studentské ulici
se chystá uzavírka
Nutná dopravní uzavírka zajistí bezpečnější a rychlejší průběh revitalizace
sídliště ve Studentské ulici. Vinařická
ulice bude neprůjezdná, obyvatelé rodinných domů naproti Kludského vile
se k nemovitostem dostanou, ovšem
nahoru na sídliště už nebude možné
projet. Období, kdy budou muset řidiči
volit objízdnou trasu Hornickou nebo
Žižkovou ulicí, začne 17. srpna a potrvá do konce září.
Změny se týkají také autobusů a trolejbusů hromadné dopravy: Zastávky
Jirkov-Horník, které byly ve Vinařické
a Studentské ulici, se přesunou do Žižkovy ulice. „Do konce září se sem
přesunou do místa původních zálivů,
kde dříve autobusy stavěly,“ upřesňuje Lenka Pfafflová z odboru majetku
města a útvaru investic městského
úřadu.
Stavební práce včetně uzavírky byly
původně plánovány na prázdniny, aby
se dotkly tamních obyvatel co nejméně, ale kvůli nepředpokládaným posunům vyšly i na září.
Mezi domy se budou bourat a pokládat nové povrchy chodníků, stejně tak
i vozovek. Na frézování dojde později.

ZMĚNY V DOPRAVĚ:
Od 17. srpna do konce září budou
platit tyto změny:
Neprůjezdná Vinařická ulice.
Autobusové zastávky se z Jirkova, Horníku přesunou do Žižkovy
ulice. Stavět tam bude autobusová
linka Chomutov-Jirkov-Most, autobus MHD č. 1.
Trolejbusy č. 40 a 41 na Horník
vůbec zajíždět nebudou, jejich nejbližší zastávka bude ve Dvořákově
ulici nad hypermarketem Tesco
jako dosud.
Uzavřena budou také parkoviště
u mateřské školy ve Studentské
a u č. p. 1242.

V souvislosti s celkovými změnami, které vyjdou na 17 milionů korun
(většinu uhradí dotace z Integrovaného plánu rozvoje města), proběhla
i demolice starých hřišť či jejich zbytků. V současné době se řeší umístění
laviček, na což nemají místní jednoznačný názor, proto se jejich požadavky bude městský úřad zabývat. (ed)

Restaurant Day předčasně skončil
Již dvakrát měli nejen Jirkováci
možnost prožít unikátní gastrozážitek
v městské věži v Kostelní ulici.
Zaměstnankyně příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení (KVIZ) připravily
jednoduché, leč pestré menu a samy
také hosty obsluhovaly. Spokojení byli
hosté i kuchařky, přesto se už tato akce
konat nebude.
Rozhodnutí přišlo bohužel zrovna
před naplánovanou srpnovou akcí, kdy
se měli lidé poprvé najíst v historickém podzemí. „Není v našich silách
splnit požadavky a návrhy místního
pracoviště Krajské hygienické stanice,“ dospěl k závěru po společném
jednání Bedřich Fryč, ředitel KVIZu.
Proto tedy od pořádání akce, která
měla proběhnout 16. srpna, upustil.
„Natěšeným hostům se omlouváme,“
dodává Fryč.
Restaurant Day vznikl jako karneval
jídla v Helsinkách a pak se rozšířil do

➲ Ve třech ulicích v Jirkově, v Pionýrů, K. H. Máchy a Krátké se budou
doplňovat lampy veřejného osvětlení.
Důvodem je zlepšení viditelnosti za
tmy nejen pro tamní obyvatele, ale
i pro obsluhu kamerového systému.
V daných oblastech totiž přibyly nové
bezpečnostní kamery napojené na
městskou policii.
➲ Do konce září potrvá rekonstrukce
mostu v Krušnohorské ulici. Stavební
práce pokračují dle harmonogramu,
provoz stále řídí semafor.

Oslava dobrého jídla a pití ve věži, jak jsme ji znali v Jirkově.
dalších států. Letos 16. května proběhl na 2 497 místech ve 34 zemích,
i v Jirkově.Ve skandinávských zemích

Foto ChD

získává tato aktivita různé ceny, uznání od odborníků (více v angličtině na
www.restaurantday.org).
(ed)

Jirkov čeká podzimní úklid ulic
Ve městě se začátkem září rozjedou
do ulic čisticí stroje. Auta budou muset
vždy na jeden den přeparkovat. Řidiči
by proto měli bedlivě sledovat dopravní značení ve své ulici, aby se vyhnuli
odtahu vozu a placení souvisejících
poplatků a pokuty.

Krátký přehled
probíhajících
investičních akcí

V tabulce níže jsou uvedeny datumy
a ulice, čistí se vždy v pondělí, středu
a pátek. Podzimní plán čištění má
oproti jarnímu několik změn - kvůli rekonstrukci se nebude tentokráte čistit
v ulici Obránců míru a ve Studentské,
nově se zařadila ulice Jablůčkova.

Od 19. srpna bude osm pracovníků
veřejně prospěšných prací provádět
blokové předčištění, klasicky nářadím
a rukama. S plevelem pomůže například křovinořez, fukar či kantovací
stroj. Očistě se nevyhnou ani chodníky, podchodya plochy mezi domy. (ed)

➲ V ulici Obránců míru, kde probíhá
od začátku června rekonstrukce komunikace, už končí první etapa a začínají
se pokládat podklady pod chodníky,
bourají se betonové obrubníky a pokládají se nové silniční obrubníky ve
druhé etapě.
➲ Dělníci budou pokračovat také na
chodníku v Chomutovské ulici, čeká je
část u vjezdů do stavebnin a autoprodejny. Na snímku část úseku.

Teploty rozpalují
město i lidi
Neobvykle vysoké teploty, žádný
déšť, biometeorologická zátěž stabilně
na nejvyšším čísle. Ve vedrech netrpí
jen lidé, ale i veřejná zeleň.
Suché léto přineslo starosti o květiny ve městě, proto je jednou týdně
zalévala městská sociální firma ONZA
a. s. Vyprahlé komunikace na ulicích
kropily studenou sprchou speciální
vozy téměř denně. Při kropení i zálivce
pomáhali také hasiči z místního dobrovolného sboru.
(ed)

Na zákaz stání budou upozorňovat
tyto přenosné dopravní značky s vyznačeným datem a hodinou. Foto ED

Tel. čísla na městskou policii:
474 654 179, 732 981 010.

Přestupková komise se bude při svém rozhodování řídit také novou možností, jak potrestat pachatele

Kdo spáchá opakovaně přestupek, toho Jirkov vykáže
Až na tři měsíce může město zakázat
pobyt na svém území tomu, kdo bude
opakovaně narušovat veřejný pořádek.
Po vymezenou dobu se dotyčný nesmí
v obci vůbec zdržovat.
„Zakázat pobyt lze buď na celém
území města nebo jeho části,“ upřesňuje právník městského úřadu Miroslav Duchoň. V následujícím textu
dále vysvětluje, jak se má s tímto zákazem, který živlům znepříjemní život, zacházet.
První podmínka: škodí úmyslně
První podmínkou je, že přestupek
musí být spáchán úmyslným jednáním
pachatele, a jeho jednání významně
narušuje veřejný pořádek. V tomto

vymezení jde zejména o přestupky
majetkové jako jsou krádeže, podvod,
zpronevěra, zatajení věci.
Ale týká se to i dalších, v Jirkově častých, prohřešků, jako je rušení nočního
klidu, ublížení na zdraví z nedbalosti,
vyhrožování, schválnosti, jiné hrubé
jednání, přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomániemi.
„Samozřejmě se může jednat i o další přestupky, pokud budou spáchány
úmyslně a naruší veřejný pořádek,“
dodává Miroslav Duchoň na dokreslení šíře trestaných prohřešků, s nimiž
také sám přijde do styku při řešení přestupkovou komisí na jirkovském městském úřadě.

Další podmínka: páchá opakovaně
Druhou podmínkou je, že uložení
této sankce je nezbytné k zajištění
ochrany veřejného pořádku na území
města. „To ale skutková podstata většiny přestupků splňuje,“ dodává Duchoň.
Třetí podmínkou je, že přestupek
byl na území města spáchán opakovaně, tedy že pachatel byl v posledních
dvanácti měsících od spáchání pravomocně uznán vinným z přestupku za
obdobné jednání.
Práce či nemovitost to komplikují
Na druhé straně zákon stanovuje, ve
kterých případech zákaz pobytu uložit
nelze, i když jsou jinak splněny výše

uvedené podmínky. Tuto sankci tak
nelze uložit pachateli, který má na
území města trvalý pobyt nebo hlášený
pobyt podle zákona o pobytu cizinců
na území České republiky.
Určitý problém může nastat v případě, kdy pachatel přestupku vlastní na
území města nemovitost (byť ve městě nemá trvalý pobyt) nebo ve městě
přebývá (např. na ubytovně) za účelem
výkonu práce ve městě, neboť uložení
zákazu pobytu by v těchto případech
znamenalo významné omezení vlastnického práva nebo omezení možnosti
výkonu práce.
Při nedodržení hrozí vězení
Pokud je pachateli přestupku uložen

zákaz pobytu, musí jej samozřejmě dodržet a nesmí se po danou dobu zdržovat na území města nebo jeho části. Při
nedodržení tohoto zákazu hrozí trest
odnětí svobody v délce až dva roky.
Vzhledem k tomu, že v Jirkově každým rokem počty projednávaných
přestupků narůstají, bude zákaz pobytu jednou z nových možností, které
bude přestupková komise používat při
svém rozhodování a určování trestů
pro pachatele přestupků.
Do praxe jej městský úřad uvede
po nabytí účinnosti novely zákona
o rejstříku trestů, který s sebou přinese centrální registr přestupků. Ten pak
umožní zjistit, zda se pachatel dopouští přestupku opakovaně.
(ed)
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KAM ZA ZÁBAVOU
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

informace na telefonu 474 684 560

Sobota 5. 9. od 14 hodin - Mistrovství ČR ve vaření svíčkové, ochutnávka a soutěž v pojídání knedlíků, výstava zahrádkářů. Hosté viz článek vpravo. Vstupné pro dospělé 50 Kč,
děti zdarma - atrakce, jízda na koni a výtvarný workshop.
Výstavy: Pohádkový svět: Út-ne od 10 do 16 hodin, samostatné vstupné 20 Kč.
Wellness centrum: Po-ne 9-21 hodin. Sauna, vířivka. Každý sudý týden v pondělí zavřeno.
JIRKOVSKÉ DIVADLO, dříve KULTURNÍ DŮM

informace na telefonu 474 684 560

Neděle 6. 9. od 15 hodin - Taneční odpoledne pro seniory. Vstupné 50 Kč.
Neděle 20. 9. od 15 hodin - Čertovská konference... aneb kde čerti udělali chybu?
Vystoupení spolku DivOch z Vysoké Pece, vstupné 60 Kč.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KLUDSKÉHO VILE

informace na telefonu 474 654 007

Na pouti zahraje Mňága a Žďorp
V sobotu 12. září proběhne v centru
města tradiční Hornická pouť. Stejně jako v předchozích letech se bude
hudební program odehrávat na dvou
pódiích, na náměstí Dr. E. Beneše
a v Kostelní ulici.
„Novinkou pro letošek je, že Kostelní ulicí se neponesou country melodie,
ale blues a rokenrolu,“ informuje Bedřich Fryč, ředitel příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační
zařízení Jirkov.
Hlavními hosty, kteří zahrají na náměstí, je dlouholetá stálice české hudební scény skupina Mňága a Žďorp
(od 20 hodin) a zpěvák Xindl X (od

Loni to na náměstí rozjel rocker Vilém Čok.
Foto LM
18:30). Organizátor pouti myslí na
všechny generace, proto nebude chybět ani popolední dechovka Veselí mu-

zikanti, od 15 hodin roztančí publikum
zpěvák Matuška revival a další oblíbený zpěvák Sebastian, který přijde na
pódium v 17 hodin.
V Kostelní ulici začne od deseti hodin vystoupení kapely Blues Up 7, po
poledni přijdou zahrát CV Blues, od
14 do 17 zahrají Crazy Dogs a od
17:30 Štíhlá koza.
Součástí Hornické poutě jsou i pouťové atrakce a stánky s občerstvením.
Vstupné se neplatí. Řidiči musejí počítat s dopravním omezením, Kostelní,
Příční, Tyršova a Rooseveltova ulice
budou uzavřeny a stejně i parkoviště
u Bíliny a Na Růžku.
(ed)

Prázdninová otevírací doba: po, so a ne: zavřeno, út, st a čt: 8-12 a 13-17, pá: 8-12 hodin.
MĚSTSKÁ VĚŽ A HISTORICKÉ PODZEMÍ

informace na telefonu 474 654 265

Informační centrum zajišťuje prohlídky sklepů a věže v út-pá 10-16:30, so a ne do 17 hodin.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

informace na telefonu 474 654 077

Čtvrtek 3. 9. od 16 hodin - Promenádní koncert školního orchestru Red Dwarf Band ve
školním parku.
Čtvrtek 17. 9. od 14:30 - Podzimní malování nejen pro žáky výtvarného oboru v parku.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777

informace na tel. 725 006 968

14. až 19. 9. - diskusní skupina Rodina jako první univerzita dítěte.
Dětský klub od září: jeden den v týdnu v rozmezí od 14 do 16 a od 16 do 18 hodin + výlet
jednou měsíčně. Poplatek za celý měsíc vyjma výletu 120 Kč. Viz plakát na straně 7.
Mateřské centrum: 9-12:30 hodin program, 40 kč. 13-17 hodin volná herna, 30 Kč.
GALERIE JIRKOV

informace na telefonu 724 685 288

Úterý 8. 9. od 17 hodin - Vernisáž výstavy V krajinách za duhou, potrvá do 5. října.
Úterý 29. 9. od 17 hodin - Zahájení výstavy prací ze soutěže Spolu za sportem.
LEZECKÁ ARÉNA

informace na telefonu 474 345 540

Otevírací doba: ve všední dny 16-22 hodin, víkendy a svátky 10-22 hodin.
OTEVŘENÁ PROSTRANSTVÍ

informace na telefonu 474 654 265

Pátek 28. 8. - Spolu za sportem - zábavné sportovní odpoledne v Olejomlýnském parku.
Účastní se městská i státní policie. Připraveny budou minitratě pro děti na kolech, odrážedlech, štafetový běh pro rodiče s dětmi, závody rodiče s kočárky apod.
Neděle 6. 9. od 10 do 17 hodin - Dny evropského dědictví. Přijďte si prohlédnout památky
města, pro prohlídky bude otevřena bude městská věž v Kostelní ulici, historické sklepy,
galerie, informační centrum a zámek Červený hrádek.
Sobota 12. září od 10 hodin - Hornická pouť, program v Kostelní ulici a na náměstí Dr. E.
Beneše. Viz článek na této straně nahoře. Pouťové atrakce, prodejní stánky, vstup volný.
Sobota 19. 9. od 8 do 12 hodin - Severočeské farmářské trhy.

Venkovní knihovna bude
napřesrok možná v červnu

Desítky lidí si přišly, ať už na židli, v sedacím vaku či v houpací síti počíst některé ze zajímavých knih venkovní knihovny. Na snímku se tu zastavili Veronika
Dotlačilová a Julius Benko, kteří trávili ve Vysoké Peci dovolenou. Další čtenářku
Šárku Janečkovou natolik jedna z knih zaujala, že si dokonce vzala v práci dovolenou, aby ji dočetla. Projekt Města a obce čtou Jirkov realizoval již podruhé díky
podpoře Ústeckého kraje. Součástí byla i vystoupení autorů.
Foto ED

Zámek zve na večerní prohlídky
Poslední srpnovou sobotu bude na
zámku Červený hrádek živo až do
pozdních večerních hodin.
Kdo má zájem o speciální prohlídku,
měl by si rezervovat místo na telefonním čísle 474 684 315. Návštěvníci
uvidí výjevy ze zámecké historie za
doprovodu zvuků loutny Milana Černého.
Po poslední prohlídce, která skončí už za tmy, rozzáří nádvoří ohnivá
show Filipa Stejného. Vstupné na prohlídky je sto korun pro dospělé, padesát pro děti, důchodce a držitele ZTP.
Hradozámecká noc je součástí celorepublikové akce, kterou pořádá Národní památkový ústav.

Malíř v Zrcadlovém sále.

Foto ED

Netradiční
prohlídky na
téma Červený
Hrádek a jeho
historie naživo
se konají v sobotu 29. srpna
v 17:30, 19:00
a 20:30 hodin.
Na nádvoří
zámku, kam
se vstupné neplatí, proběhne také program - budou hrát Bohemian Bards
středověkou hudbu a pro čekající návštěvníky zde proběhne také fakírské
vystoupení. Pro děti budou připraveny
středověké hrátky.
(ed)

Galerie láká do barevného světa
Chcete-li vstoupit do podzimních
měsíců s pohodou na duši a úsměvem,
přijměte pozvání na vernisáž malířky
Nadi Pastelky Hoštové, milovnice barev a fantazie.
Výstava obrazů s názvem V krajinách za duhou bude otevřena v
úterý 8. září v 17 hodin. Její díla
budou v galerii v Kostelní ulici
k vidění do 5. října. Vernisáž doprovo-

dí tancem členky skupiny Farah, slovem Iva Šimková.
Druhá vernisáž zároveň otevře galerii Na schodech, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout cestou do patra.
Dne 29. září v 17 hodin bude zahájena
výstava vítězných a vybraných prací
z výtvarné soutěže Spolu za Sportem
- nejhezčí zážitek. Pravidla výtvarné
soutěže pro všechny věkové katego-

rie budou veřejně vyhlášena 28. srpna
v rámci první oficiální akce v Olejomlýnského parku, dále budou ve vitríně galerie a na webu www.mlynskyspolek.cz/GJ.
„Galerie Na schodech bude určena
hlavně začínajícím výtvarníkům a fotografům,“ vysvětluje novinku Hana
Zvalová z Mlýnského spolku, který
galerii provozuje.
(hz)

Svíčková ovládne Jirkov podvacáté
Již dvacet let na jirkovském zámku
hodnotí mlsné jazýčky známých osobností kuchařské výtvory veřejnosti.
Mistrovství České republiky ve vaření
svíčkové je každoročně oblíbenou akcí
a letos tomu nebude jinak.
„V porotě by měla zasednout většina
známých osobností, které na zámku
svíčkové hodnotily. Vyjma Petra Novotného, který ze zdravotních důvodů
už podruhé nepřijede,“ dodává Bedřich Fryč, ředitel příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační
zařízení Jirkov.
Za hodnotícím stolem tedy zasednou
herci Pavel Nový, Jiří Krytinář, Antonín Jan Duchoslav, zpěvák Marián
Vojtko a Jana Galinová z litvínovského
divadla. Jako vždy proběhne i soutěž
jedlíků, kteří budou v časovém limitu
pořádat knedlíky s omáčkou. O hudbu
se postará moravská dechová kapela
Boršičanka a odpoledne po skončení
soutěže zahraje country Lochneska.
Během mistrovství budou k dispozici také burčák a vína k ochutnávce
a v chodbě zámku budou i letos vystavovat místní zahrádkáři své obdivu-

Pohled do improvizované přípravny na zámku Červený hrádek.
hodné výpěstky či výrobky z nich.
Zájemci o kuchařské klání najdou pravidla soutěže na webu

Foto ED

svickova.webnode.cz nebo na facebookové stránce. Hlásit se mohou na
e-mailu novinky@atlas.cz.
(ed)
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Třináctka byla pro bolebořské sochařské sympózium šťastná

Sympózium lehce za půlkou - tvůrci v plné práci. V popředí Václav Suchopárek,
vpravo Iva Šimková, vlevo Jiří Němec.
Foto 4x Luboš Mizun
Boleboř - Letošní ročník pravidelného tvůrčího setkání umělců, které probíhá v červenci v areálu rekreačního
střediska v Boleboři, se může pyšnit
několika nej. Především se těšil největšímu zájmu jeho účastníků - na zdejší
obecní úřad přišlo bezmála půl stovky
přihlášek. Jako obvykle mezi zájemci
převažovali ti z okolních regionů.
„Velký počet zájemců nás sice těší,
ale bohužel jsme museli některé z nich
odmítnout, tolik účastníků bychom
nezvládli, jak organizačně, tak finančně,“ uvedl starosta obce Jan Juřina.
„I tak jsme zaznamenali rekordní účast
jednatřiceti umělců. Snad měla tato
konkurence i podíl na úrovni vytvoře-

ných děl. Ta byla letos velmi vysoká,
řekl bych, že za třináct let konání našich sympózií to byl, co se týče umělecké kvality, vrchol.“
Starosta si pochvaloval rovněž další,
ne vždy samozřejmý jev, který tvůrčí týden provázel, a to byla podle něj
okolnost, že umělci vytvořili vzácně

Závěr sympózia - přátelské posezení tvůrců, jejich přátel i ostatních návštěvníků
mezi díly nainstalovanými v otevřeném prostoru bolebořského rekreačního areálu.
shodně dvě z každého oboru. Nejúspěšnějšími autory se tak stali Milan

◄ V divácké anketě se největší přízni těšila Z javoru lavice Václava Havlíčka.
► Při zpracovávání svého díla použil Patrik Adamec také otevřený oheň,
což vzbudilo pozornost malé „indiánky“, která si ohořelý vnitřek musela
osahat.

CV Fest: do Vrskmaně na Dymytry!

S nevděčnou rolí prvního vystupujícího se mladí muzikanti z End of Scream vyrovnali se ctí.
Foto Luboš Mizun
Vrskmaň – Podruhé za sebou se ve
sportovním areálu u vrskmaňského
hřiště sešli příznivci rockové muziky
na multižánrovém hudebním festivalu
CV Fest, na němž se postupně představilo šest kapel.
Hudební přehlídku zahájila skupina
End of Scream z Karlovarska se svižným a melodickým rockem v netradičním obsazení se dvěma houslisty. Následovaly kapely z okolí - Definitivní
ententýk z Litvínova, chomutovští
X-Left To Die a Final Pain z Mostu.
S postupem času zvuk stále přitvrzoval. Předposlední vystoupil skvělý Metallica Revival z Berouna a do půlnoci
pak řádil hardcorový Boron ze Sokolova.
„Každá kapela přilákala své příznivce, účast byla kolem sto šedesáti platících diváků,“ uvedl organizátor Jan

přátelský kolektiv, takže i atmosféra
byla výborná. To se ostatně ukázalo
nejen při zahájení nebo samotné práci, ale také při zakončení sympózia
v sobotu 18. července, které do areálu
přilákalo na tři stovky návštěvníků. Ti
si prohlíželi vytvořené práce, posedávali mezi nimi nebo i na nich, protože
řada děl byla skloubením estetičnosti
a praktičnosti, povídali si nebo sledovali kulturní program. Klábosící
hloučky sochařů, malířů i fotografů,
jejich známých i jiných návštěvníků,
ať už místních nebo přespolních, které
se prolínaly mezi řezbářskými výtvory,
dotvářely pohodovou letní atmosféru
svátečního odpoledne.
Pravidelným bodem programu byla
i divácká anketa, v níž návštěvníci hlasovali, které z děl vzniklých na bolebořském sympóziu se jim líbí nejvíc. Jak
připomíná místostarostka Ilona Malá,
i tady byl zájem rekordní. Zatímco loni
se nashromáždilo 165 anketních lístků,
letos téměř dvojnásobek – 313. Co se
líbilo nejvíc? Mezi osmnácti pracemi
osmi malířů a jedenácti snímky čtyř
fotografů získaly stejný počet hlasů

Klučerovský. „Mně se nejvíc líbili End
of Scream a Metallica revival.“
CV Fest měl vloni ve Vrskmani premiéru, přestože se obecní zastupitelstvo rockových fandů trochu obávalo.
Ukázalo se však, že zbytečně, a tak
dostala akce zelenou znovu. „Také letos bylo vše v pohodě, organizace byla
bezchybná, žádné problémy,“ řekl starosta Vrskmaně Václav Hora. „Pokud
bude mít pořadatel zájem, podpoříme
akci i v příštím roce.“
Podobně to vidí i druhá strana. „Obci
Vrskmaň patří poděkování za podporu,
Myslím, že by festival mohl s tímto
místem být spojen i nadále,“ prohlásil
J. Klučerovský. „Už teď můžu rockové
fanoušky s předstihem pozvat do Vrskmaně na CV Fest 2016. Jeho hlavní
hvězdou bude jedna z českých metalových špiček, kapela Dymytry!“ (lm)

Tóth s Annou Halasovou (obrazy)
a Zdeněk Dlouhý a Jana Rothová (fotografie). Tato čtveřice si tak rovným
dílem rozdělila odměnu deseti tisíc
korun. Mezi sedmnácti výtvory ze
dřeva získala nejvíc hlasů (63, k tomu
odměnu tři tisíce korun) Z javoru lavice Václava Havlíčka před Mlynářem
Luboše Sládka (42 hlasů - dva tisíce)
a Pasáčkem s holí Zdeňka Vejražky
(34 hlasů - tisíc korun).
A jak zhodnotil tuto již tradiční bolebořskou akci starosta Juřina po jejím
ukončení? „Snaha tvůrců obrovská,
nálada návštěvníků vynikající - myslím, že letošní ročník nastavil laťku
hodně vysoko.“
(lm)

Vodní hrátky vítr nerozfoukal
Oblíbená letní kratochvíle, jejíž čas
přichází každoročně v době, kdy vrcholí prázdniny, ve strupčickém kalendáři nemohla chybět ani letos. Strupčické vodní hrátky proběhly v sobotu
25. července a jako obvykle u nich
byla spousta zábavy jak pro soutěžící,
tak pro diváky.
„Přihlásilo se nám devět šestičlenných týmů, které soutěžily v osmi disciplínách, jako například přetahovaná
lanem ve vodě, lovení puků z bazénu,
praskání balónků o tělo, namotávání
závaží na tyčku či štafetové přeplavání
bazénu na lehátkách,“ přiblížil soutěžní atmosféru sobotního odpoledne
starosta Strupčic Luděk Pěnkava. Tato
akce je vždycky závislá na počasí,

Jednou z nejatraktivnějších disciplín byla přetahovaná ve vodě.

Hromadný snímek všech účastníků Strupčických vodních hrátek prozrazuje,
že dobrá nálada rozhodně nikomu nescházela.
Foto 2x Jan Hubač

letos sice sluníčko svítilo, ale také se
objevovaly poryvy prudkého větru,
a to nejen během soutěžního odpoledne, ale i při následné večerní zábavě.
„Vítr byl sice nepříjemný a občas
chladný, ale zábavu nám nepokazil.
Lidi se výborně bavili – soutěžící bojovali s plným nasazením, kolem bazénu
je povzbuzovala asi stovka diváků.“
Zpestřením večerní zábavy byl sportovní host, hokejista Viktor Hübl z mistrovského týmu extraligy, HC Verva
Litvínov. „Večer nebyla návštěva taková, jako v minulých letech, vítr přece
jen některé odradil, ale těch asi dvě stě
lidí, kteří dorazili, se bavilo dobře, takže
lze říct, že i letošní vodní hrátky se vydařily,“ uzavřel starosta Pěnkava. (lm)
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Strupčický fotbal si neklade nereálné cíle, práce s mládeží mu přinesla titul přeborníka okresu

Muži: dole zleva Patrik Jánošík, František Jančička, Jan Veselý, Ladislav Sechter, Martin Hlaváček. Nahoře zleva Jan Jirásek, Jan Vrba, Jaroslav Vaňous, Lukáš
Vrba, Jiří Kunický, Jaroslav Juliš, Petr Juliš, Zdeněk Vostrý (vedoucí mužstva),
Jaroslav Vostrý (trenér).
Foto 3x archiv SK Strupčice

Od 1. 8. 2015 jsme pro Vás otevřeli
velkoobchod spojovacím materiálem
a dalšími potřebami pro řemeslníky, kutily a zahrádkáře
(vrtáky, brusivo, ruční a elektronářadí, pletivo, …)
Velkoobchodní ceny!
Otevřeno: pondělí - pátek, 7 - 17 hodin
Stálí zákazníci: výrazné slevy
N - FAST s. r. o. - Jezerská ulice (areál Stodola)
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Tel . 474 333 635
Jiří Nápravník, Martin Schatz, Tomáš Prchal
Tento inzerát slouží zároveň jako kupón na
slevu ve výši 15 % při nákupu nad 200 Kč,
platnost do 30. září 2015.

Strupčice – Fotbal má ve Strupčicích
dlouholetou tradici, jeho fanoušky ale
víc než minulost zajímá to, co se děje
na trávnících právě teď. Proto jsme se
zaměřili na bilanci sezóny 2014/15.
„Muži hrají krajskou 1. A třídu, skupinu B, skončili sedmí,“ řekl úvodem
trenér Jaroslav Vostrý. „Díky dobrému
podzimu, po němž jsme byli pátí, jsme
měli klidné jaro, i když zimní příprava
nestála za moc.“ Tým je složen převážně z místních hráčů, což odpovídá
snaze budovat ho z odchovanců.
Fotbal ve Strupčicích není bezhlavou honbou za body a postupem. Jde
především o radost ze hry, což ovšem
neznamená, že by Strupčičtí odevzdávali body zadarmo. Naopak, v minulé

sezóně je nezřídka „uloupili“ jinde.
Ze třinácti zápasů venku dokázali sedmkrát zvítězit a jednou remizovat
a tak jsou součástí silného středu, který
netížily postupové ambice ani hrozba
sestupu. „Umístění na sedmé příčce
považuji za odpovídající. Neklademe
si nereálné cíle – na účast ve vyšší
soutěži nemáme ani kádr, ani finanční
zázemí,“ uzavřel J. Vostrý.
Kromě „chlapů“ prohání míč po
trávníku také mladší žáci a mladší přípravka, od nadcházející sezóny nově
také dorostenci. U mládeže je situace
nestabilnější, jak jednotlivé ročníky
dorůstají, střídají se kategorie a někdy zůstávají některé neobsazené. Ve
Strupčicích se to týká starších žáků. Ti

skončili ve své skupině krajské I. třídy
druzí, přecházejí do dorostu a dalším
týmem jsou až mladší žáci, kteří postoupili ze starší přípravky. Tento tým
patří mezi naděje strupčického fotbalu.
Jak připomněl jeho trenér Luděk Pěnkava, byl sestaven teprve vloni na podzim. „Kluci vstoupili do světa fotbalových soutěží v září 2014, aby zakončili
svou první sezónu v červnu 2015 jako
okresní přeborníci,“ pochlubil se výkony svých svěřenců L. Pěnkava.
A protože výčet strupčických družstev doplňuje ještě mladší přípravka,
jež vloni dělala své první fotbalové
krůčky, záměr stavět A tým z vlastních
odchovanců tu zjevně nebudou muset
opouštět ani do budoucna.
(lm)

Z utkání s Obrnicemi: brání Petr Juliš.
Starší přípravka, přeborník okresu. Dole Nikolas Skukálek, Pavel Schöpp, David Komrska, Ondřej Soldátek, nahoře Jan Houdek, Jakub Zeman, Jiří Patera, Denis Végh, Štěpán Štrébl, Petr Schöpp, Dominik Zábran, trenéři L.Pěnkava a Radim Tlustý.

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Pronajmu nově zrekonstruovaný byt
v ul. Osvobození 1139, Jirkov (vedle
IMUNA) o velikosti 2+1 - 55 m², s balkónem a zahradou. Tel. 721 627 931.
Inzerujte v Jirkovských
novinách! Velký dosah
(náklad 9 500 ks),
příznivé ceny (nezisk. organizace
a soukromé osoby: 0,25 Kč/znak.)
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Skauti statečně dobývali pevnost

Táborová parta uprostřed Českého Lesa.
Téměř šedesát skautů a skautek z jirkovského střediska Hraničář vyrazilo
na přelomu července a srpna jako každý rok na letní tábor do Českého Lesa.
Předlohou pro celotáborovou hru
se stala slavná soutěž Pevnost Boyard - jen s tím rozdílem, že naši skauti
a skautky dobývali pevnost Frančinka.
Překonat všechny obtíže stálo týmy dost úsilí. Nakonec se ale

všechny dostaly až do pokladnice a většina z nich získala dokonce
i poklad pevnosti.
Mimo celotáborové hry si děti vyzkoušely například, jaké to je přespat
v lese jen tak, pod širým nebem. Podívaly se také na zámek do Horšovského
Týna či si užily táborových ohňů za
zvuků kytary a hvězdnou oblohou nad
hlavou.

Afričtí tanečníci
vystupovali u kostela

Foto Hraničář
Závěr tábora se odehrával ve znamení Vánoc, proto nechyběl ani řízek se
salátem či dárečky. A ačkoli všude řádí
vedra, na táboře napadl sníh!
„Všichni se vrátili zdraví a plní zážitků, které ve městě nezažijí. Nyní si
musíme všichni rok počkat, než vyrazíme za novým dobrodružstvím,“ dodal po návratu do Jirkova vůdce tábora
Stanislav Koptiš.
(sk)

Seniorklub užívá
letních dní pohodově

Ani o prázdninách Seniorklub nezahálí. Dámy a pánové využívají krásnou zahradu přiléhající k budově sídla klubu v Chomutovské ulici a scházejí se tu každé
úterý. „Jsme rádi, že si můžeme jen tak popovídat, občerstvit se, případně když
není tropické vedro si zacvičit, opéci buřtíky a je nám moc dobře,“ potvrzuje pohodovou atmosféru Milena Karbusová, která Seniorklub vede. Členové také mají
vlastní fotogalerii na webu http://seniorklubjirkov.rajce.idnes.cz/.Další informace
naleznete na plakátku na následující straně nebo na webu Jirkova, kde má Seniorklub svou vlastní kolonku s informacemi a kontakty.
Foto Seniorklub

Nezisková organizace
působí přímo v terénu

Jirkovské noviny chodí do každé
schránky ve městě vždy ve dnech,
které jsou uvedeny na titulní straně.
Pokud noviny ve vaší stránce chybí,
napište svou adresu na
jirkovske.noviny@jirkov.cz, zajistíme u České pošty nápravu.

Děti z Fontány si
užily „Příměšťák“

Terénní pracovnice seznámily skupinku místních v Nových Ervěnicích s oblastmi,
s nimiž může jejich organizace pomoci v obtížných sociálních situacích. Foto ED
Jak přežít v přírodě?
Téměř pět stovek lidí zaplnilo Kostelní ulici, když se přišli podívat na koncert
africké taneční školy IYASA ze Zimbabwe. Afričané vystupovali v Jirkově už poněkolikáté, vždy na Červeném hrádku, tentokrát ale došlo ke změně a rozproudili
své rytmy v centru města. Přesun akce ze zámku se ukázal jako dobrý tah, protože
diváků přišlo výrazně více.
Foto MM

Vizitka zastupitele:
Petr Jiráček
Devětapadesátiletý Petr Jiráček
je dalším ze zastupitelů, kteří se
v tomto volebním
období aktivně
zapojili do komunální politiky poprvé. Dlouholetý ředitel základní školy v Nerudově ulici byl osloven nově
vzniklou stranou Pro sport a zdraví
jako odborník na školství.
„Neměl jsem politické ambice, předpokládal jsem, že nová opoziční strana
poprvé nijak zvlášť neuspěje,“ dodává. To, že je Pro sport a zdraví součástí
vládnoucí koalice, je pro něj nejen překvapením, ale i motivací k tomu, aby
se snažili prosadit alespoň jednotlivos-

ti. „Náš program voliče oslovil, a proto
se musíme snažit,“ vysvětluje Jiráček
s dovětkem, že vždycky je co zlepšovat.
Již osmnáct let vede školu v Nových
Ervěnicích. V Jirkově žil už několik
let předtím, od roku 1990 učil na ZŠ
Krušnohorská, když přišel na sever
Čech z Jindřichova Hradce.
Tam se také rád vrací, především
za čtyřmi vnoučaty, za rybolovem
a cyklistikou. „V tamním kraji není
tolik kopců,“ vysvětluje se smíchem.
Na odchod do důchodu se těší, láká
ho právě vidina volného času u vody
s prutem v ruce. „To je pro mě úžasný
odpočinek,“ přiznává. Rád si také ve
chvílích volna přečte pěknou knížku,
ale času je málo.
(ed)

V srpnovém vydání představíme Pavla Kliera za Jirkov 21. století.

Foto AS

Třináct dětí z Fontány si užilo pestrý
program červencového Příměšťáku.
Pět dní se jim věnovali pracovníci centra a dva dobrovolníci.
Týmy Machrů a Tygrů soutěžily
v různých disciplínách jako např. štafetovém běhu, frisbee, skákání v pytlích, ve vybíjené či v petanque. Užily
si také celodenní výlet na Červený
hrádek a do obory, kde byla připravena ukázka a nácvik první pomoci při
epileptickém záchvatu, ošetření zlomeniny a masáži srdce.
Třetí den se nesl v duchu bojového
cvičení a zásad přežití v přírodě, po
čemž si všichni opekli buřty. „Ve čtvrtek jsme se těšili na exkurzi Vodního
díla Jirkov, kterým nás provedl hrázný
pan Tůma se ženou. Dozvěděli jsme se
od nich zajímavé informace o historii
a provozu přehrady. Tímto jim děkujeme za vřelé přijetí a čas, který nám
věnovali,“ vypráví Zuzana Horčíková
z Armády spásy, která nízkoprahové
zařízení Fontána provozuje.
Poslední den si všichni vyzkoušeli horolezectví. Na závěr společně
vyhodnotili nejlepší tým, nejlepší
jednotlivce a rozdali sladké odměny.
Obdobný program probíhá ve Fontáně
i v srpnu.
(zh/ed)

Občanské sdružení Světlo Kadaň
působí už druhým rokem i v Jirkově.
Poskytuje zde také bezplatné terénní
sociální služby pro občany v nepříznivé sociální situaci. Tu nejčastěji způsobuje nedostatek financí, nevyhovující
bydlení či nezaměstnanost. Pracovnice
Světla nabízejí své poradenství a pomoc v rámci projektu Terénní program
Jirkov, financovaného Ústeckým krajem a ministerstvem práce a sociálních
věcí. Kontakt na ně je 702 042 646.
Snímek zachycuje atmosféru na akci
Jak se žije v Ervěnicích, která proběhla
začátkem srpna. Pracovnice procházely ulice a hovořily s přibližně čtyřiceti
občany. „Zajímá nás, jak naši potenci-

ální klienti žijí. Vedli jsme s nimi rozhovory o možnostech, jak jim pomoci,
s některými jsme se domluvili na další spolupráci,“ vysvětlila smysl akce
Renata Adamová, vedoucí programu.
Dodala, že místním vadí například
velké rozdíly ve výši nájmů v pronajatých bytech, či že by uvítali hřiště pro
své děti.
Aktivita jirkovských občanů přispěla i k pořádání krátkého preventivního pobytu dětí ze sociálně vyloučené
lokality Prunéřov. „Finančně přispělo
město Kadaň a sponzoři z Jirkova Alexandr Červeňák, Vojtěch Hederváry
a Jan Gabčo, za což jim velmi děkujeme,“ dodává Adamová.
(ed)

Kam s větším odpadem

Kontejnery se vždy přistavují v sobotu a odvážejí v pondělí.
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PROGRAM
KINA
➲ Život je život: čt 20. 8. od 9 hodin
➲ Fantastická čtyřka: čt 20. 8. od 17:30
➲ Vykolejená: čt 20. 8. od 20 hodin
➲ Paddington: pá 21. 8. od 10 hodin
➲ Krycí jméno U. N. C. L. E.: pátek
21. 8. od 17:30
➲ Pixely: pá 21. 8. od 20 hodin, so 22. 8.
od 17:30 ve 3D, čt 27. 8. od 20 hodin ve
2D, so 29. 8. od 20 hodin ve 3D
➲ Uuups! Noe zdrhnul…: víkend 22.
a 23. 8. od 15 hodin
➲ Mimoni: ne 23. 8. od 17:30 ve 3D,
so 29. 8. od 15 hodin ve 2D, ne 30. 8.
od 15 hodin ve 3D
➲ Hitman: Agent 47: čt 27. 8. a so 29. 8.
od 17:30, pá 28. 8. od 20 hodin
➲ Zvonilka a tvor Netvor: pá 28. 8. od
10 hodin ve 2D
➲ Bláznivá dovolená: pá 28. 8. od 17:30,
st 2. 9. od 20 hodin, so 5. 9. od 17:30
➲ RYTMUS: Sídliskový sen: st 2. 9. od
17:30, čt 3. 9. od 20 hodin
➲ Kurýr: Restart: čt 3. 9. od 17:30, pátek
4. 9. od 20 hodin
➲ Dárek: pá 4. 9. od 17:30, so 5. 9. od
20 hodin
➲ Mune - Strážce měsíce: so 5. 9. ve 2D
a ne 6. 9. ve 3D, vždy od 15 hodin
➲ Papírová města: ne 6. 9. od 17:30

Další program na budově
kina v Rooseveltově ulici.
Online rezervace na www.
kinojirkov.nainternetu.cz.

Retro rubrika

Členové spolků a organizací v Jirkově mají možnost prezentovat se na stránkách Jirkovských novin. Příspěvky a fotografie přijímáme do druhé středy v měsíci.
O uveřejnění a případných úpravách rozhoduje redakční rada. Kontaktujte redakci dle údajů v tiráži na straně 8.

... z dějin ervěnického Sokola...

Retro rubrika

...Jirkov, jak už ho neuvidíte...

Proti proudu času: listování kronikou ervěnického Sokola - VII.

Retro rubrika

Jirkov, jak už ho neuvidíte

Sedmý díl kroniky popisuje přípravy ke splnění snu ervěnických hasičů - výstavby vlastní tělocvičny a nadšení jeho
členů - ti movitější vypomohli finančně, ostatní prací.
Přípravy ke stavbě
Rok 1923 zůstane navždy mezníkem
ve vývinu naší jednoty. Ještě ku konci
roku 1922 zvolen byl stavební odbor
pro stavbu vlastní tělocvičny. (…)
Stavební výbor jsme tedy měli, ale
nastala otázka, jak opatřiti kapitál
k vybudování důstojného stánku sokolského. Všichni cítili jsme, že praktická nynější doba nedá nám příležitosti získati prostředků v suchopáru, který ve čtyřech letech samostatnosti tak
dokonale vytvořili politické štvanice.
Zdálo se nemožným najítí mecenášů
►Hlavní mecenáš výstavby sokolovny, stavitel Karel Kindl. ▼Sokolové
museli přiložit ruce k dílu.

pro Ervěnice, které druhdy hýbaly myslí a city celého národa. Hledali jsme
tedy po sokolsku mezi námi samými.
Jmění naše obnášelo před zakoupením
domů 30.000 Kč.
Stavitel Kindl věřitelem, sponzorem,
garantem i projektantem
Další peníze získali jsme dobrovolnou půjčkou příznivců a bratří: Bratr
Karel Kindl půjčil jednotě 25 tisíc Kč
na 5 let bezúročně. Bratr Karel Bohuslav půjčil 10 tisíc Kč na 4% úrok.
Bratr ing. Jan Tagwerkr 1 000 Kč bezúročně na neurčenou dobu. Tím zabezpečena byla koupě od N. J. S. a přebývalo něco málo na první výdaje se
stavbou.
Když výbor zakoupil pro jednotu
domy od N. J. S., rozhodl se na přeměně jejich v tělocvičnu, a požádal pana
stavitele Karla Kindla o radu. Ten dostaviv se do schůze stavebního odboru,
slíbil opatřiti návrhy a přijmout stavbu
pod ochranu své firmy. Bratří vymohli
si povolení od státního dolu Hedvika
dobývati písek na lomu IV. Vesele tedy
přikročeno k práci.
Laskavostí pana stavitele Kindla
vkusných návrhů a přestavbu koupených objektů a zároveň slibu, že práce
zednické obstará vlastním nákladem.
Tím činem postavil se pan stavitel
v čelo našeho díla a zabezpečil dokončení projektované stavby.

Retrorubriku připravil Luboš Mizun.

Dvěma obrázky z předválečného Jirkova připomínáme místa, která stála
na okraji města a dnes jsou uprostřed
husté zástavby. Nahoře Žižkova ulice
(vpravo dnešní pohled). Dole Bezručova ulice - porovnání s dneškem není
možné nabídnout, na volném prostoru
před domy vyrostly Nové Ervěnice.
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Jirkovský nováček prošel v jubilejním ročníku
poháru malé kopané do finále, na vítězství nedosáhl
Za účasti šestatřiceti týmů z Chomutovska, Plzeňska, Mostecka, Lounska,
Prahy a Rakovníka proběhl v půlce
července jubilejní 20. ročník turnaje
ve futsale CHLMF CUP 2015. Jeho
dějištěm byl opět sportovní areál 1. SK
Jirkov v Březenci.
Prvenství obhajoval tým Brisoma
Chomutov pod názvem FC Baník
Chomutov, ale silných týmů a favoritů měl turnaj více. Sobotní utkání ve
skupinách nepřinesla žádná překvapení, postoupili všichni favorité. Do šestnáctky nejlepších se však už některé
ze silných týmů (Santos Kadaň, Qark
s. r. o., FC Viet Chomutov, Limita Praha, Technoline i několikanásobný vítěz
turnaje Atlantic Rakovník) nevešly.
Dalšími vyřazovacími boji v osmifinále a čtvrtfinále prošly týmy L. A. Interiér Chomutov, Jablíčka Chomutov, FC
Baník Chomutov a Besiktas Jirkov.
Semifinálovými duely turnaj gradoval, byla to velmi kvalitní a pro oko
diváka zajímavá utkání. První zápas
o branku vyhrála Jablíčka nad týmem

Trofeje těm nejúspěšnějším předávali
mimo jiné organizátor turnaje Jiří Kupec (druhý zprava) a místostarostka
Jirkova Dana Jurštaková.

Domácí mistrovská utkání
Sportovního klubu Ervěnice - Jirkov
datum

Snímek z finálového penaltového rozstřelu. Martin Národa (Besiktas) čelí střele
Davida Haviara (Jablíčka). Foto 2x archiv CHLMF (Chom. liga malého fotbalu)
L. A. Interiér, ve druhém pokračoval
ve své jízdě nováček turnaje Besiktas
Jirkov, když porazil loňského vítěze,
FC Baník Chomutov. O třetí místo se
zahrávaly jen pokutové kopy a lepší
mušku měli hráči L. A. Interiéru.
Ve finále turnaje byl k vidění velmi
dobrý výkon obou týmů, hrál se pohledný zápas. Co však chybělo, byly
branky, a tak o vítězi musel rozhodnout
už počtvrté za sebou penaltový rozstřel. Projevila se zkušenost Jablíček,
která byla přesnější a stala se podruhé
vítězem turnaje, Besiktas Jirkov při
své první účasti obsadil druhé místo.
Nejlepším střelcem se stal s deseti
brankami Jakub Kroutil (Besiktas).
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
jeho spoluhráč Martin Národa a nejlep-

23. 8.
29. 8.
6. 9.
9. 9.
12. 9.
20. 9.

kategorie
hřiště Žižkova
1. B třída muži B
1. A třída muži A
1. B třída muži B
1. A třída muži A
1. A třída muži A
1. B třída muži B

název družstva hostí

čas

Tuchořice
Louny B
Nové Sedlo
Bílina
Spořice
Vejprty

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

22. 8.
22. 8.
23. 8.
5. 9.
5. 9.
6. 9.
19. 9.
19. 9.

hřiště Mostecká
KP st. dorost
KP ml. dorost
divize ženy A Čechy
KP st. dorost
KP ml. dorost
divize ženy A Čechy
KP st. dorost
KP ml. dorost

SK Štětí/Hoštka
SK Štětí/Hoštka
Rakovník B
Lovosice/Velemín
Lovosice/Velemín
Kostomlaty
Děčín
Děčín

10:00
12:15
17:00
10:00
12:15
17:00
10:00
12:15

ším hráčem Martin Šlajchrt (Jablíčka).
Turnaj řídili rozhodčí Jaromír Novotný
starší, Jaroslav David, Štefan Franko,
Josef Holub, Luboš Neumayer a organizačně ho vedli Jiří Kupec, Martin Jackl, Roman Wirth, Petr Schlögl, Pavel
Fára a Zdeněk Veselý.
„Velké poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravě i průběhu turnaje, rozhodčím, pořadatelům, klubu
1. SK Jirkov za poskytnutí skvělého
areálu i obsluze zdejší restaurace, která
se o nás vzorně starala,“ uvedl organizátor turnaje Jiří Kupec. „Děkuji také
všem partnerům a sponzorům, protože
bez jejich pomoci bychom nemohli
tuto akci na patřičné úrovni uspořádat.
Hlavním partnerem turnaje bylo město
Jirkov.“
(lm)

Memoriál Jitky Hejrové měl premiéru v Praze
V sobotu 1. srpna se uskutečnil první
ročník Memoriálu Jitky Hejrové. Fotbalové utkání mezi ženami FK Bohemians Praha (účastník nejvyšší ženské
fotbalové soutěže) a SK Ervěnice-Jirkov se odehrál na hřišti v pražských
Čakovicích dvě hodiny po poledni.
Toto vzpomínkové utkání je pokračováním loňské benefice, jejímž účelem
byla pomoc rodině Jitky Hejrové, která
podlehla zákeřné nemoci. Příští rok se
oba týmy střetnou znovu, tentokrát na
hřišti v Jirkově.
Utkání na hřišti v Čakovicích skončilo vysokou výhrou domácích hráček
(20:0), ale v tomto případě výsledek
rozhodně nebyl tím podstatným. (šm)

Zájemci o atletiku jsou vítáni!

Společné foto hráček obou týmů. Jirkovské ženy ve světlých dresech zhotovených
speciálně pro benefici.
Foto archiv SK Ervěnice-Jirkov (ženy)

Atletický oddíl občanského sdružení
Dům v Krušných horách, které působí na víceúčelovém sportovním areálu
u ZŠ v ulici Krušnohorské, se pomalu připravuje na nadcházející sezónu.
Přes léto se organizovaně netrénuje,
ale během září se jirkovští atleti opět
zapojí do krajských vícebojů družstev,
především starší žáci a junioři.
„Již tradičně se zaměřujeme na technické disciplíny - hody a vrhy a skok

vysoký, v nichž naši závodníci pravidelně bodují,“ uvedl předseda sdružení
Martin Hájevský a přidal výzvu pro
ty, kteří by se k jejich sportování chtěli přidat. „Nové zájemce o trénování
atletických disciplín i dalších sportů
mezi námi samozřejmě rádi uvítáme.
Můžou se přijít podívat třeba hned na
první trénink, který proběhne ve čtvrtek 3. září na hřišti u školy v Krušnohorské.“
(lm)

Stanislav Ouzký: vytrvalec, který by rád vyhrál Jirkovský maraton a sní o tom pařížském
Jirkovský
crossmaraton
je mezi vytrvalci v regionu
známý pojem.
V konkurenci
přespolních
borců ti místní
zatím na vítězství nedosáhli.
O tomto závoStanislav Ouzký
dě, ale nejen
o něm, jsme si povídali s nejúspěšnějším jirkovským maratóncem Stanislavem Ouzkým, který v posledních dvou
ročnících JCM skončil třetí.
Je pro Vás Jirkovský maraton něčím výjimečný?
S trochou nadsázky se dá říct, že je to
náš rodinný podnik. Prvních pět roční-

ků běhal táta, pak se přidali oba bratři
a poslední čtyři roky i já. Dvakrát jsem
si ho dal na kole a dvakrát jsem běžel,
stejně jako moje žena.
Proč jste kolo vyměnil za běh?
Závod je velmi členitý, s velkým
převýšením. Stoupání mi nevadilo,
ale dolů z kopce to bylo horší, tam
mě ostatní předjížděli. A tak jsem se
rozhodl pro běh, u této disciplíny mi
vyhovuje stálé tempo.
Dvakrát jste byl třetí, pomýšlíte
také na vítězství?
Rád bych, ale laťka je dost vysoko
a já běhám s nohama na zemi. Připravuji se, zaznamenávám pokrok, ale ten
není zadarmo - bolí to. Pokusím se
zlepšit „osobák“ , ale že bych se soustředil především na vítězství, to ne.

Dosáhl jste nějakých dalších úspěchů?
Rodině se dařilo na Kadaňském poháru 2015. Je to seriál osmnácti závodů pro různé kategorie. V kategorii
rodin jsme se ženou a synem skončili
druzí, v kategorii dvojic - partnerů první a mezi sourozenci s bratrem Tomášem třetí.

Takže u vás běhá celá rodina?
Ano, dalo by se říct, že jsme rodina
v pohybu, ale jde mi především o radost z běhu. Žena je také velmi pohyblivá, ale kluka k nějakým tréninkům
nenutím.
Máte kromě vítězství v Jirkovském
crossmaratonu další sportovní sen?

Jirkovské noviny

Líbilo by se mi, kdybych od někoho
dostal dárek v podobě účasti na pařížském maratónu. Nemám příliš rád
tyhle obrovské akce, ale Paříž bych
si dal líbit. Ale zatím na ten dárek čekám marně, takže je opravdu spíš sen.
A když už mluvíme o snech - rád bych si
se ženou jednou projel na kolech trasu
Tour de France.
(lm)
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