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měsíčník města J i rkova 
a obcí Boleboř,  Strupčice a Vrskmaň

„Není dobojováno, 
je před námi ještě 
spousta práce“
Rozhovor s ředi te lkou 
městského ústavu sociálních 
s lužeb Evou Šulcovou o boj i  
s v i rem v domovech seniorů  
a o výhledu do nového roku

Na horních sídl išt ích 
proběhla nová výsadba
Na Mládežnické, ve
Školní  a Na Borku 
skonči la první etapa 
výsadby v rámci 
revi ta l izace sídl išť . 
Obyvatelé se tam už 
mohou těši t  z nových 
mladých stromů a též 
z okrasných keřů

Město otevřelo účet 
„Srdcem pro J i rkov“  
za Char i tat ivní  advent
Veřejná sbírka v této pandemické době 
nahrazuje Char i tat ivní  advent,  který se 
nemohl konat.  Účel  je stejný:  výtěžek je 
určený pro handicapované dět i
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NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM

Náš Online advent, který v do- 
bě covidové aspoň čás- 
tečně nahradil charita- 
tivní vánoční trhy, byl 
nad očekávání úspěšný. 
Velké poděkování patří 
všem, kteří využili nabíd- 
ku na našich webových 
stránkách a koupili si  
v Paraplíčku výrobky, které snad  
potěší je nebo jejich blízké. Pro 
nás je nejdůležitější to, že kupu- 
jící přispěli na dobrou věc. Díky 
více než sedmdesáti skvělým li- Příští Jirkovské noviny vyjdou 8. února 2021. Budou opět 

ve stojanech a v různých provozovnách po celém městě.

dem se podařilo při Online ad- 
ventu vybrat 10 140 ko- 
run. Tyto peníze zašleme 
městu na transparentní 
účet, aby je mohlo použít 
pro ty, kteří to potřebují. 
Vím, že pomohou třeba 
Dankovi Laslofimu, který 
potřebuje příspěvek na 

ergoterapii, i Zdeňku Navrátilovi, 
jenž čeká na nový invalidní vo- 
zík... Všem lidem dobré vůle ze 
srdce děkuji! Alexandra Zdeň- 
ková, ředitelka DDM Paraplíčko

Kratší doba placeného parkování a změna stání u polikliniky
Horní sídliště se dočkaly první etapy výsadby nové zeleně
Radniční úředníci vybrali rekordní částku na psí útulek
Rozhovor s ředitelkou MěÚSS o boji s virem v obou domovech
Nový seriál z dějin města
Vyhodnocení soutěže v kreslení komiksů Knihožrouti
Služby městského ústavu, bez nichž by to nešlo (závěr)
Z historie Jirkova
Zprávy z okolních obcí: Boleboř, Strupčice, Vrskmaň
Klub aktivních seniorů hodnotí uplynulý rok
Inzerce, servis a naše křížovka
Oznámení o zrušení kulturních akcí
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Úspěšný i potěšující Online advent

Dotaz: Dobrý den, šlo by nějak omezit ježdění, nebo zpomalit rych-
lost vozidel na spojovačce od ulice Krušnohorská a Karla Marxe ko-
lem 4. základní školy? Zejména poštovní doručovací vozidla si tudy 
zkracují jízdu k poště 3. Řidiči tu jezdí, jako by to byla silnice I. třídy 
mimo obec. Dokážou na tomto krátkém úseku vyvinout rychlost vyšší 
než 50 kilometrů za hodinu! A ještě mají tu drzost na chodce či cyk-
listy, kteří se pohybují na vozovce, zatroubit a pohrozit jim, proč se 
tady pohybují! Bylo by možné sem namontovat nějaké zpomalovací 
retardéry. Děkuji

Lenka Pfafflová, odbor majetku města a útvar investic: Zrekon-
struovaná komunikace podél 4. ZŠ v Krušnohorské ulici bohužel není 
dosud zkolaudovaná, nelze tedy na ní dělat jakékoli stavební úpravy. 
Navíc demontovatelné zpomalovací prahy, které má pisatelka zřejmě 
na mysli, se dnes už prakticky neužívají. Jsou totiž problematické při 
zimní údržbě, snadno se poškodí či vytrhávají z komunikace a Do-
pravní inspektorát Policie ČR je už ani nechce povolovat. V současné 
době se zpomalovací prahy budují stavebně - tedy pozvolný nájezd, 
vyvýšená plocha prahu a pozvolný sjezd z něj. Takovýto práh musí 
povolit speciální stavební úřad. Návrh samozřejmě projednám s Do-
pravním inspektorátem Policie ČR, ale obávám se, že umístění prahu 
v této lokalitě bude shledáno jako nevhodné. Pokusím se ale problém 
projíždějících vozidel České pošty projednat přímo s jejím vedením. 
Třeba najdeme řešení touto cestou.
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Centrum sociálních služeb bude 
v patře bývalého kulturního domu.

Rybník Hřebíkárna.    Foto MěÚZapočatá rekonstrukce na horních sídlištích.    Foto 3x Vladimír Vacula

Nejdražší z pětice investičních 
akcí, které město zařadilo do le-
tošního rozpočtu, je pokračování 
rekonstrukce budovy čp. 1561 
u radnice na náměstí. Celkové 
náklady na přestavbu objektu činí 
61,6 miliónu korun včetně DPH. 
Rekonstrukce začala loni v úno-
ru a s jejím ukončením se počítá  
v létě tohoto roku. „Zhruba třetina 
nákladů byla prostavěna v minu-
lém roce, zbylé dvě třetiny budou 
proinvestovány v tomto roce,“ do- 
plňuje Martina Cermanová z od-
boru majetku města a útvaru in-
vestic. Akce je hrazena z rozpočtu. 
Jedná se o zděděný projekt, sou- 
časné vedení radnice jej nechalo 
architektonicky upravit a zlevnit. 
Dům, který tu stál, byl už léta 

v nevyhovujícím stavu a mění se 
na moderní objekt občanské vy- 
bavenosti. Po rekonstrukci v něm 
bude sedm bytů, počítá se tu se 
zařízením občerstvovacího typu, 
s různými provozovnami a vrá-
tí se do něj i pobočka Komerční 
banky.

V plánu pro letošek je také re-
konstrukce komunikací a par-
kovacích stání v ulicích SNP, 
Mládežnická a Školní. Vysou-
těžená cena na tuto akci je leh-
ce přes 20 miliónů korun včetně 

DPH. I tady byla přibližně třetina 
nákladů prostavěna loni a zbytek 
se proinvestuje letos. Také tuto 
akci, která začala loni v srpnu  
a má skončit letos v červenci, 
hradí městský rozpočet. „Stav sil- 
nic, parkovišť a chodníků v této 

lokalitě nebyl dobrý. Byl tady i ne-
dostatek parkovacích míst, takže 
v rámci možností přibudou další. 
Obyvatelé se zde dočkají i lepší-
ho osvětlení a obnovené zeleně,“ 

vypočítává starostka Darina Ko-
váčová.

Státní dotace z velké části za-
platí revitalizaci tří jirkovských 
rybníků: V Díře, Hřebíkárny a Ov- 
čího rybníka. Předpokládaná ce- 
na včetně DPH činila přes 17,5 
miliónu, výběrové řízení (probí- 
hající po uzávěrce JN) by však 
mohlo cenu snížit. Akce začne  
v červnu a skončí v září. „Půjde  
především o opatření k zajištění 
bezpečnosti hráze při povodních. 
Dojde i k obnovení funkce nádrže 
a zlepší se hospodaření na ryb-
níku,“ upřesňuje Vladislav Rybář  
z odboru majetku města.

Rekonstrukce nebytových pros- 
tor v Ervěnické ulici v budově čp. 
1147 na Centrum služeb Jirkov 
- to je akce, která celkově vyjde  
i s DPH na 7,5 miliónu korun. 
Část jí uhradí dotace. Výstavba 
centra služeb začala loni v říjnu  
a jeho vybudování se předpoklá-
dá letos v dubnu. Jde o úpravu 
objektu restaurace, která bývala  
v patře bývalého kulturního do- 
mu v Nových Ervěnicích, na níz- 
koprahové zařízení pro děti a mlá- 
dež. Bude poskytovat ambulantní 
a terénní služby dětem od 6 do 
15 let, ohroženým společensky 
nežádoucími jevy. „Cílem zařízení 
je předcházet nebo snížit sociál-
ní a zdravotní rizika související 
se způsobem jejich života. Ne-

chceme, aby se mládež v této 
části města jen bezcílně toulala 
a narušovala veřejný pořádek,“ 
podotýká místostarostka Dana 
Jurštaková.

Další investiční akcí, kde odhad 
nákladů činí 6 miliónů korun, je 

rekonstrukce Vančurovy ulice. 
Jedná se pouze o úsek od ulice 
Palackého do Nerudovy ulice.  
V současné době probíhá projek-

tová příprava, místní šetření, sta-
vebně technický průzkum, geo-
detické zaměření a diagnostika 
vozovky. Předmětem projektové 
dokumentace bude zrekonstruo-
vání stávající komunikace, silnič-
ních obrubníků a chodníků včetně 
řešení nájezdů k rodinným dom-
kům. „V plánu je také vybudování 
kontejnerových stání a nového 
veřejného LED osvětlení, které je 
i úspornější,“ dodává Jitka Žem- 
ličková z odboru majetku města  
a útvaru investic.                   (vac)Oprava komunikace a chodníků ve Vančurově ulici. Projekt KAP atelier

Pět největších investic tohoto roku
NEJNÁKLADNĚJŠÍ AKCE

Nově vznikající dům na náměstí je rozdělený na dva objekty s o 90 stupňů otočenými sedlovými střechami.
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Kratší doba placeného parkování a zpoplatnění stání u polikliniky

ÚSPĚŠNÁ SBÍRKA

Hasiči odvezli z Jirkova kola, která poputují dětem do Afriky

Členové Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje při nakládce kol v Jirkově.       Foto Vladimír Vacula

Radní schválili zkrácení zpo-
platněné doby na parkovištích  
s parkovacím automatem v uli- 
cích Alešova a Kostelní. Tato stá- 
ní jsou nyní placená od pondělí  
do pátku od 7 do 17 hodin a v so-
botu od 7 do 12 hodin. Doposud 
byla ve všední dny zpoplatněna 
až do 19 hodin, což je zbytečné, 
protože v centru města nejsou ob-
chody, které by měly tak dlouhou 
otevírací dobu.

Rada města dále odsouhlasila 
zpoplatnění nově vybudovaného 

parkoviště pod poliklinikou v Čer-
venohrádecké ulici, na které byl 
instalován parkovací automat. 
Parkoviště je teď placené pouze  
ve všední dny od 7 do 16 hodin 
- tedy jen po dobu, kdy má větši-
na lékařů ordinační hodiny. Měs- 
to tím vyšlo vstříc pacientům, kte-
ří při návštěvě polikliniky neměli 
na neustále přeplněném parkovi-
šti kam postavit své auto.

Ceny parkovného u všech auto- 
matů ve městě zůstaly stejné (viz 
tabulka na vloženém snímku).  (r)

Volné prostory v budově po Gorenje vyplnila kavárna s dětskou hernou
DALŠÍ VYUŽITÍ DOMU NA NÁMĚSTÍ 

Prázdné prostory v budově čp. 
1772 na centrálním náměstí, kte-
rou město loni koupilo od společ-
nosti Gorenje, našly další smyslu-
plné využití. V polovině prosince  
v patře tohoto domu otevřela no- 
vá kavárna s dětskou hernou.  
V objektu už z dřívějška sídlí ma-
teřské centrum Archa 777 a v pří-
zemí je cukrárna.

Nový dětský ráj nese název 
Útulno a má otevřeno denně (za 
příznivé epidemiologické situace). 
Děti si zde mohou zařádit na 
obří prolézačce a dospělí pose- 
dět v příjemném prostředí s na- 
bídkou různých sladkých i sla- 
ných dobrot a teplých i studených 
nápojů. Soukromý provozovatel ří- 

ká, že je schopen v těchto prosto-
rách zajistit i soukromé akce, ja- 
ko jsou dětské oslavy narozenin, 
hromadné návštěvy pro školky či  
školy a zábavné firemní večírky. 
Více informací zájemci najdou  
na www.utulnojirkov.cz.         (vac)Atrakce jsou tu zvlášť pro děti do čtyř let a pro děti do dvanácti let.

Kavárna, která je součástí pro-
vozovny.          Foto utulnojirkov.cz

ZMĚNY U PARKOVACÍCH AUTOMATŮ

Kola pro Afriku, která se loni 
vybrala v rámci jirkovské sbírky, 
převezli koncem prosince hasiči 
do Kralup, odkud se přepraví do 
centrálního skladu v Ostravě - 
Koblově. Následně i s dalšími koly 
poputují do africké Gambie.

Jednalo se už o pátou jirkov-
skou sbírku nepotřebných bicyk-
lů, které mají gambijským dětem 
usnadnit cestu do školy. Ta loňská 
překonala rekord z minulých let 
- lidé z Jirkova a blízkého okolí 
v uplynulém roce darovali kolem 
90 bicyklů! Celkově se tak během 
sbírek pořádaných v letech 2013, 
2016, 2018, 2019 a 2020 podařilo 
k tomuto účelu nashromáždit na 
více než 300 jízdních kol.      (vac)
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ZELEŇ

Nová výsadba 
na sídlištích

Na přelomu roku skončila první 
etapa výsadby v rámci revitaliza-
ce zeleně na horních sídlištích. 
„Po nepříliš vítané fázi kácení se 
obyvatelé mohou těšit z nových 
mladých výsadeb. V ulicích Mlá-
dežnická, Školní a Na Borku tak 
mohou zahlédnout dřeviny druhu 
hrušeň obecná, třešeň, okrasná 
jabloň, javor babyka, dub letní  
i jiné,“ přibližuje referentka život-
ního prostředí Barbora Blechová. 
Z keřových porostů byl vysázen 
ptačí zob, habr obecný, muchov- 
ník či pámelník. Trvalkové záhony, 
jež zahrnují třeba hvězdnici, ko-
satec, pryšec mnohobarvý, rožec 
plstnatý či devaterník, budou kráš- 
lit okolí budovy ZŠ Krušnohorská.

Letos začne druhá etapa týkají-
cí  se ulic Gen. Svobody, Krušno- 
horská, Pionýrů, K. Marxe a Škol- 
ní (2. část). Ani tady se město ne-
vyhne kácení poškozených, zdra-
votně závadných či přehuštěných 
výsadeb dřevin, jejichž životnost je 
podle certifikovaného arboristy do 
budoucna neperspektivní. Ve dru- 
hé etapě bude ošetřeno 243 stá-
vajících dřevin a vysázeno 173 no- 
vých dřevin. Výjimkou nebude ani 
výsadba keřů nebo založení no-
vého travního porostu.          (vac)

◄ ▲ Jirkov je jedním ze sedm- 
nácti měst v kraji, která mají Tech-
nický klub pro děti. Vedle moderně 
vybavených učeben má také ře-
meslnou dílnu.              Foto DDM

Mobilní odběrové místo společnosti Synlab.            Ilustrační foto MOM

Na parkovišti před hřbitovem 
vzniklo mobilní odběrové místo, 
kde je možné si nechat udělat test 
na koronavirus. Pracoviště v Za-

ječické ulici tu bude fungovat mi-
nimálně do března (podle potřeby 
i déle). Provozuje ho společnost 
Synlab, která je poskytovatelem 

služeb v oblasti laboratorní diag- 
nostiky.

„Tuto lokalitu si vybrala sama 
firma z několika míst, která jsme 
jí nabídli. Důvodem je prostorné 
parkoviště, kde může v klidu pra-
covat. Místo je navíc poblíž cen-
tra města a v dosahu i pro pěší. 
Při jeho zřizování nám šlo hlavně 
o to, aby už Jirkované nemuseli 
za testováním někam daleko do-
jíždět,“ vysvětluje místostarostka 
Dana Jurštaková.

Otevírací doba odběrového mís-
ta v Jirkově je každý všední den 
od 8 do 12 hodin. Všichni zájem-
ci o odběr se musí vždy předem 
objednat na konkrétní termín náv- 
štěvy v online rezervačním systé-
mu na www.synlab.cz/covid-19. 
Pracoviště je uzpůsobené jak re- 

žimu drive-in (odběr z okénka va-
šeho auta - pozn. red.), tak pro 
pěší návštěvy. Využít ho mohou 
samoplátci i lidé indikovaní lé-
kařem. Na odběr sem můžou po 
objednání dorazit i zájemci o an- 
tigenní testování. „Možnost využi- 
tí odběrového pracoviště v Jirkově 
pomůže v regionu urychlit čekací 
dobu zájemců o vyšetření a umož- 
ní tak získání výsledků testu v krat- 
ším časovém intervalu,“ zdůraz- 
ňuje ředitelka společnosti Synlab 
Czech a Synlab Slovakia Kateřina 
Bílly Danyšová. Za účelem odbě- 
rů pro vyšetření na covid-19 pro-
vozuje Synlab v ČR odběrová pra-
coviště i v Brně, Českém Krumlo-
vě, Hradci Králové, Liberci, Písku, 
Plzni, Znojmě, Českých Budějovi-
cích a v Praze.                      (vac)

VZNIK ODBĚROVÉHO PRACOVIŠTĚ

Lidé se mohou nechat testovat na covid na mobilním místě

V tomto školním roce otevřel 
Dům dětí a mládeže Paraplíčko 
patnáct nových zájmových krouž-
ků, které spadají pod Technický 
klub. Z toho tři kroužky má Pa-
raplíčko připravené na pobočce, 
kterou zřídilo v Základní škole  
a Mateřské škole Strupčice.

„Zájem o tyto kroužky nás mile 
překvapil,“ říká vedoucí Technic- 
kého klubu Dominik Pecháč. Cel-
kem se do kroužků přihlásilo více 
než 120 dětí. Největší zájem je  
o Lego stavitele. „Tento kroužek 

se naplnil tak rychle, že jsme 
museli otevřít ještě další dva. 
Vše se skvěle rozjelo, ale pak 
jsme si museli kvůli pandemii dát 
všichni nucenou pauzu. To však 
neplatilo pro řemeslné kroužky.  
S kolegou jsme připravili návod- 
ná videa na výrobu dřevěných 
hraček. Děti si u nás mohly vy-
zvednout polotovar i potřebné po- 
můcky a vyrobit si věci doma. 
Nám pak zaslaly fotky svých vý-
tvorů,“ popisuje Dominik. Tuto na- 
bídku využilo obdivuhodných še-

desát procent dětí. „Jakmile jsme  
v prosinci otevřeli, většina dětí se 
k nám vrátila. Bohužel, ne nadlou-
ho. Všichni teď s napětím očeká-
váme, jak se bude epidemiologic-
ká situace dále vyvíjet. Věřím, že 
se všichni v Technickém klubu co 
nejdříve sejdeme,“ říká jeho ve-
doucí.                                      (az)

Projekt na podporu polytechnic-
kého vzdělávání a gramotnosti  
v Ústeckém kraji IKAP A2 je fi- 
nancován z prostředků Evropské 
unie z Operačního programu VVV

Zájem o nové kroužky je obrovský
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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ZAMĚSTNANECKÁ SBÍRKA

Úředníci vybrali rekordní čásku pro psí útulek

Aktuálně
Jirkovské noviny
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Radniční úředníci přivezli v pro- 
sinci psům v útulku laskominy, 
které nakoupili z výtěžku zaměst-
nanecké sbírky. Na městském 
úřadě vybrali rekordní částku 
přes šest tisíc korun, což je téměř  
o dva tisíce korun více než rok 
předtím! Za utrženou finanční 
částku se psi v jirkovském útul-
ku dočkali pěti balení prémio-
vých granulí s kuřecím, jehněčím  
a hovězím masem. Dar zahrnoval 
mimo jiné i kvalitní sušená masa, 
piškoty, masové konzervy a růz-
né jiné dobroty. Veškeré krmivo 
zaměstnanci radnice předali pro-
vozovateli útulku Marku Haloun-
kovi, který je zařízením provedl, 
představil aktuální psí obyvatele  
a dovolil psy přímo obdarovat piš-
koty a pamlsky. 

„Za psí útulek a náš odbor dě-
kuji všem, kteří se sbírky účastnili. 
Jsme rádi, že i v době covidové 
mají pejsci z útulku u spousty za-
městnanců své místečko,“ vzka-
zuje Barbora Blechová z odboru 
majetku města.                      (vac) Psi v útulku vděčně přijímají pamlsky koupené ze sbírky.  Foto 2x MěÚ

CHARITA PRO DĚTI

Účet Srdcem 
pro Jirkov

Město vyhlásilo veřejnou sbírku 
„Srdcem pro Jirkov“, která v této 
pandemické době nahrazuje tra-
diční Charitativní advent. Účel je 
stejný: výtěžek je určený na po-
moc handicapovaným dětem. Do 
této sbírky přispěl i Dům dětí  
a mládeže Paraplíčko výtěžkem 
z jím pořádaného Online adventu 
(Paraplíčko letos od začátku pro-
since prodávalo své výrobky přes 
internet). Transparentní účet 123-
2969850227/0100, kam lze pení-

ze posílat, je možné sledovat na: 
www.kb.cz/cs/transparentni- 
u c t y / m e s t o - j i r k o v - s r d c e m - 
pro-jirkov-mesto-jirkov-czk. Děku- 
jeme všem lidem dobré vůle.  (eb)
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Ředitelka Eva Šulcová ve své kanceláři.             Foto Blanka Koblicová

Rok 2020, který se nesl ve zna-
mení koronaviru, byl mimořádně 
náročný pro městský ústav soci-
álních služeb (MěÚSS). Jeho za- 
městnanci se museli poprat s řa- 
dou situací, které pro ně byly 
nové a na něž neexistoval žádný 
návod. Vše zajišťovali za pocho-
du, s velkým vypětím fyzických  
i psychických sil. „A pořád není 
zdaleka vyhráno,“ upozorňuje ře-
ditelka MěÚSS Eva Šulcová.

 
Když zrekapitulujete všech-

no, čím jste si loni prošli, komu 
byste ještě jednou ráda podě-
kovala?

 Všem, kteří na nás mysleli  
a podporovali nás - ať už přímou 
pomocí v zařízení pro seniory, 
materiálem nebo finančním pří-
spěvkem na náš transparentní 
účet. Není možné zde vyjmenovat 
všechny, byla to celá řada růz- 
ných pomocí.

Jak moc vám přišlo vhod po-
skytnutí ubytovacích prostor 
pro vojáky, kteří u vás pomáha- 
li zajistit personální výpadek?

Armáda nám tady pomáhala 
přibližně měsíc. Vystřídaly se zde 
tři roty, vždycky zhruba po týdnu. 
Aktivní pomocí nám vyšlo vstříc 
město Jirkov coby zřizovatel, ale 
také vedení 1. základní školy v uli-
ci Budovatelů a vedení Kulturního 
vzdělávacího a informačního za- 
řízení. Dostali jsme tedy k dispo-
zici ubytování, zařízení i zaměst- 
nance. O vojáky jsme se následně 
mohli dobře postarat.

Takže vidíte i pozitiva na situ-
aci, která nastala?

Určitě. Bylo pozitivní a hodně 
dojemné, když se při každém 
zvednutí telefonu našel někdo, 
kdo byl ochotný pomoci či po-
radit. Je dobré vědět, že na to 
člověk nezůstává sám a že život 
seniorů není lidem lhostejný. Byla 
jsem překvapená a strašně pyš- 
ná na úžasnou semknutost, kte-
rou prokázali naši zaměstnanci. 
Se strachem v zádech nepolevili 
a naopak napnuli veškeré síly  
k ochraně životů těch nejzranitel-
nějších. Všechny úseky využily 
svůj potenciál a připojily se k za-
jištění veškeré péče, navzájem si 
vypomáhaly, když najednou začal 

kvůli nákaze chybět personál. Se 
zbytkem sil jsme se snažili udržet 
zavedený chod organizace, kdy 
například výrazně oslabený stra-
vovací úsek zvládal i v té době 
zajistit teplé večeře. A to je jenom 
jeden příklad za všechny…

Jak z Vašeho pohledu vidíte 
rok 2021?

Ještě není dobojováno, je před 
námi ještě ohromná spousta prá-
ce. Nemoc stále ohrožuje hlavně 
seniory a lidi se zdravotním po-
stižením. A samozřejmě nejenom 
je. Proto se těšíme, až budeme 
moci podstoupit očkování proti 
viru. Doufáme, že se tak stane  
co nejdříve. Zatím sami eliminu- 

jeme rizika testováním. V oka- 
mžiku, kdy se objeví někdo ne-
mocný, přistoupíme k izolaci 
a k trasování osob v zařízení.  
Co se týče dalších úkolů, také  
v tomto roce chceme být při-
praveni na absolvování všech 
kontrol, auditů a plánovaných 
certifikací. První, co nás letos 
čeká, je obhájení ISO a Vážky, 
která je značkou kvality (Vážka 
se měla obhajovat už loni na pod- 
zim, termín se však kvůli epide- 
miologické situaci posunul). Chce- 
me také nadále pokračovat ve  
zlepšování kvality ošetřovatelské 
péče. Proto se musíme zaměřit  
na vzdělávání zaměstnanců a až 
to bude možné, navázat na škole- 
ní a zlepšovat podmínky pro su- 
pervize. Naším cílem je i zlepšo-
vání podmínek pracovního záze-
mí pro zaměstnance. Chceme jim 
též prostřednictvím Fondu kultur- 
ních a společenských potřeb do-
přát vyžití, které v roce 2020 stag- 
novalo.

A co byste si v letošním roce 
přáli úplně nejvíc? 

Protože máme před sebou 
spoustu cílů, je naším přáním, 
aby se situace s pandemií zklid-
nila. Aby se dostala pod kontrolu 
a my jsme se mohli v klidu vě-
novat naší práci, klientům i je-
jich blízkým. Osobně přeji všem 
lidem hodně zdraví. Jak jsme se  
v uplynulém roce mohli přesvěd- 
čit, zdraví vůbec není samozřej- 
mostí. O to více si to nyní uvědo-
mujeme.                                  (bk)

Vedení městského ústavu poděkovalo společně s klienty vojákům za 
pomoc. Zaměstnanci jim z vděčnosti upekli i dort.           Foto 2x MěÚSS

Pomáhaly i další složky. Dezinfekci domova pro seniory prováděli jir- 
kovští dobrovolní hasiči s Hasičským záchranným sborem Chomutov.

„Není dobojováno, je před námi ještě spousta práce“
ROZHOVOR S ŘEDITELKOU MĚÚSS
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HISTORICKÝ SERIÁL

Zapomenutí příslušníci provaznického cechu v Jirkově - I.

Mechanická provazárna Antona Barwirsche ve 30. letech dvacátého století (v dnešní ulici Boženy Němcové).

▼ Hlavička firemního papíru.         Foto 2x Státní okresní archiv Kadaň

▲ Razítko vlevo patří Odbornému sdružení provazníků pro Cheb- 
skou obchodní komoru se sídlem v Sokolově. Razítko vpravo je firemní  
s vlastnoručním podpisem Antona Barwirsche.       Foto soukromý archiv

Co lidstvo pamatuje, mezi je- 
ho potřeby patřily i různé nitě, 
provázky a provazy. Jejich vý-
roba, zprvu nedokonalá, se  
později změnila v řemeslo. Již  
počátkem 12. století se řeme-
slníci sdružovali v cechy, kte- 
ré později dosáhly ve společ- 
nosti patřičné vážnosti. Ani zde 
v pohraničí tomu nebylo jinak.

Nejstarší dochované údaje z de- 
vatenáctého století hovoří o Od-
borném sdružení provazníků pro 
Chebskou obchodní komoru (mi- 
mo okres Louny) se sídlem v So-
kolově. Členem tohoto sdružení 
se stal i Anton Barwirsch.

Praděd Antona, Filip Barwirsch, 
přišel do Jirkova až z dalekého 
Zlína. Jeho syn Martin se vyučil 
obuvníkem a bydlel s ženou Jo-
hanou v Jirkově v domě čp. 241, 
kde přišlo na svět sedm dětí. Jed-

ním z nich byl Josef. Po sňatku  
s Annou, dcerou Karla Weise, se 
jim narodilo celkem jedenáct dětí. 
Dospělosti se však dožilo pouze 
pět z nich...

Koncem devatenáctého století 
se rodině dařilo natolik dobře, že 
si Josef mohl dovolit roku 1876 
založit provaznickou firmu. Vznik-
la budova mechanické provazár-
ny v nynější ulici Boženy Němco-
vé č. 449, kterou postupně vybavil 
strojním zařízením. Provazárna 
se nacházela na samém okraji 
Jirkova, v jejím okolí tehdy neby- 
la žádná zástavba.

Josef tím založil rodinnou pro-
vaznickou tradici, ve které pak 
pokračoval syn Anton. Ten se na- 
rodil 20. června 1889 v domě  
č. 151 jako sedmý z uvedených 
jedenácti dětí. Po ukončení školní 
docházky se vyučil provazníkem 

a pracoval v rodinné firmě, kterou 
i nadále rozvíjel. 30. září 1927 se 
oženil s Rosinou, dcerou Leonar-
da Janovského. Za svědka mu  
šel starší bratr Josef, zedník v Dr-
malech.

Tou dobou už byl Anton maji-
telem firmy. Podnik se utěšeně 
rozrůstal a postupně byl osazo-
ván větším počtem provaznic- 
kých strojů. O jejich počtu svěd-
čila elektromotorem poháněná 
transmise (osobně si ji pamatuji  
z domu č. 449). Byla po celé dél-
ce budovy a nacházelo se na ní 
asi pět až šest plochých kol, na 
kterých byly ploché kožené ře-
meny. S jejich pomocí se stroje 
poháněly.

K uvedenému objektu byla poz-
ději přistavěna přízemní budova  

s rovnou střechou. V tomto ob-
jektu se nacházel především stá-
čecí stroj. Byl určený ke splétání 
konopných provázků, ze kterých 
dalším splétáním vznikaly silněj-
ší provazy. V ose této budovy byl 
zřízen asi sto padesát metrů 
dlouhý a zhruba pět metrů širo-
ký koridor, který sloužil k výrobě 
dlouhých provazů. Teprve později 
po obou stranách koridoru vznikly 
zástavbou rodinných domů ulice 
Boženy Němcové a Vančurova.

Podle dochovaného katalogu 
se v provaznictví vyráběl široký 
sortiment zboží. Jednalo se o sí- 
tě všeho druhu (rybářské, na 
fotbal, tenis, košíkovou, volejbal 
atd.), závěsné síťové houpačky, 
klasické nákupní síťovky, rohož-
ky, prádelní šňůry a švihadla. Sa-
mozřejmostí byla výroba a prodej 
nejrůznějších provázků a lan.

Firma prosperovala i po obsa-
zení pohraničí v roce 1938. O je- 
jím významu hovoří i zápis do 
seznamu provaznických podniků  
v Industrie Compass ve 30. letech 

dvacátého století. Firma vyráběla 
i za druhé světové války, avšak 
dva ze zaměstnanců narukovali 
do wehrmachtu. Ještě v květ-
nu 1945 ve firmě pracovalo šest 
zaměstnanců včetně majitele. 
10. srpna 1946 byl Anton Bar- 
wirsch i se ženou Rosinou a dal-
šími příslušníky rodiny odsunut  
z Chomutova v rámci 16. transpor- 
tu do Německa. Ještě v roce 1945 
však firmu předal nově ustanove-
nému národnímu správci. 

                         Miroslav Jančar
                      (Pokračování příště).
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Knihožrouti přežili epidemii, děti doma kreslily komiksy
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Snoubenci se vzali na ostrůvku zámeckého rybníka
NETRADIČNÍ SVATBA

◄ Ne zcela obvyklá svatba se 
druhou prosincovou sobotu ode-
hrála na Červeném Hrádku. Snou- 
benci si společné ano řekli na os-
trůvku zámeckého rybníka. „I přes 
sychravé počasí to bylo kouzelné 
a romantické. Obřad měl úžasnou 
atmosféru a byl důkazem toho, že 
i v této těžké koronavirové době 
se najdou chvíle, které člověku 
vykouzlí úsměv na tváři a hřejivý 
pocit v srdci,“ komentuje událost 
na svých webových stránkách 
Kulturní vzdělávací a informační 
zařízení, které zároveň zveřejnilo 
tyto záběry. Město se připojuje ke 
gratulaci, která se na webu obje-
vila, a taktéž přeje novomanželům 
hodně štěstí!                 Foto KVIZ

Vítězka v kategorii mladších dětí Barbora Kopecká s posledním dílem 
soutěžní práce nazvané Duch a Ivánek.                               Foto 2x KVIZ

Zleva výtvarnice a předsedkyně poroty Nela Múčková se zapisovatel-
kou Hanou Zvalovou z KVIZu na výstavě komiksů v zámecké chodbě.

Výstavu ilustrací z dětských 
bestsellerů Kláry Smolíkové Kni- 
hožrouti, která začala v říjnu na 
zámku Červený Hrádek, uzavře-
la epidemie koronaviru. I přesto 
její život pokračoval. Ilustrace se 
střídaly ve vitrínách Galerie Jir-
kov, a hlavně byla vyhlášena sou-
těž v kreslení komiksů. Ty jsou 
totiž doménou i Kláry Smolíkové, 
která zasedla v porotě. A tak se 
Knihožrouti objevili též v náz- 
vu soutěže. Vyhlásily ji společ- 
ně Galerie Jirkov a zámek Čer- 
vený Hrádek s cílem zaměstnat 
děti a mládež něčím zajímavým  
a doma tvořeným v době, kdy ob-
čas kdekomu takříkajíc dochází 
šťáva. „Měli jsme strach z toho, že 

se nikdo nepřihlásí. Děti jsou totiž 
hodně zvyklé zapojovat se tehdy, 
když aktivitu někdo organizuje.  
Ale od poloviny listopadu se na- 
jednou soutěžní práce začaly 
objevovat. Měli jsme z nich ra- 
dost,“ vyjadřuje svou spokojenost 
Vladimír Zvala, porotce za Galerii 
Jirkov. Další porotce, výtvarník 
a autor komiksů Jan Hora, ocenil 
pozitivně laděná témata jednot- 
livých příběhů, lásku ke zvířatům 
a k domovu a také výtvarné zpra-
cování u řady soutěžících.

Vítězové a autoři vybraných 
prací dostali vedle dárků věnova-
ných městem poukázky na knihy  
od Galerie Jirkov a velkou rodin-
nou vstupenku do zámku či měst-

ských sklepů od ředitele KVIZu 
Marka Lukáše.

V kategorii nad deset let zvítě- 
zila čtrnáctiletá Anita Čejková, 
druhé místo obsadily Karolína 
Skoumalová a Michaela Tučková, 
třetí se umístila Justýna Vej- 
melková (těm všem je dvanáct 
let). V kategorii do deseti let pat- 

řilo první místo čtyřleté Barboře 
Kopecké, druhou příčku obsadily 
osmiletá Karolína Slivková a o rok 
starší Marie Matošková, třetí by- 
la osmiletá Štěpánka Lhotská.

Všechny soutěžní práce spolu  
s ilustracemi z Knihožroutů je  
možné vidět v Galerii Jirkov do 
konce ledna.                           (hz)
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Z činnosti místních organizací

Služby městského ústavu, bez nichž by to nešlo
MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Tajemné básně ve vitríně
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Tajemný poeta s iniciálami T. Š. zanechává v turistickém odpočívadle  
u Jindřišské své básně. Předseda zdejšího okrašlovacího spolku Jaro-
slav Huráb mu sem kvůli nim umístil vitrínu. Aby si čtenáři udělali před- 
stavu, jaké básně T. Š. skládá, jednu z nich přikládáme.         Foto spolek

Sedící účetní Kamila Novotná, Edita Bernášková a stojící personalistka Lenka Čermáková.         Foto MěÚSS

Město Jirkov přispělo 10 tisíci 
korunami na první domácí hospic 
v okrese, který vzniká v objektu 
chomutovské polikliniky. Hospico-
vá péče je poskytovaná v přiroze-
ném prostředí pacienta, který se 
nachází v pokročilé nebo konečné 
fázi nevyléčitelného onemocnění. 
Filozofii všech hospicových za-
řízení je úcta k člověku; největší 
zřetel je brán na jeho bio-psycho-
-spirituální a sociální potřeby.

Nemocný tak může za podpo-
ry rodiny prožít své poslední dny 
mezi svými blízkými tak, jak si 
sám přeje. Lidé budou moci Do-
mácí hospic sv. Terezie v Cho-
mutově kontaktovat nejprve te-
lefonicky. Pokud budou splněny 
podmínky hospicové péče, bude 
pečující osoba pozvána ke vstup-
nímu pohovoru. Hospic dále zjis-
tí, co pro pacienta může udělat 
a seznámí pečující rodinu s tím, 
na co se musí připravit. Veškeré  
informace čtenáři najdou na fa-
cebookových stránkách Domácí 
hospic sv. Terezie nebo na webu 
www. hospicsvterezie.cz.           (r)

PRVNÍ V OKRESE

Domácí hospic

V tomto vydání Jirkovských no-
vin ukončujeme představování  
oddělení a profesí v městském 
ústavu sociálních služeb, bez 
kterých by zařízení nemohlo 
fungovat. Jedná se o velkou or-
ganizaci, jež se stará o nejpo-
třebnější skupinu obyvatel. V pře- 
dešlých vydáních jsme alespoň 
zčásti přiblížili práci v domovech 
a zařízeních, která se dostala do 

povědomí veřejnosti hlavně kvůli 
koronaviru. Tato náročná a oběta-
vá činnost si zaslouží, aby se o ní 
vědělo také v běžném životě.

A protože veškeré služby se 
musí vést i ´papírově´, poslední, 
koho představujeme, jsou ti, kdo 
se touto činností zabývají - eko-
nomický úsek a ředitelství měst-
ského ústavu. Na těchto úsecích 
se shromažďují informace a data  

z obou jirkovských domovů pro 
seniory - U Dubu i Mládežnické. 
Ředitelství a ekonomický úsek 
zajišťují veškerý servis pro plynu- 
lý chod organizace, to znamená 
personalistiku, ekonomiku, účet- 
nictví, mzdy, pokladnu, zásobo- 
vání skladů, inventarizaci i hlídá-
ní kvality, a to vše pod taktovkou 
ředitelky městského ústavu soci-
álních služeb Evy Šulcové.     (bk)
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Stranu připravil Luboš Mizun, 
texty jsou redakčně kráceny

Výstavba jirkovského sídliště Vinařice II.                               Foto archiv

Činnost za r. 1937
Začala valnou hromadou kona-

nou dne 16. ledna u „Bílého koně“ 
za účasti 26 členů, kteří zvolili tyto 
činovníky: starostou br. P. Šímu, 
jednatelem br. Veselého, vzděla-
vatelem br. Konhausnera, náčel-
níkem br. Peksu a náčelnicí sestru 
Šímovou. Výbor se nezměnil.

Všichni přítomní se zájmem sle-
dovali pročítání zpráv za uplynulý 
rok. Po valné hromadě se práce 
v Jednotě rozběhla normálním  
ruchem, o činnosti se podělili funk-
cionáři. Činnost se omezila hlavně 
na tělocvičnou, ve které rostly řa- 
dy mladých dorostenců a doros-
tenek.

V rámci oslav narozenin pre-
sidenta - Osvoboditele pořádala 
Jednota v březnu „Masarykův ve- 
čer“, na němž účinkoval dorost, 
řízený br. Lesákem. Písně, rozho- 
vory o pres. Masarykovi, melod-
ram, vše dodalo večeru slavnost-
ního rázu, zvláště při předávání 
legitimací a odznaků sokolské 
mládeži.

Krásné jarní a letní večery vy-
táhly nás z té studené německé 
tělocvičny na letní hřiště u p. Mar-
tina. Scházelo se nás dost nejen 
cvičících, ale i diváků. Nejvíc se 
činil herní odbor odbíjené a do-
konce sehrál několik zápasů s ci-
zími družstvy a ještě s úspěchem.

Jednota oslavovala společně  
s ostatními spolky 53. narozeni- 
ny dr. Ed. Beneše, dále 20. výro- 
čí bitvy u Zborova.

Prázdniny doba klidu a prý i od-
počinku - tož nevím, zkrátka nic 
se nedělalo, nebo méně.

Po prázdninách se objevila na 
obzoru zase ta odbíjená, oblíbe-
ná jak u mladých, tak u některých 
starších či dospělých.

Oslava 28. října - ostuda!
Připravoval se 28. říjen a s ním 

„Rozestavný běh štafetový k X. 
všesokolskému sletu v Praze“, 
v němž poselství nesená z Prahy 
na hranice státu, proběhl též měs-
tem Jirkovem. S velkou radostí  
o vše se postaral tentokrát dorost 

a žactvo a s uspokojením vše pro- 
vedli. Jednota postavila „slavo-
bránu“ u kostela s nápisem: „Zdar 
X. sletu v Praze.“

Sokol provedl oslavu 28. října 
samostatně u „Bílého koně“ s 18 
bodovým programem: poslech rá- 
dia, proslovy o X. sletu a hlav-
ně rozestavném běhu, společný 
zpěv sokolského pochodu: Sletu 
zdar! - národní písně zpívány za 
doprovodu dorostenky Beránkové 
Máně na klavír a br. Lesáka na 
harmoniku - toto mělo dodat slav-
nostní schůzi veselejšího rázu. 
Bohužel, sešlo se nás jen 12 čle-
nů + 3 hosté a dorost. Bez jakých-
koliv omluv a debat = ostuda. Ne-
rad tak píši, ale není kronika jen 
pro hezké věci, ale pro všechno, 
co se stalo, udělalo anebo i neu-
dělalo.

Mikuláš ani Ježíšek nic nedali
Liknavost, nezájem, snad i ne- 

kázeň mnoha členů a Jednotě 
nás donutily k tomu, že jsme 
svolali členskou schůzi, na je-

jímž pořadu mimo vnitřní bolesti 
v Jednotě byla přednáška br. Le-
sáka doprovázena 85 světelnými 
obrazy na téma: „Na stráž.“ Sešlo 
se asi 30 členů, které se snažil br. 
Lesák rozveselit básničkou „Jir-
kovské klepy“ - v dobrém jsme se 
sešli, v dobrém jsme se rozešli - 
jen častěji!

Přišel Mikuláš, nedal nám nic, 
zpozdil se Ježíšek, dal nám toho 
ještě méně, inu, jako hraničářům! 

Skončili jsme zase jeden rok,  
a to čtvrtý rok práce, práce svor-
né, i když ji mnohdy „oddřelo“ jen 
několik těch 86 členů.

Jako vždy i tentokrát musím 
končit přáním: „Sestry a bratři, ne-
dopusťte nikdy, aby se do Sokola 
vnášela politika, nesvornost a ve-
likášství - dokud se tak nestane, 
bude dobře, jako doposud! Nikdy 
neříkejte, že jsme udělali dost, 
ale, že to musíme udělat lépe  
a víc, nadarmo neřekl Tyrš: Kde 
stanutí, tam smrt!“

               Zapsal: Jaroslav Lesák
            V Jirkově 21. ledna 1938

V řece Bělé uteklo něco vody  
a už se rodily nové a smělé plá-
ny; vystavět sídliště Vinařická, pak 
začít s aglomerací Jirkov - Cho-
mutov a řešit problém přestavby 
Jirkov-střed a vybudovat vodovod 
do Březence. Tak znovu ožily uli-
ce stavebním ruchem. A sídliště 
Vinařická není ještě dobudová-
no, když přicházejí nové úkoly; 
začít urychleně s demolicí části 
města, aby na ploše 9,6 ha mohla 
vyrůst nová zástavba Jirkov-střed  
s 1 277 byty pro 3 831 obyvatel. 
Také Vinařičtí už to věděli: až  
k nim do kopců dosáhne výstavba 
čtvrtí Vinařická II s 3 522 byty, tak 
tu nalezne nový domov na 10 566 
občanů.

Staré město mizelo pod nápo-
rem buldozerů a jeho někdejší po-
dobu uchovala jen paměť a také 
mnohem spolehlivější fotografie. 
Než se nadějeme, bude mít Jirkov 
na 25 tisíc obyvatel, protože nová 
výstavba už začala. Zásobovat ta-
kové množství občanů, poskytovat 

Jirkov včera, dnes a zítra: ohlédnutí za roky 1945 až 1984 - XI. smělé plány
PUBLIKACE VYDANÁ MĚSTSKÝM NÁRODNÍM VÝBOREM V JIRKOVĚ

jim potřebné služby nebude nikte-
rak snadné. Už několikrát před- 
tím prožíval obchod zatěžkáva-
cí zkoušky. V roce 1966 bylo ve 
městě 21 prodejen potravin a 19 
průmyslového zboží i sedm pro- 
vozoven pohostinství. Tento stav  

se v podstatě udržuje dosud a je 
zřejmé, že stranické a státní or-
gány budou muset vyvinout velké 
úsilí, aby za zrušené provozovny 
i obchody ve staré části měs-
ta zajistily rychlou náhradu, aby  
i v předstihu zajistily výstavbu  

nových obchodů a služeb na no-
vých sídlištích.

Nároky každého z nás stoupají. 
Vodovod, plyn, ústřední topení se 
staly samozřejmostí. 

V roce 1958 bylo ve městě jen 
385 televizorů, o rok později slo- 
žilo u státní spořitelny 60 ža- 
datelů 20 000 korun jako zálohu 
na automobil. V roce 1980 mělo 
3 575 rodin černobílý televizor, 
210 barevný, našli bychom 4 042 
chladničky, 1 101 automatickou 
pračku, 1 431 automobil a 298 
majitelů mělo chatu nebo chalu- 
pu.

Ano, život se náramně změnil! 
Vždyť jen v prodejně knih na-
koupili naši spoluobčané zboží 
za 780 490 Kč (v roce1984). So- 
ciální jistota a životní úroveň se 
projevily i v úsporách. Roku 1984 
dosáhly celkové úspory ve spoři-
telně 117 280 000 Kčs.

Retro rubrika
Jirkovské noviny
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Kronika Sokola Jirkov - XIII.
RUČNĚ PSANÁ KRONIKA Z ROKU 1934
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Václav Hora - Vrskmaň

Koronavirus na vsi

1. Ano, koronáč nás postihl 
dvakrát, a možná ne naposledy. 
Mrzí nás to, že se konalo méně 
akcí pro děti. Ale o prázdninách 
se vše vrátilo skoro do zaběhnu-
tých kolejí, takže jsme nakonec 
jeli do Mirákula a stihli jsme i dvě 
letní kina. A ještě před nástupem 
druhé vlny se podařilo uspořádat  
u nás druhé okresní dožínky, kte-
ré se parádně povedly.

2. Měli jsme naplánovanou jed-
nu dražší záležitost, a to zatep-
lení a výměnu střechy kulturního 
domu. Vybranou firmu máme už 
od května, ale dotace nám byla 
potvrzena až listopadu, takže se 
bude realizovat letos.

3. Příjmy v každém roce pojí-
máme konzervativně, čehož jsme 
využili i v sestavování rozpočtu na 
rok 2021. Takže jestli jsme každý 
rok příjmy překročili, je možné, že 
letos je nenaplníme. Počítáme  
s nižšími příjmy.

4. Předpokládám, že dojde ješ-
tě k další, možná k dalším vlnám 

epidemie. Doufám, že se situace 
bude řešit nějakým očkováním, 
nebo se s tím holt budeme mu-
set naučit žít, než si s tím lidské 
tělo poradí samo a vytvoří si ně-
jaké protilátky. Jen doufám, že už 
nebude docházet k tak značným 
ekonomickým škodám. 

5. U nás na vesnici se první 
vlna nedá porovnat s tou druhou. 
Je pravda, že zase byla zavřená 
hospoda, nedohrál se fotbal a ne- 
mohly se konat kulturní akce, ale 
každý má svou zahradu, už i ně- 
jaké to domácí zvíře, takže taková 
domácí zábava. Ale hlavně, lidé 
už nejsou tak vystrašení. Samo-
zřejmě k normálu je daleko, ale 
pokud mají lidi práci a výplatu, tak 
bych neřekl, že by byli nějak vý-
razně nervózní.

6. Hlavní problémem je podle 
mne to, že druhou vlnu nezvládli 
politici! Vyhlásí opatření a dru-
hý den je to jinak. Sami porušují 
svoje nařízení. Vyhlásí PSA a 
třetí den je z toho KRYSOPES. 
Lidé přestávají opatřením věřit a 
přestávají je respektovat. Pokud 
se týká místní úrovně, tak mně 
přijde, že se všechno zpomalilo, 
nikam se nedovoláte, nedosta-
nete. Nic není včas a každý má 
výmluvu - koronáč!

7. Soudím podle mé dcery, kte-
rá bojuje s vysokou školou přes 
počítač. Ale ta je dospělá, poradí 
si. Vůbec si nedokážu představit, 
jak se doma učily tzv. dálkovým 
způsobem děti na prvním stupni 
základních škol. A pokud můžu 
hodnotit z doslechu, tak na dru-

hém stupni to žáci zase tak moc 
neřešili. Školka u nás v druhé vlně 
fungovala relativně normálně.

Možná by stálo za úvahu celý 
ročník na základních školách zo-
pakovat.

8. Chtěl bych občanům, v dneš-
ní době koronavirové, popřát do 
roku 2021 hlavně zdraví a spo-
kojenost. Mějme na mysli, že po 
časech horších určitě přijdou ča- 
sy lepší! Možná si jich budeme 
více vážit.

Luděk Pěnkava - Strupčice

Nouzový stav v důsledku šíření koronaviru poznamenal život každého z nás. Na každého dopadá trochu jinak - školáci ho vnímají jinak 
než jejich rodiče, zaměstnanci odlišně od živnostníků. Rozdíly jsou i v dopadu pro obyvatele měst a vesnic. Na to, jak zasáhl koronavirus do 
každodenního života na venkově, jsme se zeptali starostů okolních obcí, Strupčic a Vrskmaně. Ti dostali osm otázek.

1. Koronavirus v roce 2020 hned dvakrát téměř zastavil běžný život. To se týká i společenského života na vsi. Jaké akce, o kterou jste ve 
vaší obci přišli, litujete (nejvíc) a proč?

2. Promítla se omezující opatření také do hospodaření obce (omezení investic, případně jinak)?
3. Projevila se současná situace do sestavování rozpočtu obce na rok 2021? Pokud ano, jak?
4. Jaký předpokládáte Vy osobně vývoj v nadcházejícím roce?
5. Jak vnímáte atmosféru ve vaší obci (přece jen je to dost dlouhé období) - jsou lidé nervóznější než jindy nebo situaci zvládají?
6. Co považujete za největší problém z těch, které nouzový stav přinesl?
7. Máte nějaké poznatky ze svého okolí (rodina, známí) ohledně distanční výuky na školách, respektive dlouhodobého pobytu dětí doma?
8. Je něco, co byste vzkázal svým spoluobčanům do roku 2021? 

 1. U nás rozhodně Slavností 
česneku, které v roce 2019 při-
lákaly na pět tisíc lidí. Ale mrzuté 
bylo i zrušení dětského hallowee-
nu nebo mikulášské na návsi, to 
jsou akce, na které se vždycky 
děti moc těšily.

2. Vloni jsme žádné investice 
zastavit nemuseli, mírný propad 
ve financích zaznamenáváme, 
ale ještě se to dá zvládnout.

3. Pro tento rok už musíme sle-
vit z některých nákladů, čekáme 

pokles příjmů řádově o deset pro-
cent.

4. Předpokládám, že se zim-
ní měsíce odehrají za přísných 
opatření, která nám budou otra-
vovat normální život. Snad se 
podaří třeba v březnu naočkovat 
tolik lidí, abychom mohli zase za-
čít alespoň částečně rozvolňovat. 
Už aby to bylo!

5. Lidé jsou v podstatě nešťast-
ní, naštvaní. Už jsou apatičtí k to- 
mu, co se tady děje, jak se prak-
ticky nic nesmí. 

6. Na podzim jsem viděl nej-
větší problém v uzavření malých 
českých obchodů, které jsme tím 
přivedli ke krachu, zatímco velké 
nadnárodní řetězce si navyšovaly 
své zisky. Aktuálně vidím největ-
ší problém v uzavření sportovišť. 
Mládež zjistí, že se bez pohybu 
dá krásně žít, sportovců ubyde, 
sportovní soutěže se omezí. A bu-
deme mít líné a obézní děti.

7. Distanční výuka se dá zvlád-
nout, za absolutní spolupráce 
rodičů i školy, a to není vůbec 
jednoduché. Na prvním stupni se 
za jednu hodinu nedalo děti sko-
ro nic naučit, obrovská tíha byla 
na rodičích. A pokud se našli tací, 
kteří neměli o děti zájem, tak je 
to hodně špatné. V prosinci byli 
všichni naprosto šťastní, že se 
žáci vrátili do školy. A děti se tam 
dokonce těšily.

8. Přeji svým spoluobčanům  
v podstatě jediné: Normální život 
zpět a koronavirus pryč!          (lm)

Jirkovské noviny
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Ke slavnostní náladě komorní 
akce přispělo také ozdobení jed-
ličky.     Foto 2x Barbora Netolická

VRSKMAŇ, ZAJEČICE

Historické okénko: Když byla Boleboř Göttersdorf, 
Strupčice Trupschitz a Vrskmaň Wurzsmes - III.

Zaječice - V pondělí 22. prosin-
ce v 17 hodin se postupně setkali  
u zaječické jedličky členové Spol-
ku Živé Krušnohoří a spolku Proč 
bychom se netěšili, aby oslavili 
zimní slunovrat i křesťanský svá-
tek narození Ježíše Krista. Akce 
měla ryze komorní charakter. 
Byla vykřesána jiskra a zapáleno 
poleno, přítomná skupinka ozdo-
bila stromek a zazpívala si několik 
tradičních vánočních koled.

„Přizdobení stromku stužkami  
a mašličkami bylo aktem zklid-
nění, duchovního souznění a po- 
selstvím lásky,“ uvedla Barbora 
Netolická z druhého z uvedených 
spolků. „Pohanská oslava sluno- 
vratu i křesťanské Vánoce na-
bízejí naději a ta spolu s láskou 
nás nenechá utopit se v pocitech 
marnosti. Přejme tedy všem lidem 
dobré vůle: Radujte se, veselte se 
v tomto novém roce.“         (bn/lm)

Advent v Zaječicích: akt zklidnění, lásky a naděje

Vrskmaň - Vánoční nadělování 
v mateřské škole Pošťáček pro-
bíhalo tentokrát v komornějším 
stylu než v minulých letech. Paní 

Vánoce v mateřince: tentokrát bez rodičů, ale Ježíšek dorazil

a to udělat radost druhým. Jak 
jejich paní učitelka s troškou hr-
dosti potvrdila, ukázalo se, že děti 
z Pošťáčku umějí nejenom dárky 
přijímat, ale také obdarovat ka-
marády, rozdělit se s nimi, půjčit 
jim něco svého. A tím vlastně po 
svém naplnily smysl vánočního 
poselství.                            (eb/lm)

učitelky si užily pěkné dopolední 
akce s dětmi, i když všem bylo 
líto, že tentokrát musely proběh-
nout bez rodičů.

„Děti jsme zapojily do všech 
předvánočních příprav. Při zdo-
bení školky, stromečku i slav-
nostní tabule jsme fantazii meze 
nekladly,“ vrací se k výjimečnému 
dni vedoucí mateřinky Eva Bejč-
ková a připomíná, že maminky 
k vánoční atmosféře přispěly 
dobrým cukrovím. „Zpívali jsme 
koledy, tvořili stromečky z růz-
ných materiálů, ozdobili vánoční 
strom na návsi ve Vrskmani dlou-
hým řetězem, připili na šťastné 
a veselé svátky a čekali jsme na  
Ježíška.“ A ten opravdu přišel! 
Rozzářené oči a nadšení dětí  
z dárečků mluvily za vše. To bylo 
radosti!

Sváteční den byl ale také příle-
žitostí, aby si vrskmaňští špunti 
osvojili další životní zkušenost,  

Vrskmaňská drobotina nese svůj příspěvek na výzdobu obecního vá-
nočního stromu.                                                      Foto 2x Eva Bejčková

Co by to bylo za vánoční tabuli 
bez výzdoby, cukroví a přípitku?

Svahová
Svahová, část obce Boleboř, 

dříve Neuhaus, leží 10,5 km se-
verně od Chomutova v nadmoř-
ské výšce 795 metrů. Její němec-
ký název patří jen myslivně na 
západním okraji vsi a v podstatě 
byl mylně přenesen na celou 
osadu. Český název Svahová se 
začal používat až po 3. září 1951  
a byl odvozen z polohy vesnice.

O vzniku Svahové se nedocho- 
valy žádné zprávy. Je pravděpo- 
dobné, že ji založil Kryštof z Kar- 
lovic, který od roku 1554 vlastnil  
červenohrádecké panství, po zří- 
zení kamencovny v Jirkově. V po- 
čátcích to byla osada lesních děl-

níků, pracujících pro kamencovnu. 
Kryštof z Karlovic, báňský hejtman 
z Jáchymova, vybudoval v Jirko- 
vě kromě kamencové hutě i důl 
Svatého Kryštofa, ve kterém se 
těžily kamencové rudy. Do města 
proto povolal řadu saských dělní-
ků i mistrů.

První doložená zpráva o osadě 
Neuhaus u Boleboře je z roku 
1563 v kadaňské korespondenč-
ní knize a týká se dědictví: eine 
Erbschaft in Newnhauss. Cho-
mutovská Heimatskunde z roku 
1898 uvádí o dalších dějinách 
Svahové jen to, že její lesní 
území bylo součástí deskového 
statku Sv. Kryštof, patřícího po- 

čátkem 17. století Georgu Mein-
lovi. Od něj je koupilo 15. 7. 
1610 město Jirkov za 30 419 zl. 
19 krejcarů. Dne 15. února 1613 
následovalo převedení důlního 

díla Sv. Kryštof se vším příslu-
šenstvím také na město Jirkov. Tři 
tehdejší osadníci Svahové se 29. 
října 1613 slavnostně přihlásili ke 
svému poddanství městu Jirkov.

Pohled na Svahovou ve 20. letech 20. století.                       Foto archiv
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Takže pěkně popořádku, co vše  
se loni událo. Začneme 6. ledna 
první schůzkou členek pěveckého  
sboru Jirkovské seniorky. Zhodno- 
tily jsme zpívání v minulém roce 
a naše sbormistryně Eva Stein- 
bachová připomněla hlavní cíl ro- 
ku - nacvičovat program na kon- 
cert k 20. výročí založení sboru.

Hned 7. ledna proběhla členská 
schůze Klubu aktivních seniorů 
(KAS) a předsedkyně Milena 
Karbusová seznámila přítomné  
s programem na leden a únor. 
Každý měsíc máme pravidelné 
aktivity - trénink paměti k procvi-
čování mozkových buněk různý-
mi formami práce, již zmíněné 
zkoušky pěveckého sboru, zpívá-
ní s harmonikou, ruční práce, ko-
rálkování, pedigování, sportovní 
pohybová cvičení.

Dále jsme stihli řadu besed  
s pestrou tématikou. Například 
besedování s vedoucím jirkov-
ského stavebního úřadu Pavlem 
Urbanem a tehdejší vedoucí od- 
boru vnitřní správy a rozvoje Jit- 
kou Řehákovou se setkalo s vel- 
kým zájmem seniorů. Zajímavá 
byla také zeměpisná beseda s jir- 
kovskou učitelkou Helenou Bure- 
šovou Metznerovou, která nás  
prostřednictvím filmu a výkladu 
zavedla ke světovým architekto-
nickým skvostům.

Třetí ukázkou byla hudební 
skupina, kterou přivedl jirkovský 
rodák dědeček Ješina a jeho čtyři 
vnoučata. Už podruhé nám zpes-
třila posezení zpěvem s dopro-
vodem kytary a harmoniky. Toto 
uskupení nám doporučil náš člen 
Vlastík Nemeš, který byl vedou-
cím bývalé známé hudební skupi-
ny Karkulka v Jirkově. Jeho přá-
ním bylo obnovit hudební tradici 
a tak se u nás konal křest ´malé 
Karkulky´.

A ještě k naší činnosti. Zájemci 
se mohli podívat na výstavu Re- 
trohrátky na radnici v Chomutově 
a turisté si vyšli na vycházku do 
okolí Jirkova - do Telšského údolí. 

Všechno se pěkně rozjelo, ale 
naši práci přerušila koronavirová 
doba. Senioři byli označeni jako 
nejohroženější skupina obyvatel. 
Po dlouhých měsících se poprvé 
setkaly dvě skupiny našich členů 

na léčebném pobytu v klášterec-
kých lázních. Jako každý rok tu 
byli velmi spokojeni.

Ovšem největší radostí bylo po 
dlouhé době setkání seniorů v klu-
bové zahradě, kde jsme si mohli 
říci, že první vlnu jsme přežili ve 
zdraví a že se budeme scházet 
každé úterý o prázdninách. I ten-
tokrát se na pěkném průběhu 
podílela skupina hostesek v čele  
s Danuškou Hořínkovou, dále řa- 
da obětavých členů, kteří vyzdo- 
bili zahradu a připravili ohniště. 
Krásnou atmosféru umocnil muzi-
kant Pepa Macek, který nám obě-
tavě hrál a my jsme si mohli za-
zpívat a hlavně povídat. Na řadu 

přišel i sport, možnost si zacvičit 
na venkovním nářadí nebo uspo-
řádat turnaj v ruských kuželkách. 

V září nám bylo umožněno se 
sejít v budově. Výbor KAS připra-
vil program na vytouženou každo-
roční dovolenou, členům byly pře-
dány informace. 13. září se první 
turnus vydal autobusem na naši 
nejdelší cestu, tentokrát směr Be-
skydy. Dojeli jsme do městečka 
Lučina v okrese Frýdek-Místek. 
Uvítal nás penzion Mostař, kde 
vše proběhlo k naší spokojenosti. 
Z terasy se naskytl krásný obraz 
na vodní dílo Žermanice, které 
zásobuje vodou ostravské podni-
ky. V pěkném počasí si mohli otu-

žilí senioři zaplavat. I zde ráno za-
čínalo nepovinnou rozcvičkou, po 
snídani si členové mohli vybrat, 
jak prožít hezký den. Na výběr 
byly různé vycházky nebo sezení 
u vody. Dalo se i zajet městskou 
dopravou do Frýdku-Místku, turis-
té se mohli podívat přímo k pře- 
hradě. Krásný byl též výlet do 
Štramberka. Byli jsme v muzeu, 
na Fríbě s rozhlednou do okolí, 
navštívili jsme originální výrob-
nu známých štramberských uší 
s dlouholetou tradicí a měli jsme 
krásné dárky z výletu pro naše ro-
diny nebo známé.

Nesmíme zapomenout na dal-
ší zajímavé akce, kupříkladu na 
každoročně pořádané Olympijské 
hry seniorů, kde se plní sportovní 
úkoly. Fandění a veselí nebralo 
konce! Následovalo vyhodnocení 
s medailemi a pak veselá zába-
va a poděkování Nadě Hoškové, 
Marcele Šoralové a za vydatnou 
pomoc i našim mužům na stano-
vištích. Po celý pobyt jsme měli 
zajištěnou hudbu Zámeckého dua 
Magda a Jirka z Heřmanova 
Městce, které jsme poznali na do-
volené v roce 2019 a kteří obdivo-
vali naše seniorské aktivity.

Každý rok připravujeme nějakou 
recesi v podobě převleků, tance 
či scénky. Tentokrát to byla sku-
pina babek z Babovřesk. Mno-
hé byly ve svém převleku k ne- 
poznání. Recese byla součástí 
závěrečného tanečního večera.

Po týdnu pobytu nás střídal dal-
ší turnus. Celkově se na dovolené 
v Beskydech vystřídalo 90 seni-
orů. Všichni neměli takové štěstí 
jako my, že v karanténním mezi-
dobí mohli tyto akce uskutečnit. 
Dovolenou však naše klubové 
aktivity skončily. Měli jsme ještě 
mnoho plánů, ty už jsme ale bo-
hužel naplnit nemohli… 

Děkujeme představitelům měs-
ta - starostce Darině Kováčové, 
místostarostce Daně Jurštakové 
a vedoucímu odboru sociálních 
věcí a školství Karlu Berntovi za 
podporu a zájem o naši nelehkou 
práci. Všem Jirkovanům přejeme 
v novém roce hodně zdraví, síly  
a také naději, že se vše zlepší.

Za výbor KAS Jiřina Frantová 
a Milena Karbusová

Červencová zahradní slavnost pořádaná Klubem aktivních seniorů.

Jednou z pravidelných aktivit jirkovského klubu je pedigování. Tato čin-
nost vychází z klasického lidového košíkářství.                     Foto 2x KAS
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Nejbližší zasedání městského zastupitelstva bude 17. února 
od 15 hodin (místo konání určí epidemiologická situace).

Tajenka prosincové křížovky zněla:
  „Jestli dáš ženě dům, ona ti dá domov.“ Hodně štěstí při dalším luštění!

Městská rada schválila záměr prodeje pozemků v lokalitě Na 
Skalce. Jedná se o třetí kolo prodeje formou obálkové meto-
dy, ve kterém město nabízí 15 stavebních pozemků. Záměr 
obsahující informace k prodeji je zveřejněn na úřední desce 
do 29. ledna. Termín pro podání nabídek je do 1. února.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

● KOUPÍM garáž v Jirkově nebo v Chomutově. Telefon: 732 209 696.
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Městské sklepy
Z větší části zachované městské historické 
sklepy byly hloubeny v pískovém pahorku 
uprostřed města v letech 1555 -1595 na pří-
kaz majitele panství Kryštofa z Karlovic.
Vznikly jako ochrana majetku, listin a zboží 
proti živelním pohromám. Velmi brzy se zača-
lo sklepení využívat ke skladování a kvašení 
piva, které se v Jirkově vařilo od roku 1443. 
Za druhé světové války využívala sklepy ně-
mecká armáda.
Vstupné dospělí 70 Kč, děti od 4 let, studenti, 
senioři od 65 let, držitelé průkazu ZTP 40 Kč.

Kulturní servis
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Veškeré jirkovské kulturní a společenské akce, 
jejichž přehled pravidelně přinášíme na této straně, 
jsou kvůli koronavirové epidemii až do odvolání 
zrušené nebo odsunuté na pozdější termíny. 

Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 




