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Jeden kruhov ý objez d
je hotový , dalš í s e bud e
st avě t př í š t í r ok
Rekonstrukce Dvořákovy ulice pokračuj e
podle plánu. Dvě etapy jsou dokončené,
a to včetně kruhového objezdu nad
Tescem

" L é to j e p ě k n é , a l e l i d em
u ž to a s i n e s ta č í"
Letní rozhovor
s Karlem Matějkou,
provozovatelem
červenohrádeckého
koupaliště. O letošní
sezoně, novinkách
a plánech do
budoucna

s rp en 2 018

Manželé naš l i
v domě kroni k u
místních Sok o l ů
Překvapivý a jedinečný nález
mapuje krátkou existenci
jirkovského Sokola
v meziválečném období
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Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se koná
12. září od 13 hodin v zasedací místnosti radnice.

Kritika za (všechny) prachy

Jako starosta už
jsem si zvykl na
lecjakou kritiku. Od
věcné přes naivní
až po hysterickou.
Co ale pořád snáším
těžko, je neoprávněná kritika, která město stojí jen peníze
navíc.
Na posledním zasedání jeden
zastupitel přesvědčeně tvrdil, že
stavební firma při rekonstrukci
Dvořákovy ulice zahrabává vytěžené panely a asfalt pod zeminu.
Veřejně odmítl zmíněná místa
označit, tak jsme vyvolali místní
kontrolní šetření, kterého se do-

tyčný také zúčastnil.
Na místa ukázal, firma nejprve provedla
sondy, pak zeminu
odhrabala a... NIC.
Jenomže tohle NIC
nám firma pochopitelně naúčtuje. Zbytečný
čas, zbytečná práce
a především zbytečně
vyhozené peníze.
Blíží se volby, kritiky určitě přibude. I na to už jsem si zvykl.
Jenom prosím - kritizujte s rozumem, kolegové a kolegyně. Ať
z toho nejsou jen další zbytečné
faktury.
Radek Štejnar, starosta

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Vyjádření k údajnému ukládání odpadu do zeleně
Dotaz: Nezapomnělo se vloni při opravě schodišť na sídlištích na
toto schodiště na Mládežnické? Kdy bude zrenovováno?
Martina Cermanová, odbor majetku města a útvar investic:
Schodiště v ulici Mládežnická nebylo
součástí projektové dokumentace na
rekonstrukci schodišť. Když se připravovala před pěti lety projektová dokumentace, schodišťové stupně nebyly v
tak špatném stavu jako ostatní schodiště. Na sídlištích ještě nejsou opravena všechna schodiště.
Na toto schodiště se nezapomělo,
je naplánovaná jeho oprava včetně
osazení ocelového pozinkovaného zábradlí. Pokud bude dostatek
finančních prostředků, bude provedena oprava v letošním roce, případně v roce 2019.
Dotaz: Pochvalu posílám sekáčům v parku Smetanovy sady.Tentokrát byla odvedena perfektní práce. Jenom lidé jsou neukáznění
a dělají kolem nepořádek hlavně kolem kontejnerů na parkovišti,
kde není v noci světlo ani kamery. Nebylo by vhodné tyto kontejnery přemístit na stanoviště, kde by byly monitorovány?
Vladimíra Brzáková, OMMaÚI: Za pochvalu děkujeme, předáváme příslušným pracovníkům. Mít všechna stanoviště s kontejnery
monitorována městským kamerovým systémem je bohužel nereálné.
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Na veřejném zasedání zastupitelstva 26. června upozornil zastupitel Lubomír Nosál na údajné velmi rozsáhlé ukládání odpadu do
nové veřejné zeleně při rekonstrukci Dvořákovy ulice. Odbor majetku
města a útvar investic závažné obvinění ověřil a neshledal ho jako
pravdivé.
Jak bylo zjištěno, zhotovitel stavby dával zbytky asfaltů a vybouraných betonů na určená místa, kde nepřekážela provozu na komunikacích, aby je mohl najednou odvézt na skládku.
Na základě prohlídky místa určeného Nosálem byly nejdřív provedeny tři sondy v terénu (v zeleném pásu o šířce necelý metr). Z nich
vyplynulo, že pod budoucím zeleným pásem se především nachází betonové opěry obrubníků, asfaltový poprašek smetený při realizaci a makadam, který se logicky nachází v konstrukci pod betonovými obrubníky. Na základě této schůzky bylo domluveno, že na
stejném místě zhotovitel následně provede odkopání celého pásu
(jedná se místo mezi komunikací a cyklostezkou na rohu parkoviště Penny marketu), aby se zjistilo skutečné množství. Toto proběhlo
a nebylo prokázáno žádné rozsáhlé uložení stavebního odpadu,
k čemuž existuje také fotodokumentace.
Ještě upozorňujeme na skutečnost, že stávající podkladní vrstva
´zeminy´ v místech budoucí veřejné zeleně není finální, jde pouze
o podloží pod vrstvou zeminy, která se teprve bude rozhrnovat
v tloušťce 10 až 15 centimetrů.
Martina Cermanová, odbor majetku města a útvar investic

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE

S rekonstrukcí Dvořákovy ulice
jsou stavebníci mírně napřed

Otevřený už je kruhový objezd nad hypermarketem Tesco, na kraji Nových Ervěnic se začne stavět až příští rok

Úzká silnice?

Kruhový objezd nad Tescem se pro auta i MHD otevřel přesně ve stanoveném termínu.

Foto Josef Dušek

Rekonstrukce hlavní dopravní
tepny v Jirkově běží podle plánu.
Stavební firma má před sebou
ještě necelý rok prací.
Nejzásadnější aktualitou bylo
znovuotevření křižovatky nad
Tescem, která byla celé tři měsíce
uzavřená. Stavební firma ji během
čtvrt roku přestavěla na kruhový
objezd. Provoz se tu obnovil přesně ve slibovaném termínu, tedy
na konci června. A řidiči přivítali
nejen konec uzavírky, ale také
plynulejší dopravu.

Práce už tou dobou pokračovaly směrem k čerpací stanici
a nyní už stavebníci trhají středové panely za ní. Stavebně tak
jsou dokončené dvě etapy ze čtyř,
nyní se u nich bude žádat o částečnou kolaudaci.
V letošním roce by měla rekonstrukce dojít až ke křižovatce na
kraji Nových Ervěnic, kromě toho
se bude opravovat také most přes
říčku Bílinu a upravovat sjezd na
cyklostezku do Olejomlýnského parku. Přestavba zmíněné

KOLA PRO AFRIKU

FOTOPASTI

Jirkované poslali
do Afriky 48 kol

Fotopasti pomáhají hlavně s černými skládkami

Obyvatelé Jirkova opět dokázali,
že myslet na druhé jim není cizí.
Během dvou červnových týdnů
přivezli nebo donesli do ZŠ Studentská celkem 48 jízdních kol.
Tam bylo sběrné místo charitativního projektu Kola pro Afriku, do
něhož se Jirkov zapojil již potřetí.
Sbírka má za úkol shromáždit dostatek bicyklů pro děti v Gambii,
které je budou používat na dopravu do škol. Jirkovská kola už
si organizátoři odvezli do skladu
a k případné opravě.
(jd)

Jirkovští strážníci nespoléhají
při odhalování přestupků a trestných činů pouze na práci v terénu
a rozsáhlý kamerový systém. Již
několik let využívají také dvě malé
´fotopasti´, které pravidelně instalují na místa, kam kamery nedosáhnou.
Že jsou fotopasti pro městskou
policii velkým přínosem, se potvrdilo také v posledních měsících.
V květnu se díky nim podařilo odhalit nepořádek okolo kontejnerů
v centru města, kam podnikatelé
vyhazovaly odpad mimo popel-

křižovatky na kruhový objezd je
v plánu až příští rok na jaře. Stejně tak poslední etapa této investiční akce, tedy rekonstrukce části
Palackého ulice směrem k umělecké škole.
Termín dokončení je červen
2019 a nic nenasvědčuje tomu,
že by se měl posouvat. „Stavební
firma je dokonce oproti harmonogramu mírně napřed,“ kvitoval
spokojeně Milan Reiner, vedoucí
odboru majetku města a útvaru
investic.
(jd)

Nejčastější připomínka na
adresu rekonstrukce Dvořákovy ulice směřovala k nové
šíři vozovky. Lidem se zdála
příliš úzká, obávali se nebezpečného průjezdu autobusů
a trolejbusů. Praxe však ukazuje, že obavy byly liché.
Jak už město několikrát poukazovalo, šířka nové komunikace je sedm metrů, stejně
jako třeba v navazující Studentské ulici, kde již dva roky
projíždějí autobusy a trolejbusy bez problémů.
Šířka 3,5 metru pro každý jízdní pruh je dostačující. V místě přechodů pro chodce u ostrůvků je šířka jízdního pruhu
čtyři, případně čtyři a půl metrů.
V místech autobusových zastávek jsou navíc vybudované
zálivy, takže se nemůže stát,
že projíždějící auta za ním budou muset zastavovat. Auta
pojedou plynule ve svém jízdním pruhu.
Projektová dokumentace je
vypracována tak, aby i pro autobusy a chodce byl provoz na
komunikacích plynulý a bezpečný.

nice. V červnu pak
zachytili
zahrádkáře
jedné z kolonií, jak ke
klasickým kontejnerům
na domovní odpad vyvážejí nepořádek ze
zahrádek.
Právě černé skládky jsou nejčastějším
´úlovkem´
fotopastí,
ale často zachytí i řádění vandalů nebo
zlodějů. Strážníci je
instalují na vytipovaná místa, kde
podle jejich zkušeností dochází

k přestupkům častěji, ale přitom jsou
mimo dosah kamerového systému.
Přestupky
pak
strážníci řeší buď
přímo
na
místě
s pachatelem nebo
celou věc předávají
k projednání správnímu orgánu spolu
s fotodokumentací
z fotopastí. Podezření z trestných činů pak předávají
na místní oddělení Policie ČR. (r)
3
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Radní plánují prodloužit smlouvy
zahrádkářům v Olejomlýnském parku
Minimálně na dalších deset let
budou mít zahrádkáři z kolonie
Jirkov II pronajaté pozemky na
své zahradničení. Radní jim plánují prodloužit smlouvy do konce
roku 2028.
Přestože se na sociálních sítích
opět vyrojily nejrůznější spekulace, proč k tomu dochází, situace
je poměrně jednoduchá. O prodloužení takzvaných pachtovních
smluv požádali přímo zahrádkáři.
A radní se rozhodli jim vyhovět.
Podle zákona je nutné nejprve smlouvy vypovědět a záměr
zveřejnit na úřední desce. Jde
o povinnou formalitu, přesto v tom
kritici vidí další riziko. Co když se
o pozemky přihlásí třeba nějaký
developer? „Přihlásit se může, ale
záleží přece na radě města, jak
se k žádosti postaví. A mezi radními nebyl nikdo, kdo by byl proti
prodloužení smluv zahrádkářům,“
uklidňuje před zbytečným strašením místostarostka Dana Jurštaková.

Zahrádkáři z Olejomlýnského parku budou mít pozemky pronajaté až do roku 2028.
Do zmíněné organizace patří osady Pod strání, Zaječická
a Mostecká, které dohromady čítají přes devadesát zahrad. Většina jich je v centru města, konkrétně v Olejomlýnském parku. (jd)

LÉTO V JIRKOVĚ

Letní náměty k řešení:
Grilování a předzahrádky
Přestože léto bývá vždy nejpříjemnějším obdobím v roce,
do života ve městě přináší také
specifické problémy. Přibývá například stížností na předzahrádky
u restaurací a letos také na grilování na veřejném prostranství.
Nejvíc stížností je na zahrádku
u restaurace v horní části náměstí. Vedení města se už situací
zabývalo. „Povolení pro předzahrádku vydává státní správa
jako zvláštní užívání komunikace
a tato konkrétní předzahrádka má
povolení do konce září,“ přibližuje
starosta města Radek Štejnar. Při
další případné žádosti však město jako vlastník komunikace může
podat nesouhlasné stanovisko.
A po letošních zkušenostech toho
zřejmě využije.
Jak ale starosta zároveň podotýká, radnice musí podobná stanoviska pečlivě vážit. „Víme, že
4

podnikání v Jirkově není jednoduché, proto nechceme živnostníky
omezovat příliš,“ dodává.
V poslední době se v Jirkově
objevují také stížnosti na grilování na veřejnosti. „Je neskutečné, co se v poslední době děje v
Ervěnicích. V ulici Osvobození (v
dolní části) pravidelně jedna větší
rodina pořádá každý den piknik
v počtu 10 - 20 lidí. Je s tím spojený hluk a nepořádek,“ stěžuje
si jedna pisatelka přímo na webu
města.
Nedaleký Klášterec nad Ohří
přijal nedávno vyhlášku, která
podobné aktivity zakazuje, místní se proto ptají na to samé. „Už
začínáme první kroky k přípravě
podobné vyhlášky,“ prozradila
místostarostka Dana Jurštaková.
Její případné schválení však zřejmě bude až na novém zastupitelstvu.
(jd)

Foto Josef Dušek

Do správy organizace patří osada Pod strání, Zaječická a Mostecká, které jsou dohromady tvořeny 91 zahradami a z historického
pohledu patří k nejstarším a zakládajícím zahrádkářským osadám
v Jirkově. Největší osada, tvořená 69 zahradami, se nachází prakticky v centru města, zbývající dvě v jeho okrajové jihovýchodní části.
WWW.JIRKOV.CZ

S novým webovým formulářem
ubylo oficiálních stížností
Pravidelně zveřejňované zprávy o počtu a druzích podaných
stížností a petic nebývají zrovna
středem mediálního zájmu. Tahle
zákonem stanovená povinnost totiž vypadá na první pohled jen jako
nudná statistika. Co vlastně ta čísla znamenají?
Především je třeba upozornit, že
nejde o stížnosti na městský úřad,
ale určené pro městský úřad. Lidé
tu oficiální cestou řeší leccos ze
svého života. Od sousedských
sporů (především nadměrný hluk)
až po nepořádek na hřištích. Těch,
které směřují přímo na zaměstnance úřadu či jeho organizací, je
pouze zlomek. Stížnosti vyřizuje
a eviduje útvar interního auditu.

Zajímavé je, jak za poslední rok
klesl počet oficiálně podaných
stížností. Zatímco za první půlrok loňského roku jich bylo zaevidováno jednatřicet, letos jich do
konce června přišlo jen osmnáct.
„Řadu podnětů totiž lidé řeší prostřednictvím nového formuláře na
webu, kde je mohou nahlásit hned
a odpověď není vázaná žádnými
lhůtami,“ říká Martina Kalová, vedoucí útvaru interního auditu.
Internetový formulář je občanům
Jirkova na webu města k dispozici
od loňského léta. Od té doby se
tu sešlo přes 220 podnětů, dotazů a připomínek. Vybrané dotazy
včetně reakcí zveřejňujeme také
v Jirkovských novinách.
(jd)

Stížnosti přijaté Městským úřadem v Jirkově od 1.1. do 30.6.
► týkající se veřejného prostranství: 2018 - 6; 2017 - 13
► týkající se mezilidských sporů: 2018 - 5; 2017 - 4
► na činnost městské policie: 2018 - 2, 2017 - 3
► na pracovníky nebo postup městského úřadu: 2018 - 1; 2017 - 8
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HISTORIE MĚSTA

Sokolové v Jirkově: Nalezená kronika
je překvapivým a unikátním odkazem
Kroniku místní Tělocvičné jednoty Sokol z předválečného období našli manželé Moulisovi z Jirkova při vyklízení místnosti v domě
O působení Sokola v někdejších
Ervěnicích se ví mnohé. Nedávno
překvapivě nalezená kronika však
přináší svědectví o tom, že Sokolové fungovali i přímo v Jirkově.
Byť zřejmě nikterak dlouho.
Vázanou a ručně psanou kroniku z meziválečného období objevili při vyklízení jedné z místností
ve svém domě manželé Moulisovi
z Jirkova. „Byla to náhoda, překvapení. Netušili jsme, že tu něco
takového je,“ říká Josef Moulis. Jak doplnil, zřejmě ji v domě
uchovával otec manželky.
Kronika skončila nejprve na
stole místostarostky Dany Jurštakové, s níž se manželé znají.
Do budoucna pak bude k vidění
v kronikárně. „Předali jsme ji městu, aby ji měl v rukou někdo, pro
koho bude cenná,“ vysvětlil Moulis.
A pro znalce historie města
opravdu cenná je, protože o jirkovském Sokolu se mnoho nevědělo. Zatímco z činnosti jednoty
v bývalých Ervěnicích se dochovalo pramenů dost, kronika jirkovských Sokolů je jedinečným
odkazem. „Je to zajímavý historic-

Obrazově nejatraktivnější jsou první stránky kroniky - úvodní ilustrace a kreslený portrét Miroslava Tyrše.
ký důkaz o životě české menšiny
v meziválečném období v Jirkově,“ netají se překvapením i potěšením historik Michal Bečvář.
A příběhy popisované na stránkách kroniky mu dávají za pravdu
(viz článek dole).

Kronika je bez fotografií, jedinými obrazovými dokumenty jsou
povedená úvodní ilustrace a vložená kresba - portrét zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, který
podle originálu Maxe Švabinského překreslil Josef Ondřej Hoser.

Na stránkách své kroniky jirkovští Sokolové popisují těžký vznik
i počátky jirkovské tělovýchovné
jednoty od roku 1932, zápisy však
končí kvůli okupaci a vypuknuvší
válce o pár let později, konkrétně
v lednu 1939.
(jd)

Jak chtěl hostinský moc peněz a hrála se ´pohříchu´ i kopaná
Stránky kroniky Tělovičné jednoty Sokol v Jirkově jsou popsané
asi jen ze třetiny. Odehrávají se
však na nich příběhy srovnatelné
s promyšlenými romány.
Nejde jen o popis sokolských
aktivit, ale také o unikátní pohled
českých obyvatel žijících v převážně německém Jirkově v předválečném období.
Na prvních stránkách popisuje
kronikář vznik Tělocvičné jednoty Sokol v Jirkově, a to od první
myšlenky až po samotné založení
21. ledna 1934. Tehdy šlo ještě
o pobočku chomutovského Sokola, osamostatnění přišlo o rok
později.
Zajímavé jsou už samotné počátky jirkovského Sokola. Typicky
česká aktivita neměla v pohraničí
příliš mnoho pochopení ze stra-

Poslední zápis v kronice
Vážení soudruzi!
Předáváme vám dnešního dne kroniku, která jest dokladem, za
jakých podmínek tělovýchova ve vašem městě žila. Mnohé by z ní
mohlo býti připomenuto, hlavně naší mládeži. Změnila se doba a s ní
změnili se též lidé.
Zdravíme vás srdečně z naší výborové schůze a přejeme vám,
abyste při pokračování mohli zapisovati jen události pro vaši jednotu
příznivé. Sportovec ať jest vzorem nového socialistického člověka.
Československé tělovýchově zdar!
Praha 10. září 1959, Tělovýchovná jednota Dynamo Vokovice
ny úřadů ani ostatních obyvatel.
A Sokolové je popisují do nejmenších podrobností, které nádherně
ilustrují tehdejší život v Jirkově.
Například jak jim hostinský původně slíbil pronajmout sál na
cvičení za dvacet korun (včetně
topiva a světla, jak se v kronice
píše), na nátlak úřadů ale cenu

zvýšil na korun padesát, což bylo
pro Sokoly mnoho.
Jinde se zase píše, kterak
pozemek u vyhořelé pily sloužil jako provizorní cvičiště
a byla tu "s oblibou pěstována
odbíjená, nacvičována slovenská prostná, cvičeno žactvo
a pohříchu i kopaná".

Velká část kroniky je pak věnována úmrtí T. G. Masaryka
v roce 1937. A přestože se i jirkovští Sokolové tehdy připravovali na X. všesokolský slet, politický vývoj v republice dostává
v kronice stále větší prostor. První
česko - německé půtky, provokace Henleinovců a členů SPD...
Samotná kronika končí zápisem
z 21. ledna 1939.
Z pozdějších dvou krátkých
poznámek vyplývá, že během
okupace i po ní u sebe kroniku
uchovávali členové spřátelené
TJ Dynamo Vokovice (Praha 6).
Po válce ji zřejmě nebylo komu
do Jirkova vrátit. Úplně poslední
zápis je totiž až z roku 1959, kdy
členové zmíněné pražské jednoty
předávají kroniku místním ´soudruhům´ (viz infoblok vlevo). (jd)
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V MěÚSS U Dubu
mají nový nájezd
pro vozíčkáře

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Zákazníci jirkovského Tesca přisoudili
nejvíc peněz malým místním fotbalistům

Nová rampa pro vozíčkáře je bezpečnější.
Foto L. Polák
Od začátku léta slouží vozíčkářům v Domově pro osoby se zdravotním postižením U Dubu nový
nájezd do jídelny. Ten původní
měl příliš velký sklon, proto se ho
město rozhodlo upravit.
Úprava nájezdu byla jednou
z menších investičních akcí naplánovaných na letošní rok. „Rampu
jsme prodloužili a tím také snížili její sklon. Nájezd je teď nejen
pohodlnější, ale především bezpečnější,“ uvádí Lubomír Polák
z odboru majetku města a útvaru
investic.
Rampa, která ve druhém patře
budovy slouží jako nájezd do jídelny, se budovala od dubna do
června. Náklady činily 182 tisíc
korun.
(jd)

Celkem šedesát tisíc korun rozdalo jirkovské Tesco ve čtvrtém ročníku projektu ´Vy rozhodujete, my pomáháme´
třem regionálním organizacím. O rozdělení peněz rozhodovali přímo zákazníci jirkovského hypermarketu, když
žetony získané za větší nákupy vhazovali do označených tubusů. Zdaleka nejvíc, přesně 9 204, jich skončilo
u místních fotbalistů z SK Ervěnice - Jirkov. Ti si tak mohli převzít šek na třicet tisíc korun (na snímku druhý
zprava předseda klubu Martin Schatz). Předávali mu ho ředitel hypermarketu Roman Sosna (třetí zleva) a místostarostka Dana Jurštaková (uprostřed). Klub za peníze pořídí sportovní vybavení, například míče či rozlišovací
dresy na letní soustředění pro malé fotbalisty ve věku 5 - 10 let. Využívat ho pak budou i při dalších trénincích
a turnajích. Další dvě organizace zapojené v našem regionu do čtvrtého ročníku projektu získaly od Tesca dvacet (Hospic v Mostě) a deset (Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny) tisíc korun.
Foto Josef Dušek

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Jirkované loni vytřídili přes
25 tun elektroodpadu
Snaha Jirkovanů recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město
obdrželo certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody Jirkované
díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL,
která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
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vyplývá, že obyvatelé Jirkova
v loňském roce vyřadili 24 581,49
kilogramů elektra. Tím, že ho
město následně předalo k recyklaci, uspořilo se 301,66 MWh
elektřiny, 15 374,58 litrů ropy,
1 408,32 m3 vody a 13,33 tun
primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů
o 65,15 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 294,69
tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace stovky
běžných televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří
přibližně čtyři sta litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chor-

vatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání
deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro

chod notebooku po dobu necelých
pěti let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.
(r)

Jirkovské noviny

Rozhovor

8/2018

KOUPALIŠTĚ ČERVENÝ HRÁDEK

"Krásné léto, divná sezóna. Lidem
už asi šestadvacet stupňů nestačí"

Rozhovor s Karlem Matějkou, provozovatelem červenohrádeckého koupaliště a tamního autokempu
O areál se coby správce stará
osmou sezonu, z toho poslední
dva roky ho má v pronájmu jako
soukromý provozovatel. Přestože
zná pozitiva i bolístky areálu dokonale, letošní sezóna ho přece
jen trochu překvapila. Čím? Na to
odpovídá provozovatel autokempu Červený Hrádek Karel Matějka
hned v úvodu našeho rozhovoru.
Dostalo se však i na novinky, zajímavosti a plány do budoucna...
Jsme v polovině léta. Jaká je
zatím sezona?
Letošní léto je pěkné, ale vypadá to, že pro našince už typické
české léto nestačí.
Jak to myslíte?
V červnu i červenci byla spousta
teplých dní. Pětadvacet, šestadvacet stupňů. A přitom dnešek
(rozhovor vznikal 24. července pozn. red.) je teprve druhý den,
kdy mohu říci, že máme plné
koupaliště. Podruhé jsme otevřeli
kiosek, abychom zajistili dostatek
občerstvení, jinak vždy stačila restaurace. Jinak prostě lidi nechodí. A nejsme v tom sami, občas
zajedu na jiná koupaliště a tam je
to stejné.
Čím si to vysvětlujete?
Popravdě - nevím a nechápu to.
Takhle to prostě letos je. Lidi asi
po práci kouknou na nebe, uvidí
mráček, pak si ještě na mobilu
přečtou, že ve čtyři přijde bouřka,
a zůstanou doma (smích). Bouřka
nepřijde, v sedm je azuro a na
koupalištích prázdno... Tak uvidíme, jak se sezóna vyvine dál. Loni
bylo slušné i září, kéž by to tak
bylo i letos.
S jakými novinkami jste letos
do sezóny vstupovali?
Co pravidelní návštěvníci vnímají asi nejvíc, je opravená podlaha v restauraci. Ta už se totiž
na několika místech propadala.
V chatkách máme zase nové postele. Jinak je to ale s novými in-

Karel Matějka na terase restaurace, v pozadí plné koupaliště. 			
vesticemi složité. Každý rok na ně
mám dvě stě tisíc korun. A většinu
z toho spolykají nutné opravy bazénů. Ty už by si zasloužily větší
rekonstrukci, jenže to už se nebavíme o statisících, ale možná
o milionech.
Přesto minimálně ještě jednu
novinku tady vidím - velké nafukovací trampolíny...
Ano, ty jsme sem nechali před
sezonou nainstalovat my jako
provozovatelé, máme je v pronájmu. K dispozici jsou bez ohledu
na počasí. Chtěli jsme trochu
zvýšit atraktivitu areálu a vytvořit
další zábavu pro děti. A to se nám
povedlo. Měl byste vidět, jak jsou
plné v sedm večer, když už guma
není tak rozpálená...
Kromě stálých lákadel jako
je minigolf, hřiště či atrakce
na koupališti... Máte i nějaký

Vstupné na koupaliště
Dospělí: 40 Kč
Děti 6 - 12 let: 30 Kč
Děti do 6 let: 10 Kč
doprovodný program pro návštěvníky?
To víte, že máme! Každý čtvrtek
pořádáme dětské diskotéky. Když
je hezky, tak jsou venku, při špatném počasí v restauraci. A je jedno, jestli jde o děti z kempu nebo
koupaliště. Je to pro všechny
a zadarmo. V pátek zase promítáme filmy pod širým nebem. Záleží
jen na počasí.
Jak to vypadá s kempem, jak
je obsazený?
Asi tak z poloviny. Musím říci,
že není těžké si klienty udržet,
ale spíš získat. Zdejší lokalita,
tím myslím region obecně, pros-

Foto Josef Dušek

tě turisty moc neláká. Na druhou
stranu kdo sem přijede, je příjemně překvapený a vrací se. Zhruba
padesát procent ubytovaných klientů jsou ti, kteří už tu někdy byli.
Třeba teď jsme hodně chvály
slyšeli od lidí ze Šluknova. To je
taková zajímavost - město Šluknov si sem nechalo přistavit na
celé léto dva karavany a nabízí je
jako rekreaci pro své zaměstnance. Ti odjížděli naprosto unešení...
Mimochodem - měnili jste nějak před sezónou vstupné?
Neměnili. Vstupné na koupaliště, ale třeba i ceny za pronájem
chatek zůstávají už několik let
stejné. Je to díky městu a jeho příspěvku na provoz. Jen díky tomu
se udržuje koupaliště jako městské, s přijatelnými cenami. Kdyby
chtěl někdo areál provozovat jako
soukromník, neuživil by se.
(jd)
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Život ve městě

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Obrazem: Prázdninové zahradní setkání

Krásné počasí, příjemná atmosféra a skvělá muzika, tak
vypadala naše první letní párty.
Popřáli jsme všem červencovým
oslavencům k narozeninám. Alence Kollerové jsme poblahopřáli po
telefonu a poslali jí přes telefon
její oblíbenou písničku. Byla dojata a udělalo jí to velkou radost. Na
zahradě proběhla také vernisáž
a ukázka naší výtvarné činnosti,
kromě drobných malovaných kamínků umístěných na stromech
byl slavnostně odhalen i větší kámen s malovanou myškou. Vše
to jsou originály, ručně malované.
Krásně jsme se při tom zasmáli.
Celé odpoledne bylo moc prima.
Klub aktivních seniorů

Až do konce srpna můžete navrhovat osobnost, o níž si myslíte, že
si zaslouží Cenu Jirky. Dřevěnou sošku z dílny orasínského umělce
Šporgyho uděluje radnice již od roku 2007 lidem, kteří se zasloužili
o město a jeho rozvoj. Byla oceněna již řada osobností, které se
mohou pyšnit vlastnictvím této sošky a v letošním roce přibude další
oceněný/á. Jestli znáte člověka výjimečných kvalit, který má na kontě nějaký mimořádný čin nebo pro naše město vykonal něco záslužného, vezměte tužku a papír nebo si sedněte k e-mailu:
Návrhy můžete poslat do konce srpna na adresu: Markéta Houdková, Městský úřad Jirkov - OVSVV, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11
Jirkov nebo na e-mail: m.houdkova@jirkov.cz.
Čestnou cenu předává vedení radnice každoročně na Jirkovské
hornické pouti, letošní ročník nebude výjimkou.
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Foto na stránce: archiv KAS
seniorklubjirkov.rajce.net
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ČERVENÝ HRÁDEK

Poslední srpnovou sobotu bude
na zámku živo až do noci
SOBOTA 25. 8., od 17.00 hodin

Červený Hrádek se letos opět
připojí k celonárodní akci Hradozámecká noc. Na poslední srpnovou sobotu si připravil speciální
večerní program vrcholící noční
ohňovou show.
Hlavním lákadlem budou prohlídky doplněné o hrané zámecké
pověsti, a to nejen v prostorách
zámku, ale také parku. Začínat
budou v 17 hodin, poté každou
celou hodinu až do 23 hodin.
Vstupné na prohlídky je 150 korun za dospělého a 80 korun pro
děti. Rezervace na telefonním čísle 474 684 560.
Na osmou hodinu večerní je na
nádvoří připravené muzikálové
představení Ženského komorního
sboru nazvané Dívčí válka, vstupné je symbolická dvacetikoruna.
O dvě hodiny později pak zámecké zdi ozáří světla od závěrečné
ohňové show.
(jd)

Prohlídky doplněné o hrané zámecké pověsti budou hlavní součástí Hradozámecké noci.

Foto archiv KVIZ

TIP NA ZÁŘÍ

Mistrovství ve vaření svíčkové na zámku
SOBOTA 8. 9.

Jednou z oblíbených
stálic jirkovského kulturního programu je
Mistrovství ve vaření
svíčkové. Letos je připravené na druhou sobotu v září.
Dopoledne mu bude
předcházet zahrádkářská výstava, program
samotné
kulinářské
soutěže
odstartuje
v půl druhé dechovka.

Nejlepší svíčková musí nejen dobře chutnat,
ale také vonět. Ví to i starosta Radek Štejnar
coby jeden z porotců.
Foto: Deník/M.Rada

Program:
10.00 9. výstava ZO ČSZ Jirkov
13.30 Boršičanka
14.00 Soutěž o nejlepší svíčkovou
15.00 Pohádka na nádvoří zámku – divadlo Láryfáry
16.00 Soutěž v pojídání knedlíků
17.00 Pacifik – koncert
Moderátor : Martin Zounar
Park plný zábavy: kolotoč, jízda na koních, nafukovací atrakce – spodní
louka zámku.
Občerstvení : burčák, cukrovinky, trdelník
Vstupné : 50 Kč, děti zdarma.
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Prvňáčci šli za zvířaty
V úterý 19. června se žáci
prvních tříd vydali na dobrodružnou výpravu do chomutovského zooparku. Program byl
rozmanitý - dlouhá procházka
s pozdravem oslíka Matěje, občerstvovací zastávka spojená
s nakupováním suvenýrů, zábavná a zároveň poučná jízda safari
vozem do všech končin. Celý výlet byl zakončen u medvědů, kde
na nás čekalo lanové centrum.
Andrea Fricová, Jana Kužminská a žáci 1.A + 1.B

MŠ MAŠINKA

Draci hlídají princeznu v Mašince,
může za to ČEZ Teplárenská

ZUŠ

Klavír filmový
a pohádkový

Žák ZUŠ Jirkov alias sněhulák
Olaf za klavírem. Foto ZUŠ Jirkov
Měsíc červen znamená již čtvrtým rokem pro klavírní třídu učitelky Miroslavy Rakové intenzívní
přípravu na prezentaci třídního
projektu. Po tématech Karneval
zvířat, Etudy trochu jinak a Koncert v květinovém záhonu přinesl
ten letošní téma oblíbených filmových a pohádkových melodií.
Na představení Klavír filmový
a pohádkový se podílelo dvanáct
žáků ve věku od devíti do osmnácti let. Představili se nejen jako
šikovní klavíristé, ale vystoupili
také v rolích hereckých, například jako konferenciérky, režisér
či kameraman. Dějovou linii totiž
tvořilo téma natáčení televizního
zábavného pořadu. Pro doladění
atmosféry nechyběly kulisy a stylové oblečení účinkujících.
Na pódiu se vystřídali Šebestová, Křemílek či Popelka s Amélií,
Harry Potterem nebo sněhulákem Olafem. A že se společné
dílo podařilo, mohli ocenit diváci na dvou představeních. První z nich proběhlo 19. června
v ZUŠ Jirkov a bylo určeno pro
žáky hudební nauky. Druhé, veřejné vystoupení se konalo 26. června v netradičním prostoru kavárny
Jacques Café v Chomutově. (ms)
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▲▲ Kluci vybavení dřevěnými meči osvobozují z dračího zajetí malé princezny z jejich školky.
▲◄ Trubky odvětrávací šachty se proměnily v pohádkové postavy, draky a princeznu.
▲► Aby se přenesli do pohádky úplně, kluci nafasovali meče a děvčata korunky.
Foto 3 x Ota Schnepp
Že nevíte, kde mají draci své
doupě a hlídají zakletou princeznu, která se stále usmívá? Zkuste
se jít podívat do mateřinky Mašinka v Jirkově Na Borku. Od čtvrtka
21. června tam najdete obojí.
Postarali se o to zaměstnanci
společnosti ČEZ Teplárenská, a. s.,
ze Skupiny ČEZ. Dokázali tak, že
pro někoho na první pohled nepraktické trubky sloužící k odvětrávání šachty s tepelnými rozvody se mohou přeměnit v hezkou
věc. A když se nacházejí v dětském prostředí, tak jak jinak než
v něco, co připomíná pohádku.
„Je to taková milá blbůstka, jak
by například řekl pan Werich, ale
my jsme chtěli účel spojit s praktičností a estetikou tak, aby nové

potrubí přirozeně zapadlo a splynulo s okolím. Proto jsme zvolili
při výrobě nového odvětrání šachty pohádkové motivy,“ říká František Pracný, manažer provozní
jednotky Chomutov.
Vedoucí MŠ Pohádka Miluše Handlová k tomu dodává:
„Ze strany ČEZ Teplárenské to
byl velice dobrý nápad a navíc
i perfektně výtvarně zpracovaný.
Dílo se hodí nejen do koloritu zahrady, ale i k našemu letošnímu
celoškolnímu projektu, který jsme
nazvali ´Vraťme dětem svět pohádek´. Všem, kteří se na nápadu
i realizaci podíleli, patří neskutečný dík.“
Generální ředitel ČEZ Teplárenské Petr Hodek pak poukázal na

to, že udělat radost druhým, není
jen otázkou finančních či věcných
darů. „Mít kolem sebe pěkné
prostředí, v němž žijeme, je také
důležité. Pokud ho můžeme i my
vylepšit, tak se samozřejmě nebráníme jakékoliv dobré myšlence, zvláště jde-li o děti.“
Na druhou stranu jsou si ovšem
v ČEZ Teplárenské dobře vědomi,
že ani bez finanční pomoci to nejde. Proto každoročně podporuje
vybrané organizace z oblasti školství, sportu a sociálních služeb.
Novinkou byl věcný dar v podobě
výtvarných potřeb pro prvňáčky.
Loňského září připadla volba na
ZŠ Studentská v Jirkově. Letošní
první zářijový školní den zavítají s
dárky do ZŠ Budovatelů.
(otys)
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MŠ KAŠTÁNEK

ZŠ STUDENTSKÁ

Kaštánek oslavil třicet let od otevření

ŠvP v Plasech

Zahradní slavnost k oslavě 30.výročí otevření naší mateřinky proběhla 13. června odpoledne. Na toto setkání
dostali pozvání nejen bývalí zaměstnanci, ale i žáčci, kteří naší mateřinkou prošli. Mezi hosty byli i zástupci
města. Děti s učitelkami si připravily pro rodiče a hosty malou ukázku z toho, co umí - zahrály pohádku, děti
ze sborečku zazpívaly, kamarádi z Berušek to rozjeli v rytmu ´Madagaskaru´ a závěr patřil našim mažoretkám.
Ale tím odpoledne rozhodně neskončilo, v areálu zahrady byl pro děti a rodiče připravený doprovodný program
a pro bývalé kolegyně posezení s občerstvením, při kterém se hodně vzpomínalo. Zahrada ožila, ožily i vzpomínky a my jen doufáme, že to společné vzpomínkové odpoledne stálo za to. Jaroslava Chrtková, vedoucí MŠ
ZŠ NERUDOVA

Bez šikany, agrese, v pohodě a s přáteli
Bernava nebo Svahová? 6. A
nebo 6. B? Kde je to lepší!? Která třída je suprovější!? Zdánlivě
jednoduché otázky, ovšem s tou
nejsložitější odpovědí...
Nádherně je tam, kde jsou úžasní lidé. My jsme měli tu čest, že
jsme je potkali. Dva zástupce
Městské policie v Jirkově Martina Vršana a Jaroslavu Sekáčovou, paní Blanku Jandovou
z OSPOD v Chomutově a Šárku Janečkovou z Armády spásy.
A samozřejmě dvě bezva šestky

Šesťáci na víkendovém pobytu
s preventisty.
Foto archiv školy

z Nerudovky v Jirkově.
Tito lidé pro ně uspořádali tři dny
plné zábavy, her, soutěží, tréninků první pomoci či zajímavá slova
psychologa Sávy Arabadžieva.
Nebyli jsme jen sportovat a bavit se. Naučili jsme se, že krásně
může být i v bouřce a dešti, jen
když lidé drží pohromadě, jsou
ochotní si pomáhat a mají se rádi.
A za tyto krásné chvíle všem
výše jmenovaným patří náš velký
dík.
Iveta Šlencová, ZŠ Nerudova

Školu v přírodě v Plasích si báječně užili žáci 7. B a 8. A. Pobyt
byl opravdu vydařený.
Během týdne jsme soutěžili
v třídních týmech i s jinými školami v celopobytové soutěži ´Škola
čar a kouzel v Bradavicích´, kterou se podařilo týmu 8. A vyhrát
na celé čáře. Vítězství mezi třinácti týmy bylo náročné a tak
i ohodnocené pytlem plným sladkostí a diplomy.
Pobyt byl zpestřen také míčovými hrami, karnevalem, diskotékami, koblížkovou a křupkovou
párty a poslední den jsme si užili
dokonce krásný ohňostroj. Počasí
nám přálo, takže jsme se mohli
i vykoupat na místním přírodním
koupališti. V ZOO Plasy jsme si
prohlédli exotická zvířata a zahráli
minigolf.
Během pobytu jsme navštívili
klášter v Plasech, hrobku kancléře Metternicha a jeho rodiny
a významnou stavebně-hospodářskou kuriozitu - soubor zemědělských dvorů cisterciáckého řádu
kláštera v Plasích. Dále také studánku Prelátku označovanou jako
Pramen zdraví, zajímavý přírodní
útvar zvaný Pekelský vodopád ve
skalní rozsedlině v údolí Žeběnického potoka a místní lesy jsme
prošli křížem krážem.
(pj)

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Třeťáci a sedmáci se na prázdniny připravovali v horách
Poslední školní týden strávili
třeťáci se svými staršími kamarády ze šesté třídy a třídními učitelkami Ivou Meitnerovou a Evou
Vokurkovou pár společných dní
v Krušných horách.
Začali
poznáváním
přírody
v okolí Svahové, obdivovali Helenčiny vodopády a někteří si dokonce vyzkoušeli teplotu horské
bystřiny. Další den se pěšky přesunuli na Lesnou, kde byl pro ně
připraven bohatý program - sport
na víceúčelovém hřišti, dovídání se zajímavostí z geoparku a
trénování obratnosti na přírod-

ních prolézačkách. Posilněni
výborným obědem se pustili do
hledání pokladů za pomoci detektorů kovů, krumpáčů, rýčů a vysílačkami se navzájem informovali
o svých nálezech. Při opékání
špekáčků si sdělovali své dojmy.
K večeru se vydali zpět na Svahovou, kde je čekal povedený kulturní večer.
Usínali plni tanečních, artistických a pěveckých zážitků.
Nyní už je před námi jen pěší
návrat do Jirkova.
Eva Vokurková, Iva Meitnerová

Školáci u táborového ohně při opékání buřtů.

Foto archiv školy
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ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Dámy z ´Komoráku´ čeká první zpívání už v srpnu
Prázdniny jsou v plném běhu
a kdo může, užívá si teplých slunných dnů u vody, na zahrádce,
chatě či jen tak doma. To platí
i pro členky ŽKS Jirkov.
Však jsme si poslední měsíce
před prázdninami dost „mákly“.
Příprava na náš jarní koncert
a Dívčí válku zabral skutečně
hodně času, ale stálo to za to.
Tím však pro nás sezóna neskončila. Hned 2. června se náš
sbor zúčastnil již 13. ročníku festivalu duchovní hudby Tibi laus,
který se každé dva roky koná
v Mostě. Zazpívaly jsme čtyři
skladby, z nichž jedna je věnována nedožitému jubileu významného skladatele pana Zdeňka
Lukáše. Druhá část nesoutěžního
festivalu probíhá tradičně v kostele Nanebevzetí Pany Marie. Tam
všechny sbory přednesou již jen
jednu skladbu, kterou si vybere
odborná tříčlenná porota. I přes
malé technické problémy to zvládáme a loučíme se nejen se svými přáteli z ostatních sborů, ale
také se členy poroty.
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Muzikál Dívčí válka v podání Ženského komorního sboru měl premiéru na Červeném Hrádku a byla to velká
událost. V srpnu bude hudební představení k vidění znovu, a to v rámci Hradozámecké noci.
Foto J. Dušek
I v červnu probíhaly páteční
zkoušky. Pravda, pro začínající
dovolené už v menším počtu. Je
před námi totiž nový úkol. V rámci
Spojených sborů Podkrušnohoří
jsme se zapojily do projektu ´České nebe´ autora Jana Zástěry,
který bude v rámci oslav 100. výročí založení republiky předveden
na několika koncertech v září.
Poslední červnový pátek patřil

tradičnímu posezení spojenému
s hodnocením sezony i spřádáním plánů do té další.
Začne pro nás dříve než loni.
Už v srpnu se uskuteční naše první zpívání. Bude radostné - vždyť
to bude na svatbě naší kolegyně!
A protože se chystá i další uvedení Dívčí války, je potřeba vše
si znovu oživit, zopakovat na srpnovém soustředění sboru. Také

chceme v září potěšit naše milé
hosty ze Slovinska, nacvičit nové
skladby na podzimní koncerty, na
náš Vánoční koncert... Prostě je
před námi hodně práce.
Ženský komorní sbor Jirkov přeje všem krásný zbytek prázdnin
a těšíme se opět na brzké shledání na našich vystoupeních.
Eva Rendlová, Ženský komorní sbor
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Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1968

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

Osudný den začal o den dřív
21. srpna 1968 vstoupila vojska
států Varšavské smlouvy na naše území a musíme tento akt
hodnotit jako internacionální akci
na záchranu socialismu v ČSR.
Teprve po této události vytvořilo se znovu pevné zázemí pro československé komunisty a ti mohli rozvinout vlastní politický zápas proti kontrarevolučním silám
v ČSR.
Po vstupu spojeneckých vojsk
v noci z 20. na 21. srpna prosadili
pravicoví předáci kolem A. Dubčeka přes zásadní odpor a nesouhlas věrných členů KSČ protiinternacionalistické prohlášení ÚV
KSČ a jeho zveřejnění mělo katastrofální následky. Pomocí sdělovacích prostředků vyvolala kontrarevoluce promyšleně úžasnou
paniku. Podobná protisovětská
prohlášení si pravice vynutila i ve
vládě, Národním shromáždění
a dalších státních a společenských organizacích.

Pravice: chaos, rozvrat, lži,
pošlapání tradic Rudého práva
V tehdejší situaci projevil státnickou rozvahu a prozíravost
president L. Svoboda. Spolu s ministrem národní obrany vydali již
v noci z 20. na 21. srpen rozkazy,

Dva z pětice unikátních snímků, které redakci JN poskytl Stanislav Zemek, v roce 1968 člen jirkovského Junáka. Snímky pořídil skautský vedoucí Karel Plocek, který mu je později přenechal. První snímek ukazuje
sovětskou těžkou techniku na náměstí Dr. E. Beneše (tehdy Kl. Gottwalda), druhý (dole vlevo) průjezd okupační kolony Jiráskovou ulicí.
v nichž uložili ČS. Lidové armádě
zachovat klid a nevyvolat střetnutí
s vojsky spojenců.
Po 21. srpnu vyvolávaly kontrarevoluční živly u nás chaos, rozvrat, ustavičné napětí a nepokoje.
I pravicoví oportunisté se snažili
zabránit normalizaci ve straně
a ve vztazích k bratrským stranám.
Pravice se zmocnila i ústředního
tiskového orgánu strany - Rudého
práva - jehož čísla od 21. srpna

Reakce Rady Městského národního výboru v Jirkově na okupaci. Ve
svém oznámení VŠEM OBČANŮM MĚSTA JIRKOVA ze dne 24. srpna
mimo jiné informuje o svém rozhodnutí přejmenovat některé ulice.

do 3. září se svým protisovětským
a provokačním obsahem zpronevěřila internacionálním tradicím
Rudého práva.
Pomýlení západní soudruzi,
Československá otázka v OSN
Pravice mylně informovala a klamala i bratrské komunistické strany na Západě, aby získala podporu pro svůj revizionistický a antisovětský kurs v mezinárodním
komunistickém hnutí.
O. Šik, místopředseda vlády, který byl se skupinou pravicových ministrů 21. srpna v Bělehradě, protiprávně pověřil ministra zahraničí
dr. J. Hájka, aby odejel do OSN
v New Yorku a zúčastnil se v Radě bezpečnosti tzv. „Československé otázky“. Na pořad jednání
ji vnutily západní země.

Z Moskvy se to diktuje: vynucený odlet i podpisy
Dne 23. srpna odletěl přes odpor
pravicových představitelů do Moskvy president republiky, L. Svoboda a čs. delegace, v níž byli
soudruzi G. Husák, V. Biľak, A. Indra, J. Piler, M. Dzúr, B. Kučera.
V Moskvě se k nim připojili A.
Dubček, O. Černík, J. Smrkovský,
J. Špaček a B. Šimon a 25. srpna
pak další členové vedení strany
O. Švestka, E. Rigo, F. Barbírek,
M. Jakeš, J. Lenárt a Z. Mlynář.
Čtyřdenní jednání československých a sovětských vedoucích
činitelů bylo uzavřeno společným
protokolem, podepsaným všemi
přítomnými účastníky. Českoslovenští představitelé se zavázali
v tomto dokumentu normalizovat
domácí poměry na základě marxleninismu, obnovit vedoucí úlohu
strany, vyřadit kontrarevoluční
organizace z politického života
a upevnit mezinárodní svazky se
Sovět. svazem a ostatními socialistickými spojenci. Na těchto výsledcích moskevských jednání se
aktivně podíleli soudruzi L. Svoboda, G. Husák, V. Biľak a další.

► Průboj, tiskový orgán Severočeského krajského výboru
KSČ, jedno z čísel krátce po 21.
srpnu. Popisek pod kresleným
vtipem: Rozhlasový vysílač Vltava
(ilegální vysílač, který v prvních
dnech invaze vysílal z NDR na
její podporu): Profesor berlínské
Humboldtovy univerzity Salinger
prohlásil, že suverenita, nezávislost a svoboda ČSSR je v dobrých
rukách.
Tento text obsahuje tendenční, propagandistické líčení událostí. Je výtahem z Poučení z krizového vývoje, který vydal Ústřední výbor KSČ.
Nicméně je to součást jirkovské kroniky.
Stranu připravil L. Mizun
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TŘÍDĚNÍ ODPADU

Proč je tolik důležité třídit elektrospotřebiče?
Třídění odpadu je u nás už téměř
běžná věc. Víme, co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale
mnozí z nás zapomínají při úklidu
vyčlenit staré elektro...
Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například
rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se
na klasické skládce uvolňují do
půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale
vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo
do recyklační linky, kde se z nich
pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke
znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery´, zjistíte na www.cervenekontejnery.cz.
Věděli jste, že:
► Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
► V uplynulém roce lidé ve třech
čtvrtinách případů vhazovali do
červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005?
► Češi za loňský rok vyhodili
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Co patří do červených kontejnerů?
● mobilní telefony, vysílačky, navigace
● přehrávače mp3, diskmany, rádia
● notebooky, klávesnice, myši
● baterie a nabíječky,kalkulačky, budíky;
● elektronické hračky, auta na vysílačku,
roboti
● menší kuchyňské spotřebiče (šlehače,
toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.)
● fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky
● žehličky, ruční vysavače
● další elektrospotřebiče do velikosti
40 × 50 cm
v průměru na osobu 1,89 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani.
Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg
na osobu.
► Zpětným odběrem jednoho
kusu tiskárny dojde ke snížení
produkce nebezpečných odpadů
o 36 kilogramů? Stejné množství

nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.
► Češi používají jeden mobilní
telefon v průměru 12-18 měsíců?
► Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením
do směsného odpadu a má také
největší spotřebu baterií? Tomu
odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším

zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku
jednou za rok.
► Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné
množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi
Prahou a Ostravou.
(r)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Duo Zdeněk a Hedvika (JANEBÁCI) zahrají střední a starší generaci.
Patnáct let praxe. Mob: 723 441 693.
PODĚKOVÁNÍ

Chci touto cestou poděkovat paní ředitelce Mgr. Evě Šulcové a zaměstnancům MěÚSS Jirkov za vstřícné jednání při řešení složité situace s mojí maminkou. Díky jejich přístupu se maminka včas dostala do
péče kolektivu Odlehčovací služby, kterému také velmi děkujeme za to,
jak dobře se o ni starají.
		
Miroslav Toms, syn

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 17. 8. 2018 vzpomeneme 6. výročí úmrtí naší milé kamarádky MUDr. Evy Junkové z Jirkova. Čas je neúprosný a nelze
jej zastavit, ale vzpomínky na milá setkání mohou v nás dále žít.
			
S úctou a láskou přátelé z vntc.

Skauti a skautky všech věkových kategorií se scházejí v klubovnách
na adrese: Chomutovská 301, Jirkov (staré vlakové nádraží). Rozpis
schůzek v týdnu je následující:
Kluci a holky do 6 let:
pondělí 16:45 - 18:00
Holky 7 - 11 let:		
čtvrtek 16:30 - 18:00
Holky 12 - 15 let:		
čtvrtek 17:00 - 18:30
Kluci 7 - 11 let:		
středa 16:30 - 18:00
Kluci 12 - 15 let:		
středa 16:30 - 18:00
Starší 15 let:		
pátek 18:00 - 19:30
Více informací získáte u vedoucího střediska, pana Romana Kotýnka,
mob.: 724 095 313, email: r.kotynek@seznam.cz

stálá služba - 776 33 22 18
www.vysocanskezahrady.cz
NONSTOP zdarma 800 26 11 28
Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů
24. - 26. 8.: Školní, Zahradní, Březový Vrch, Na Stráni
28. - 30. 9.: Mládežnická, Studentská, Ervěnická, Březenec
26. - 28. 10.: Hornická, Jindřišská, K. Popelky, P. Diviše
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Strupčické letní hrátky přešly ve žhavou letní noc
„Návštěvu poněkud ovlivnil vítr,
který se odpoledne zvedl a zřejmě část lidí od účasti odradil,“
míní strupčický starosta Luděk
Pěnkava, který se ujal role moderátora hrátek. „Soutěžící týmy nicméně bojovaly opravdu s vervou
a některé disciplíny určitě pobavily nejen je, ale také přihlížející
diváky.“

Táhnout parťačku vodou na barelu není tak snadné, jak to vypadá.
Strupčice - K vrcholícímu létu
ve Strupčicích patří soutěžní odpoledne na koupališti zvané Letní
hrátky. Letos připadly na sobotu
21. července a stejně jako v minulých letech, navázaly na večerní část programu, Letní noc.
Odpoledne soutěžilo sedm šestičlenných týmů v různých zábavných disciplínách, rozdělených
podle vztahu k vodě na mokré

a suché. Mezi ty první patřily
netradiční závody v bazénu, například tažení vodáckého barelu
osazeného jedním ze soutěžících, proplouvání kruhů umístěných pod vodou spojené s vylovením klíčenky nebo štafetový
závod na lehátkách. Na souši se
odehrávala třeba štafeta v převlékání triček nebo slalom mezi
kužely na lyžích.

Travesti show - jedna z Koček.
Foto 3x Věra Stehlíková

K týmové spolupráci patří i koordinace pohybů, jinak se dopředu
nehneme!

Večerní taneční párty se odehrávala v režii dýdžeje Kopyho,
program doplnila Travesti show
Kočky. „Byla to skutečně žhavá
letní noc, v jednu v noci teploměr ukazoval třiadvacet stupňů,“
dodal k prázdninové kratochvíli
starosta Pěnkava.
(lm)

Oprava kanalizace v Okoříně: Strupčice poskytují příspěvek na čističku
Okořín - Bezmála dva roky trvala záležitost, na jejímž konci
je opravená původní dešťová kanalizace v Okoříně. Na základě
rozhodnutí vodoprávního úřadu
lze po této opravě do ní pouštět
nejen dešťovou vodu z komunika-

cí, domů a veřejných prostranství
ale nově i přečištěné vody z domovních čistíren.
Majitelé většiny rodinných domů v Okoříně si tak mohou nechat projektovat domovní čističky
odpadních vod s vypouštěním

do kanalizace. Obec Strupčice
poskytuje finanční příspěvek na
pořízení a zprovoznění domovní
čistírny do výše 85 000 Kč.
Oprava kanalizace probíhala ve
dvou etapách. Nejprve zaměstnanci obce opravili všechny kana-

lizační šachtice a vyměnili potrubí
v úsecích, kde byly trubky zcela
zničené. Druhou etapu realizovala odborná firma, která opravila
zbytek poškozeného potrubí. Celkové náklady se vyšplhaly zhruba
na šest set tisíc korun.
(lp/lm)

VRSKMAŇ

CV fest: opět lahůdka pro příznivce toho nejtvrdšího rocku
Vrskmaň - Kde: sportovní areál
ve Vrskmani, kdy: sobota 21. července, co: multižánrový hudební
rockový festival CV Fest. To jsou
tři základní údaje k rozsahem
možná nevelké, ale atmosférou
a hudební nadílkou v regionu ojedinělé akci, která se v poslední
době zabydlela ve Vrskmani.
Jan Klučerovský, který si před
lety splnil svůj sen uspořádat
vlastní festival, tak s týmem spolupracovníků jednou za rok tuto
poklidnou obec promění - všechna možná místa jsou obsazena
parkujícími auty a objeví se nebývalá koncentrace lidí vyzdobených tetováním.
Místo fanoušků obklopujících
během sezóny fotbalové hřiště se
16

Asi nejznámější vystupující kapelou byli Cocotte Minute.
o kus dál ve vrcholícím červenci
scházejí fandové poněkud živěji
se projevující (intenzita jejich reakcí je přímo úměrná konzumaci

Foto LM

občerstvení), příznivci tvrdších
žánrových odnoží rocku.
Postupně tak okrajem Vrskmaně zněly zněly ska-punk (Ztráta

času), post-rock (Lake Stopper),
cross-over (Wait), nu metal (Cocotte Minute), death metal (Victims), metal core (X-Core), thrash
(Horrible Creatures) a hard core
(Satisfucktion).
„Nakonec to všechno klaplo,
přijely a zahrály všechny dojednané kapely, počasí nám vyšlo,
lidí přišlo stejně jako vloni kolem
pěti set a užili si to,“ shrnuje spokojeně průběh vrskmaňské rockové soboty její ´pachatel J. Klučerovský, který závěrem přidal
poděkování jirkovským dobrovolným hasičům. „Přijeli nám pomoct
s utrženou plachtou, ale přispěli
k celkové pohodě, protože v tom
horku rozpálený dav skrápěli vodou.“
(lm)
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Hřbitovní zeď je opravena
Strupčice - Hřbitovní zeď se po
téměř třiceti letech konečně dočkala řádné opravy. Jak vzpomíná starosta obce Luděk Pěnkava,
ta předchozí proběhla počátkem
90. let. „Vzhledem ke stavební
uzávěře za předchozího režimu
v důsledku záměru likvidace obce kvůli uhlí bylo tehdy vše dost
zanedbané, proto se musel odstranit téměř havarijní stav zdi,"
říká starosta.

Nyní se tedy zeď hřbitova konečně dočkala řádné opravy. Tu
prováděli zaměstnanci obce, takže probíhala spíše po chvilkách,
když zrovna neplnili jiné úkoly.
„Začalo se loni v létě, teď, koncem července, finišujeme. Zbývá
už jen natažení barevné omítky
odbornou firmou," řekl Pěnkava
a zdůraznil, že použitím vlastních
pracovníků obec náklady na rekonstrukci výrazně ponížila. (lm)

VRSKMAŇ

Zkřížené hnáty, šavle a šátky,
vrskmaňský park ovládli piráti

Jedním z úkolů, které museli malí piráti zdolat, bylo přeskákat po špalkách nad ´mořskou hladinou plnou žraloků´. Jak je vidět, patřičnými kostýmy se vyšňořily nejen děti, ale i organizátoři.
Foto Jiří Kemr

Poslední úpravy zdi před závěrečným omítnutím prováděli zaměstnanci obce, Jiří Blažek (vpravo) a Jan Jánský.
Foto Luboš Mizun

Boleboř - Nová vrskmaňská
knihovnice Lenka Blumová (obecní knihovnu převzala v květnu) se
do práce pustila s vervou. Protože si je vědoma, že knihy nejsou
středem zájmu většiny malých
ani velkých, snaží se přilákat děti,
a jejich prostřednictvím i rodiče,
na zajímavé akce.
Prázdniny tak Vrskmaň přivítala
ve stylu Jacka Sparrowa. V sobotu 7. července proběhl v místním
parku Pirátský den. Akce, kterou
spolu s L. Blumovou připravila
Kateřina Lednová a několik dalších nadšenců, obnášela cestu za
pokladem. Malí bukanýři a korzárky na ní plnili různé úkoly, museli
třeba přejít lávku nad řekou plnou

krokodýlů, přivázat spícího piráta
ke kůlu, v písku hledat zlato a podobně. Po cestě děti sbíraly klíče
od truhly s pokladem. Na konci je
čekaly dělové koule - vodní bomby, kterými skolily kapitána Flinta
a získaly od něj poslední klíč.
Jako poklad získal každý balíček se sladkou odměnou. Na závěr čekalo připravené stylové pohoštění - pirátský popcorn, muffiny, kyselé rybky (bonbony) a další
mořské či pirátské lahůdky.
Ke zdaru Pirátského dne přispělo i příznivé počasí, takže spokojeni odcházeli účastníci i organizátoři. Všichni se už těší na další
událost, již knihovna chystá - Indiánské léto na konci prázdnin. (lm)

BOLEBOŘ

S přispěním krajské dotace
rekonstruovali vodovodní řad
Boleboř - Během letních měsíců
byla rozšířena vodovodní sít v obci. Proběhla rekonstrukce vodovodního řadu v její východní části.
„Stávající, už dost dlouho sloužící řad vedl k několika zahrádkám, ale v poslední době v této
oblasti začala výstavba několika
rodinných domů, a to už pochopitelně nestačilo kapacitě,“ vysvětluje místostarostka Ilona Malá.
„Pořídili jsme tedy úplně nový,

který pokryje potřeby jak zahrádkářů, tak obyvatel nových domů,
a postačí i pro další případné stavebníky.“
Investiční akce, na nevelkou
obec poměrně rozsáhlá, přišla
přibližně na 1,1 milionu korun.
Podstatnou část z těchto nákladů
(68 % - 750 tisíc) pokryla dotace,
kterou Boleboři poskytl Ústecký
kraj, zbytek obec hradila ze svého
rozpočtu.
(lm)
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Jirkovský fotbal v sezóně 2017/2018: propad, stagnace i vzestup

Jak se stalo už pravidlem, v letním období přinášíme ohlédnutí
za fotbalovou sezónou 2017/2018
z pohledu jirkovských seniorských
týmů. Tentokrát začneme od konce, alespoň podle výsledků.

1.SK Jirkov
Tým vloni postoupil do I.B krajské třídy, takže logickým cílem
bylo udržet se v soutěži. Po podzimu vypadal tento cíl reálně, tým
uhrál 16 bodů a přezimoval na jedenácté ze čtrnácti příček tabulky.
Ovšem jaro se vůbec nepovedlo
- mužstvo získalo jen sedm bodů
a celkový zisk 23 bodů znamenal
předposlední třinácté místo.
„Po slušně rozehraném podzimu tým bohužel na jaře na tyto
výkony nenavázal. Velká část
hráčů se i přes apely ze strany
trenéra a vedení klubu nezúčastnila mistrovských utkání, v nichž
jsme mohli bodovat,“ konstatoval
nespokojeně předseda klubu Petr
Urban. „Bohužel dnes je problém
sehnat hráče, kteří mají ve volnočasových aktivitách fotbal na

Fotbal povznáší! Na snímku z květnového utkání ervěnického béčka
s Chlumčany (0:2) to dokazuje Vít Nedvěd (žlutý). Foto Vladimír Kapuš
prvním místě a nenechají své
spoluhráče na holičkách. Proto je
naší prioritou doplnění týmu takovými hráči, kteří se fotbalem baví
a jsou do party.“
SK Ervěnice – Jirkov B
Mužstvo startovalo ve stejné
soutěži jako 1. SK, ale i když po
podzimu měly oba týmy stejný počet bodů, jaro bylo pro ervěnické

úspěšnější. Desátou pozici z podzimu si béčko udrželo i na konci
soutěže, když k podzimním šestnácti bodům přidalo stejný bodový zisk i na jaře. Tým byl složen
ze starších hráčů doplňovaných
dorostenci, kteří jsou budoucností klubu. Mužstvo zaznamenalo i
stejný počet gólů jako na podzim
(28), ale inkasovaných už bylo
méně (podzim 40, jaro 31).

SK Ervěnice – Jirkov A
Podzim a jaro jako by hrála dvě
naprosto odlišná mužstva. Po
první části sezony to znamenalo 15 bodů, pasivní skóre 26:35
a desáté místo. Jaro zhodnotil
sekretář klubu Václav Náhlovský. „V zimní části převzali otěže
vedení mužstva Radek Vytrhlík
a Milan Campr s asistentem Márou Schwarzem. Mužstvo se herně zvedlo, když obranu řídil hrající trenér Milan Campr a výborně
ho doplňoval navrátilec po zranění kolene Libor Trávníček, střed
hřiště ovládali Roman Ambroz
s Michalem Mašlem a na post
druhého ofenzivního hráče přišel
z Německa David Macko. Sestava se stabilizovala,“ to je sekretářovo shrnutí dění v týmu.
A výsledek? V jarní části to byl
zisk 29 bodů za 9 vítězství, jednu
výhru na pokutové kopy a tři prohry a skóre 42:19. „Patřili jsme k nejúspěšnějším mužstvům jara, ale
ztráta z podzimu byla veliká, takže jsme skončili na sedmém místě,“ konstatoval Náhlovský. (lm)

FLORBAL

Florbalisté díku nárůstu členské základny obsadí další soutěže
Také členové klubu Florbal Miners Jirkov využívají letní přestávky ke zhodnocení skončené
sezóny, k načerpání nových sil
a přípravě na sezónu příští. O bilanci za minulý rok se podělili
předseda a místopředseda výkonného výboru klubu Radovan
Dušek a Martin Košťálek. „Od
února se díky aktivní práci vedení
klubu a trenérů podařilo dále rozšířit naši členskou základnu, takže nás je už přes dvě stě deset,“
uvedl R. Dušek.
Co se týče sportovní stránky, za
velký úspěch je třeba považovat
výkony juniorů. Ti se ve druhé
nejvyšší soutěži v regionu Ústeckého a Libereckého kraje umístili
ve druhém výkonnostním koši,
a to přesto, že jako nový oddíl
v soutěži museli začínat v koši
čtvrtém. „Za tento posun je třeba
poděkovat trenérům Josefu Čermákovi a Petru Nepovímovi, ale i
skvělé partě hráčů, kteří se v průběhu sezóny neustále zlepšovali,“
pochválil sportovce místopředse18

da Košťálek. „Navíc řada z nich
patřila ještě do kategorie dorostenců.“
A jaká bude sezóna příští? Především díky nárůstu počtu členů
klub nově obsadí další soutěže.
Muži nastoupí do Ústecké ligy
mužů, družstvo dorostu, ve kterém budou hrát hlavní roli vlastní
odchovanci, se představí ve 2.

lize dorostenců, a soutěžní utkání
začnou i těm nejmenším elévům,
v Ústecké lize elévů.
„Co se týče cílů, u mužů je třeba
nejprve stabilizovat kádr, rozkoukat se v základní soutěži Ústeckého kraje a pokusit se uhrát co nejlepší výsledek, který by případně
mohl vést v příštích letech k postupu do vyšší soutěže,“ říká Mar-

Tým juniorů Florbal Miners Jirkov, parta, která v průběhu sezóny zaznamenala výrazný výkonnostní vzestup..
Foto archiv klubu

tin Košťálek. „Junioři si rozhodně
nemohou klást nižší cíle, než je
setrvání ve druhém výkonnostním
koši druhé ligy, případně se pokusit alespoň na část sezóny o posun do koše prvního.“ Muže i juniory trénuje Josef Čermák.
Dorostenci, ve 2. lize nováčci,
se budou snažit získat první zkušenosti v této soutěži a hlavně
do týmu úspěšně začlenit nově
příchozí hráče mladších ročníků.
Jejich trenérem bude Martin Košťálek, starší i mladší žáky povede
David Dudek a elévy Petra Kosnarová. Soutěže, jež žáky i elévy
čekají, jsou pro ně velkou výzvou,
ale především vítanou možností
získat co nejvíc hráčských i zápasových zkušeností.
„Rádi bychom náš sport co nejvíce přiblížili i dalším zájemcům
z řad dětí a mládeže v Jirkově,
proto budeme chtít odehrát co
nejvíce domácích zápasů v naší
„domovské“ hale ZŠ v Krušnohorské,“ dodal závěrem Radovan
Dušek.
(rd/lm)
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INLINE LYŽOVÁNÍ

Jirkovští inlinisté mají za sebou závody doma i v zahraničí
Inline bruslaři z Lyžařského klubu Jirkov mají první polovinu sezóny za sebou. Předseda Tomáš Procházka ji zhodnotil.
Český pohár
V Českém poháru se nejvíc daří
těm nejmladším. Zatím proběhly
čtyři závody tohoto seriálu.
V kategorii přípravka si průběžné první místo drží Jakub
Matoušek, který vyhrál tři z nich.
Stejně si vede Eliška Soukupová
v kategorii přípravky dívky, kterou
navíc závodnice jirkovského klubu zcela ovládly, když druhé místo zaujímá Libuše Žáková a třetí
Šárka Žáková. Kategorii předžáci
dominuje Tomáš Matoušek, mladší žákyně vede Martina Žáková,
oba se třemi vítězstvími na kontě. Martina se navíc svými výko-

ny probojovala do reprezentace
České republiky.
Na medailové příčce se drží ve
starších žácích Lukáš Pospíšil,
v ženách pak Pavlína Procházková a v kategorii masters Tomáš Procházka, všichni průběžně
třetí.
Světový pohár
Starší závodníci (ročník 2004
a starší) se v první části sezóny
zúčastnili již tří závodů Světového
poháru. Nejlépe si vede Barbora
Procházková, která na domácí
půdě v Meziboří skončila devátá
a v průběžném pořadí jí patří šestnáctá příčka. Ani ostatní závodnice si nevedou nijak špatně - Nikola Pospíšilová je průběžně 22.,
Pavlína Procházková 24. a nejmladší Martina Žáková 35., přičemž startovní pole čítá 128 závodnic. V mužích si zatím vedou
nejlépe Tomáš Procházka (26.)
a Jaromír Soukup (39.)
East Europe Open
V půlce června se závodníci zúčastnili závodů East Europe Open
v polské Skavině u Krakova. Naši

Tomáš Matoušek na závodech
Českého poháru v Meziboří.

místo), Jaromír Soukup (2.) a Jan
Matoušek (3.).

Úpravy výstroje před závodem
ve Skavině (Polsko). Na zemi
sedí zleva sedí Šárka a Libuše
Žákovy, dospělá v pokleku Vlasta
Žáková.
Foto 2x LK Jirkov
se v konkurenci závodníků ze
šesti zemí neztratili. Nejmladší
Veronika Vrabcová (2011) si přivezla v kategorii U8 1. a 2. místo, v kategorii U 10 si dvakrát pro
vítězství dojela Šárka Žáková a
Jakub Matoušek skončil třetí. Vítězství a třetí místo získal Tomáš
Matoušek v kategorii U12, v juniorech si Nikola Pospíšilová vybojovala dvě první místa, stejně jako
Barbora Procházková v ženách
a Tomáš Procházka v kategorii
masters. Dále si cenné kovy přivezli Pavlína Procházková (2x3.)

Lyžařský klub Jirkov hledá zájemce o in-line lyžování.
Pro začátečníky pořádá celoroční kurz.
Více informací: www.lkjirkov.cz nebo na facebooku.

Mistrovství Německa
Počátkem července se jelo do
Bavor. Mezinárodní mistrovství
Německa v obřím slalomu a Mistrovství Bavorska ve slalomu se
konalo v Bad Kötztingu. Jirkovští
si odtud přivezli tři tituly a 18 pódiových umístění (E. Soukupová
2x1., V. Vrabcová 2x2., L. Žáková
2x3., Nela Vrabcová 2., Š. Žáková 3. a 2., J. Matoušek 2x1., T.
Matoušek 2., M. Žáková 2. a 3.,
N. Pospíšilová 3., B. Procházková
3., T. Procházka 2x1 .místo).
Co je čeká
„Všem gratulujeme a držíme
palce do dalších závodů Českého poháru i Světového poháru.
Chceme uspět i na mistrovství
Evropy žáků, juniorů a dospělých,
které se pojede v srpnu ve Španělsku,“ uzavírá výčet úspěchů
výhledem do budoucna předseda
LK Jirkov Tomáš Procházka. „Vrcholem in-linové sezóny pak bude
mistrovství světa v říjnu v Japonsku. Zde je zatím nominace
otevřená a my jsme zvědaví, kolik
jirkovských závodníků se šampionátu zúčastní - šanci totiž mají tři
ženy a jeden muž.“
(tp/lm)

FUTSAL

CHLMF Cup: po roční pauze trofej pro Vamiro Chomutov

O víkendu 14. a 15. července se
uskutečnil již 23. ročník tradičního
turnaje ve futsalu CHLMF CUP
2018, který pořádal Spolek Chomutovská liga malého fotbalu.
Hostil ho opět sportovní areál Maracaná klubu 1. SK Jirkov v Březenci. 32 týmů z Chomutovska,
Mostu, Rakovníka, Klášterce nad
Ohří, Kadaně a Teplic odehrálo
88 zápasů. Prvenství obhajoval
tým Jablíčka Chomutov, ale silných týmů a kandidátů na celkový
úspěch měl turnaj více.
Po bojích v nejprve čtyřčlenných
a pak tříčlenných skupinách přišly
vyřazovací souboje. V sítu osmifinále a čtvrtfinále uvízly některé ze
silných týmů.

Finálový penaltový rozstřel. Vamiro ve žlutém.
Semifinálovou čtveřici nakonec
vytvořily Jablíčka Chomutov, Vamiro Chomutov, Strupčice Most
a Technoline Chomutov. Poražení

Foto Ladislav Chlíbek

v semifinálových duelech, Jablíčka a Technoline, se utkali o třetí
místo. Úspěšnější byli loňští šampioni.

Finále pak nabídlo strhující
souboj týmů Vamiro a Strupčice
Most. Dramatický zápas skončil
remízou a o jeho vítězi rozhodovaly pokutové kopy. Lepší střeleckou mušku měli hráči Vamira
a po roční pauze se stali vítězem
turnaje.
Nejlepším střelcem turnaje se
stal Ondřej Kobylák z týmu Strupčice Most (16 branek). Nejlepším
brankářem byl vyhlášen Josef Šíla a nejlepším hráčem Jan Kopta
(oba Vamiro).
Poděkování organizátorů patří
všem sponzorům a klubu 1. SK
Jirkov za poskytnutí areálu. Hlavním partnerem turnaje bylo město
Jirkov.
(jk/lm)
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

8/2018

neděle 12. 8.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Plán útěku 2 akční, thriller

sobota 4. 8.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Mamma Mia! Here We Go Again
muzikál

čtvrtek 16. 8.
17:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
animovaný
20:00 Miss Hanoi drama, krimi

neděle 5. 8.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Chata na prodej komedie

pátek 17. 8.
9:00 Dvě nevěsty a jedna svatba komedie
17:30 Mamma Mia! Here We Go Again
muzikál
20:00 Meg: Monstrum z hlubin akční,
horor

čtvrtek 9. 8.
17:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
animovaný
20:00 Mission Impossible - Fallout akční,
dobrodružný
pátek 10. 8.
17:30 Temné síly scifi, thriller
20:00 Mamma Mia! Here We Go Again
muzikál
sobota 11. 8.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Temné síly scifi, thriller

sobota 18. 8.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Plán útěku 2 akční, thriller
neděle 19. 8.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Temné síly scifi, thriller
čtvrtek 23. 8.
17:00 Příběh koček animovaný
20:00 Equalizér 2 akční, krimi

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.

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

každou středu od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou
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

pátek 24. 8.
17:30 Miss Hanoi drama, krimi
20:00 Mamma Mia! Here We Go Again
muzikál
sobota 25. 8.
17:00 Příběh koček animovaný
20:00 Miss Hanoi drama, krimi
neděle 26. 8.
17:00 Příběh koček animovaný
20:00 Jan Palach drama
čtvrtek 30. 8.
17:00 Kubík hrdina animovaný
20:00 Meg: Monstrum z hlubin akční,
horor
pátek 31. 8.
9:00 Jim Knoflík, Lukáš a Lokomotiva
Ema dobrodružný, rodinný
17:30 Jan Palach drama
20:00 Upgrade akční, thriller
sobota 1. 9.
17:00 Kubík hrdina animovaný
20:00 Důvěrný nepřítel thriller
neděle 2. 9.
17:00 Kubík hrdina animovaný
20:00 Upgrade akční, thriller
středa 5. 9.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Důvěrný nepřítel thriller
čtvrtek 6. 9.
17:00 Alfa akční
20:00 Jan Palach drama
pátek 7. 9.
17:30 Důvěrný nepřítel thriller
20:00 Alfa akční

Městské sklepy
Městská věž

telefon: 474 654 265

25.8. Hradozámecká noc
20:00 Dívčí válka v podání Ženského komorního sboru Jirkov
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
(nádvoří, vstupné 20 Kč)
Miniškolka
Zámecké
pověsti -dětí
oživlé
prohlídky
Možnost docházení
denně
nebo zámku
adle
zámeckého
parkudny v týdnu.
potřeby jen určité
Začátek prohlídek v 17:00, 18:00, 19:00,
21:00, 22:00 a 23:00 hodin
22:00 ohnivá show (nádvoří)
pondělí
- pátek 8:00
- 17:30 hodinděti 80 Kč,
Vstupné
na prohlídky:
Miniškolka
dospělí 150 Kč
Možnost docházení dětí denně nebo
Rezervace na tel. 474 684 560
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

Muzeum Jirků
V městské věži u kostela sv. Jiljí se nachází
netradiční muzeum Jirků. Najdeme zde desítky
relikvií, které se pojí se jménem Jirka.
Exponáty věnovaly slavné osobnosti, nosící
toto křestní jméno.
Výstava je otevřená vždy od úterý do neděle
od 10 do 16 hodin, víkendový provoz je prodloužen do 16:30.
Vstupné 30 Kč, děti od 4 let, senioři do 65 let,
držitelé průkazek ZTP a ZTP/P, Jirkové
a Jiřinky 20 Kč.

Z větší části zachované městské historické
sklepy byly hloubeny v pískovém pahorku
uprostřed města v letech 1555 -1595 na příkaz majitele panství Kryštofa z Karlovic.
Vznikly jako ochrana majetku, listin a zboží
proti živelním pohromám. Velmi brzy se začalo sklepení využívat ke skladování a kvašení
piva, které se v Jirkově vařilo od roku 1443.
Za druhé světové války využívala sklepy německá armáda.
Vstupné dospělí 70 Kč, děti od 4 let, studenti,
senioři od 65 let, držitelé průkazu ZTP 40 Kč.

