Jirkovské
noviny
č. 3

ročník XVI. březen - duben 2011

Měsíčník města Jirkova

V tomto čísle najdete

zdarma

Ples města poprvé v novém kulturním domě Rada si rozdělila
kompetence

str. 2 Nevábné pozůstatky venčení psů
str. 3 Jirkovské sklepy zaplní strašidla

Rada Města Jirkova pověřila své
členy kontrolou a koordinací činností
odborů městského úřadu a příspěvkových organizací města:
Radek Štejnar - útvar interního auditu, právní odbor
Stanislav Moutelík - odbor sociálních
věcí a školství, MěÚSS, KVIZ, ZŠ,
MŠ a školská zařízení
Michal Šáda - odbor majetku města
a útvaru investic, stavební úřad a životní prostředí
Libor Duchoň - městská policie
Pavel Klier - odbor vnitřní správy,
Lesy města Jirkova
Libor Zamazal - finanční odbor
Jiří Tláskal - odbor rozvoje a vztahů
s veřejností.

str. 4 Fotokronika: sběr lékárniček,
DDM na horách, senioři tančí
str. 5 Pozvánky do divadla, na koncert
i na velikonoční zámek
str. 6 Hokejbalové jaro

Na duben se chystá
amnestie na penále
Dlužníkům v městských bytech, kteří
během dubna zaplatí svůj dluh na nájemném, by mělo být prominuto 90 %
poplatku z prodlení. Ten v některých
případech bývá větší než samotný dluh.
Záměr ještě podléhá schválení zastupitelstva, které se sejde 30. března.

Zápis dětí do
mateřských škol
proběhne 11. a 12. dubna
v 8 - 11 a 12 - 15 hodin
Smetanovy sady 1558
Na Borku 1644
Bezručova 752
Nerudova 1038
J. K. Tyla 1121
Studentská 1318
Školní 1726
Červený Hrádek, Školní 11
Otvice, Obecní 17
K zápisu je nutné přinést rodný
list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zátupce dítěte.

Na zateplování
přidají 30 milionů
Zastupitelstvo schválilo přesun finančních prostředků ve výši 30 milionů v rámci IPRM. O tuto částku bude
navýšena podpora projektů na regeneraci bytových domů. Peníze budou
přesunuty z priority regenerace veřejného prostranství.
Jde o přerozdělení dotace přislíbené
Jirkovu z EU. Celková výše dotace
IPRM pro město je přibližně 121 milionů korun, z toho na regeneraci bytových domů bylo plánováno přes
50 milionů korun, zbytek na regeneraci veřejného prostranství.
Od roku 2009, kdy se IPRM začal
rozjíždět, bylo podpořeno 20 projektů
zaměřených na podporu bydlení. Kvůli kurzovým rozdílům je zřejmé, že
nebude možné v dosavadní míře uspokojit všechny zájemce. Navíc současné
zmapované potřeby v této oblasti převyšují částku 31,5 milionu korun.
Město proto rozhodlo navýšit prostředky na podporu zateplování bytových domů, aby mohly být využity nejen pro nově vznikající SVJ, ale i pro
bytové domy v majetku města.

Premiéra Mysliveckého plesu města v novém prostředí se vydařila. Přispěla k tomu bohatá tombola, občerstvení bez
dlouhého čekání, doprovodný kulturní program, ale především zaplněný taneční parket.
Foto Luboš Mizun

Jízdní řád MHD: změny k lepšímu
Od 1. března vstoupily v platnost některé změny v jízdním řádu MHD. Je
to reakce na kritické hlasy cestujících.
Ti jirkovští měli výhrady především

k tomu, že bylo zrušeno obsluhování
zastávek Studentská a Horník trolejbusy a že se výrazně zhoršila dostupnost
do chomutovské nemocnice.

Oba akcionáři, města Chomutov
i Jirkov, tyto i další výhrady řešilo
s vedením podniku a výsledkem jsou
zmíněné změny (viz tabulka▼).

Vyplňujete daňové přiznání
a nevíte, jak na to?
Poradí vám pracovníci
finančního úřadu:
v pondělí 21. a 28. března
od 14 do 16,30 hodin
v informačním centru
Kostelní ulice čp. 47.

Radní Chomutova
a Jirkova znovu
u jednoho stolu
Koncem února se sešli členové rad
měst Chomutova a Jirkova. Aktéři setkání, k němuž došlo po tříleté pauze,
se dohodli na obnovení pravidelných
setkávání čtyřikrát do roka.
Jedním z bodů společného jednání
byla prezentace projektu společnosti
United Energy (UE). Zařízení na Energetické využití odpadů Most, Komořany. Projekt vychází ze záměru zřídit
a provozovat nový závod na využití
komunálního odpadu. Vychází přitom
mimo jiné ze závazků České republiky. Podle příslušné směrnice Evropské
unie má ČR do roku 2020 snížit objem
odpadů ukládaných na skládkách zhruba o milion tun ročně.
Zařízení na energetické využití odpadů, které má podle záměru v blízké
budoucnosti vyrůst v Komořanech,
počítá s využitím nejmodernější technologie. Díky ní bude produkce emisí
srovnatelná s produkcí emisí například
elektrárny na zemní plyn.
Představitelé Chomutova a Jirkova
se prozatím rozhodli ustanovit osmičlennou pracovní skupinu (tři zástupci
Jirkova, pět z Chomutova), která bude
další postup obou měst ohledně projektu EVO Komořany koordinovat.

Příští JN 21. 4.
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Z deníku
černých šerifů
Hlavou proti zdi, odneslo to zrcadlo. Záchranky vyjíždějí nejen k nezaviněným neštěstím, ale i k případům,
kdy si člověk ublíží sám. Mezi takové
patří případ mladíka, k němuž vyrazili
na základě hlášení o jeho zkrvavené
hlavě. Strážníci, kteří na místo rovněž
dorazili, zjistili, že šlo o svérázné řešení rodinného sporu – mladý muž si měl
zranění způsobit sám, když se nepohodl s rodiči, kteří mu nechtěli dát peníze. Snad z protestu nad nepřejícnými
rodiči tedy skočil hlavou proti zrcadlu,
které rozbil a zranil si hlavu. Co na to
říct - Hlavou zeď neprorazíš, anebo
Hloupost bolí?
Botičku sundal a odvezl si ji. Když
strážníci dali botičku vozidlu zaparkovaném na pěší zóně, netušili, že o ni,
byť nakrátko, přijdou. Při následné
kontrole místa totiž zjistili, že automobil zmizel i s botičkou. Podle registrační značky vozidla zjistili jméno
a adresu majitele vozu a zajeli za ním
domů. Tam našli nejen „osvobozený“
vůz, ale v jeho kufru i svůj technický
prostředek. Muž se následně přiznal,
že auto zastavil a šel si koupit cigarety.
Při návratu k vozu už viděl strážníky
v akci, počkal proto, až odjedou, botičku sundal a ujel. Řidič sice strážníkům
odcizený majetek vrátil, ale pokutu za
pokus odcizit botičku odmítl, proto
věc dořeší přestupková komise.

Veřejná služba
má vlastní dozor
Městský úřad má od 1. března o dva
pracovníky víc. Nejde však o nárůst
byrokracie, spíš naopak, noví zaměstnanci budou pracovat v terénu. Jejich
pracovní pozice má název koordinátor
veřejné služby. Oč vlastně jde, vysvětlil Jan Bach z odboru majetku města
a útvaru investic, který má nové pracovníky z řad příjemců sociálních dávek na starosti.

Počátkem března uklízeli pracovníci
veřejné služby náměstí Dr. E. Beneše.
„Jako každá práce, i tato potřebuje
kontrolu. Ta je nejfektivnější, když ji
vykonává člověk přímo v terénu, parťák. Proto jsme se zapojili do vládního projektu, jehož prostřednictvím
jsme vybrali z řad těch, kteří pracují
v rámci veřejné služby, dva spolehlivější pracovníky. Ti zodpovídají za vrácení nástrojů i za odvedenou práci svou
i svých kolegů,“ uvedl Bach, který tuto
práci posléze přebírá. Jak dodal, jeho
prozatímní zkušenosti jsou pozitivní.
Plat i odvody koordinátorům hradí
úřad práce, takže rozpočet města noví
zaměstnanci nezatíží. Smlouva s nimi
je zatím uzavřena na pět měsíců, zájem
radnice je, aby byla prodloužena alespoň na rok. Záleží na tom, zda se na
pokračování projektu najdou prostředky na ministerstvu práce a sociálních
věcí.

Mít psa je nejen radost, ale i odpovědnost
Stížnosti občanů na psí exkrementy
na ulicích i veřejné zeleni nabývají na
intenzitě každoročně zjara, když sleze
sníh. Ale jak připomíná starosta Radek
Štejnar, je to problém, který se s různou intenzitou připomíná neustále.
„Máme sice na uklízení těchto nevábných pozůstatků venčení dva vysavače, ale ty pochopitelně celé město vyčistit nemohou,“ říká starosta. „Základ
tohoto problému tkví, ostatně stejně
jako všech ostatních, v lidech, jejich
myšlení a vztahu k jejich okolí.“
Strážníci městské policie tuto problematiku řeší prakticky denně. „Neukáznění pejskaři dostávají pokuty.
Strážníci přitom mají pokyny důsledně
posuzovat každou situaci individuálně
– někomu stačí domluva, ale i v této
oblasti jsou „recidivisté“ a těm se jejich chování může pěkně prodražit,“
připomněl starosta a na závěr dodal,
že jde o věčný souboj, který se zřejmě
nedá úplně vyhrát, ale přesto v něm
nelze přestávat. „Každý by si měl uvědomit, že mít psa s sebou nese nejen
radost, ale i odpovědnost.“

Poznatky z terénu přiblížila ředitelka městské policie Marta Bendová. V
rámci prevence zkontorolovali za leden a únor 360 majitelů psů. Předmětem kontroly je, zda jsou psi přihláše-

Nové Ervěnice, sedm hodin ráno. Při kontrole registrace psa strážníci Milan
Pelzmann (vpravo) a Václav Spousta.
Foto Luboš Mizun
ní, postih může přijít nejen za jejich
exkrementy, ale i pokud pes není na
vodítku, případně nemá košík. „Každý den si určíme lokalitu, do níž se
přesunou všichni strážníci na dobu,
kdy se psi nejčastěji venčí, tedy ráno a
večer,“ vysvětluje M. Bendová organizaci kontrol. Dodala, že pokuty zatím
udělují nižší, ale u těch, kteří si nedají
říct, přistupují i k maximální sazbě 1 000 korun.
A jak na „psí“ kontroly reagují občané? „Je jasné, že za pokutu nám nikdo
nepoděkuje, zpravidla se přestupci
ohrazují tím, že městu platí takové
peníze a že město jim nedá nic, ani ty
pytlíky nebo lopatky, že chybí koše na
psí exkrementy nebo určené plochy
k venčení. Občas nám lidé nadávají, že
bychom se měli věnovat něčemu důležitějšímu, jako třeba aby se nekradlo
nebo aby měli kde parkovat. Někdo
si také stěžuje, že jeho si všímáme
a ostatních ne, že zrovna včera tu venčil
soused a toho nikdo nekontroloval.“

Lidé si podle Bendové začínají na
pozornost strážníků zvykat, takže někteří, když vidí hlídku, už tahají z kapsy pytlík. „To ale nemusí vždycky znamenat, že by také uklidili, někdo nosí
pytlík jen jako zástěrku pro případ, že
tam zrovna strážník bude. Někteří raději zajdou se psem zpátky do domu
a zkusí vyjít později, protože spoléhají, že strážník už tam nebude,“ uzavřela ředitelka strážníků jejich poznatky
a tím vlastně potvrdila starostovu myšlenku, že řešení problému je především
v samotných chovatelích psů.
Výchova pejskařů je dlouhodobý
proces, proto nezbývá než být stále ve
střehu. „Uvažujeme také o případném
návrhu změny vyhlášky, aby nebylo
možné si psa přihlásit jinde a chovat
ho tady nebo aby měl jeho majitel povinnost doložit doklad, že ho má přihlášeného jinde, protože my nemáme
vždy možnost to na místě ověřit. Tím
by se počet přestupků snad alespoň
omezil,“ dodala ředitelka Bendová.

Do pasti chudoby sklouzává stále víc lidí
Už přes rok funguje v Jirkově Sociální centrum, které zřídil a provozuje
Městský ústav sociálních služeb. Jeho
zaměření je různorodé, bezplatnou pomoc tu můžou vyhledat lidé s partnerskými problémy, ti, kteří hledají práci,
setkávají se s domácím násilím nebo
drogami v rodině, nebo třeba jen potřebují poradit s vyplněním úředního
formuláře či vyřídit jednání na úřadě.
V poslední době však narůstá problém,
který všechny ostatní zastiňuje - hrozba zadlužení.
„Za poslední čtvrtrok tvořila problematika dluhů šedesát procent mé práce,“ konstatuje pracovnice Sociálního
centra Markéta Dolejší. „Klientky jsou
převážně ženy. Typický je případ, kdy
si partnerský pár vzal půjčku, žena její
splácení vzala na sebe, pak ji partner
opustil, a ona, i když pracuje, nezvládá
splácet. V podobné situaci je důležité
vyhledat pomoc včas, protože je běžné, že situace se rychle zhoršuje.“

Markéta Dolejší (vlevo) s ředitelkou MěÚSS Evou Šulcovou.
Co je možné v takovém případě udělat? M. Dolejší obvolá věřitele, kterých
bývá zpravidla víc, snaží se sjednotit
dluh do jedné částky, dosáhnout úvěru
u finančního ústavu a uzavřít splátkový kalendář. „Za dva měsíce jsem po-

Fígl s oddlužením: Soukromé firmy nabízejí formou inzerátů oddlužení. Člověka v tísni dokáží přesvědčit, aby podepsal například nějakou pojistku proti
zadlužení. Může to být past, kdy se člověk zavazuje splácet dalšímu subjektu.
Je třeba být ve střehu, když někdo chce platit za službu, která tu existuje – například u MěÚSS – zdarma. Je to taktika založená na tom, že člověk v tísni přijme
rád rychlou pomoc bez toho, aby podrobně zkoumal její podmínky.
Fígl se složenkou: Firma člověku prodá nějaký produkt na splátky, například
na dvanáct splátek, ale dá mu jen deset složenek. Ten je poctivě platí, a když mu
dojdou, už si nepamatuje, kolik splátek vlastně zaplatil, a pustí to z hlavy. A za
pár let mu přijde výměr, úroky z dluhu, třeba v desítkách tisíc korun. A protože
takové penalizační podmínky obsahovala kupní smlouva, byť miniaturním písmem, je právně vše v pořádku.

Foto LM

dala pět návrhů na povolení oddlužení
a všechny byly schváleny.“
Současná ekonomická situace je nepříznivá zejména pro ty, kteří balancují
na hranici sociální potřebnosti. „Doba,
která nás čeká, bude produkovat chudé
lidi,“ pronáší neblahou prognózu Eva
Šulcová, ředitelka MěÚSS. „Čeká to
celou společnost, ale negativní dopady
vždy nejvíc zasahují seniory. Pro nebezpečí zadlužování to platí také. Tím
spíš, že právě seniory si někteří „podnikatelé“ vybírají za cíl svých podlých
praktik.“ (viz rámeček vlevo).
Sociální centrum sídlí v ubytovně
pro občany bez domova, ale v dohledné době se přestěhuje do centra
města. Kontakt pro případné zájemce:
474 474 474.

Vstupní byty:
jen pro našince
Společná rada měst Chomutova a Jirkova proběhla 21. února a měla na programu tři body jednání. Jedním bylo
téma vstupních bytů (ostatní dva: viz
str. 1 - projekt EVO Komořany a změny v MHD). Na obě města se obrátila
pražská společnost Banea se záměrem
zřídit v nich vstupní byty. Jejich zřizování podporuje ministerstvo pro místní rozvoj. Mají sloužit k sociálnímu
bydlení osobám v nepříznivé životní
situaci – mladým lidem, kteří opustili dětský domov, lidem vracejícím se
z výkonu trestu nebo těm, kteří čekají
na vyřešení své bytové situace.
Město Jirkov bylo ochotné se do tohoto projektu zapojit za předpokladu, že
by tyto byty byly pronajímány výhradně občanům Jirkova. To ale podmínky podpory výstavby podporovaných
bytů neumožňují. Mohlo by tak dojít
k situaci, že by do takových bytů byli
nastěhováni problémoví občané odjinud, kteří by v případě neplnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu
mohli být z bytu vypovězeni a stali se
tak místními bezdomovci. Proto Jirkov
záměr zřídit vstupní byty podle tohoto
projektu nepodpořil. Vstupní byty pro
podobné případy vyčlení z vlastního
bytového fondu, případně bude jejich
vytvoření řešit vlastním projektem, ty
pak budou sloužit výhradně občanům
města.
Stejně zamítavý postoj k projektu zaujal i Chomutov.

Hodnotili loňské
investiční akce
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu
odboru majetku města a útvaru investic o vyhodnocení investičních akcí
a údržby objektů v majetku města
Jirkova v roce 2010. Zpráva hodnotí všech dvacet tři investičních akcí
(IPRM je rozdělen na dvě etapy), které
byly naplánovány na minulý rok.
Dvě akce byly zahájeny už v roce
2009 a loni dokončeny (rekonstrukce
Kludského vily za 36,1 milionu korun
a zateplení DDM – 4,6 milionu).
Patnáct investičních akcí bylo zahájeno i dokončeno v roce 2010. Z největších to jsou hřiště u ZŠ Krušnohorská (28,6 milionu), rekonstrukce
Kulturního domu Jirkov (25,3 milionu), IPRM, I. etapa - Na Borku (21
milionů), rekonstrukce objektu Horník
(16,3 milionu), výstavba garážového
bloku Na Borku (7,5 milionu), kruhový objezd Chomutovská – Palackého
(4,6 milionu).
Několik záměrů, případně jejich dokončení, bylo přesunuto do letošního
roku: IPRM – II. etapa (27 milionů),
rekonstrukce komunikace k Jirkovské
přehradě (3,8 milionu), projekt obnovy
lesa (1,6 milionu).
Zbylé investiční akce byly buď odloženy pro velkou finanční náročnost
nebo nepřiznání předpokládané dotace
(stavební úpravy krytu u ZŠ Krušnohorská, rekonstrukce lesní cesty Telefonka) nebo budou dokončeny v dalších letech (hrušňový sad u hřbitova
– 2012, obnova porostů náhradních
dřevin v městských lesích – 2013).
Vloni bylo v rozpočtu města na investiční akce vyhrazeno 129 milionů
korun, letos je to přes 125 milionů.
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ZUŠ je nejlepší v okrese,
prosadila se i na úrovni kraje

Jedním z těch, kteří uspěli i v krajském kole, byl Adam Braun.
Základní umělecká škola Jirkov byla v únoru organizátorem okresního kola národní soutěže ve hře na klavír, kterou vyhlásilo MŠMT ČR. Z pěti uměleckých
škol v okrese se do Jirkova sjelo na 30 soutěžících z Kadaně, Klášterce nad Ohří,
Vejprt a Chomutova, aby změřili své síly a odborná porota pak ty nejlepší z nich
vybrala na postup do kola krajského.
Pořádající jirkovská škola vyslala do okresního kola osm soutěžících. Výsledky
ukázaly, že to byl dobrý výběr, a zároveň svědčí o vysoké odbornosti učitelů. Dva
ze soutěžících obsadili 2. místo – Marie Leitgebová a Josef Kemr, Eliška Rejsová
1. místo a ostatní sbírali jen první místa s postupem do krajského kola soutěže –
Adam Braun, Magdaléna Dočkalová, Klára Dvořáková, Alena Kelbichová a Monika Duong. Protože do krajského kola mohlo postoupit pouze devět soutěžících,
je ZUŠ Jirkov s pěti postupujícími absolutně nejlepší v okrese. Zbývající postupy
jsou ze ZUŠ Klášterec nad Ohří (dva) a po jednom z Kadaně a Chomutova.
Krajské kolo soutěže talentovaných klavíristů proběhlo 8. března v Litvínově. Soutěže se zúčastnilo 63 soutěžících z osmnácti ZUŠ. I v této obrovské konkurenci naši žáci obsadili tři druhá místa – Klára Dvořáková, Alena Kelbichová
a Monika Duong a dvě třetí místa - Adam Braun a Magdaléna Dočkalová.
Za krásnou reprezentaci školy i města blahopřejeme nejen soutěžícím, ale také
jejich učitelům.
Text a foto: Milena Sailerová

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov zve malé i velké zájemce do Kouzelných sklepů

Stejný - čert se vrací do Jirkova,
tentokrát do tajuplného podzemí
Nevšední prohlídky jirkovských historických sklepů se chystají na sobotu
9. dubna. Toho, kdo ten den sestoupí
do jirkovského podzemí, čeká nejedno
překvapení. Chodby sklepů totiž ožijí
pohádkovými postavami. „Čerti, čarodějnice, bludičky, tajemní mniši a další
bytosti, jež z pohádek a bájí přicházejí,
budou hráti a kejkle předváděti, někdy
možná hrstku strachu dají, avšak náruč
plnou smíchu mají,“ slibuje „vrchní
čert“, který má akci na starosti, Jaroslav Stejný. Bývalý červenohrádecký
kastelán se před několika lety proměnil na pekelníka a šéfuje Muzeu čertů
v Úštěku. Právě s ním KVIZ Jirkov,
který má historické sklepy ve správě,
na přípravě pohádkové prohlídky spolupracuje.
„Mělo by to být několik vystoupení
na motivy různých pohádek a pověstí, v současné době dokončuji scénář,“
uvedl měsíc před akcí J. Stejný, jemuž
by mohlo asistovat až několik desítek
účinkujících. „Zatím nevím přesně, kolik lidí se podaří dát dohromady, možná dvacet, možná třicet. Každopádně
věřím, že prohlídky budou zajímavé,
návštěvníci potkají strašidla, ale i jiné
pohádkové postavy, třeba permoníky,
kteří jsou v podzemí doma.“
Čerti a další strašidla v tmavých sklepeních vyvolávají přirozenou otázku
– bude to strašidelné? „Je jasné, že
tajemné prostředí sklepních zákoutí po
vyvolání trochy toho mrazení v zádech
přímo volá, ale zase bych nechtěl vyděsit malé děti,“ říká Stejný a s úsměvem
dodává své čertovské krédo. „Lidé by

Jaroslav Stejný jako čert. V čele podobné strašidelné chásky na den ovládne
jirkovské podzemí. Jak přitom zdůrazňuje, kdo sklepy navštíví, bát by se měl jen
trochu, prý přiměřeně věku a pohlaví.
se nás měli bát, ale přiměřeně. Říkávám, že straším tak, aby se mě nebály
děti, ale jejich maminky – a o ty zase
tatínkové.“
Nakolik se toto strašidelné pravidlo
podaří pohádkovým postavám z Mu-

zea čertů v Úštěku dodržet, se můžete
přijít podívat druhou dubnovou sobotu
do Jirkovských historických sklepů
v době od 10 do 18 hodin. Prohlídky
budou skupinové, podle zájmu návštěvníků.

Několik momentek z Mysliveckého plesu města

▲ Tak kterýpak bude ten šťastný? Jeden z plesajících vybírá z ošatky plné
losů, přihlíží dámy, které měly jejich
prodej na starosti, Nicole Poncová
(vlevo) a Jiřina Hodinářová (vpravo).
Lístků bylo 7 000, výherních 410.
►▲ Ze stylové výzdoby jukala na
příchozí hned u vchodu hlavní výhra divoké prase.
◄ Také letos přijal na plese zástupce
Chomutovského dětského nadačního
fondu Jiří Kroh (vlevo) od starosty
Radka Štejnara symbolický šek s výnosem Jirkovského adventu, tentokrát to
bylo téměř 53 tisíc korun.
► Zpestřením plesu byla mimo jiné
taneční show s UV světelnými efekty.
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Fotokronika: co se kde šustlo
Shromáždili tři sta lékárniček pro Afriku

Do konce února shromažďovali v mateřském centru provozovaném občanským
sdružením Archa 777, autolékárničky, které od nového roku neodpovídají příslušným předpisům. Akci v rámci celé republiky organizovala humanitární organizace
Adra a jejím cílem je poskytnout použitelné části lékárniček (zejména obvazový
materiál) zdravotnickým zařízením v Africe. V Jirkově se jich shromáždilo na 300.
Jak připomněla vedoucí mateřského centra Veronika Kocholatá (na snímku), ke
zdaru iniciativy značnou měrou přispěly ZŠ Studentská a chomutovský podnik
Eaton, ale se svými lékárničkami chodili i jednotlivci.
Foto Luboš Mizun

Jarní prázdniny si užívaly s Paraplíčkem

Vizitka zastupitele: Michal Batrin
V této nové rubrice vám postupně představíme osobnosti, které byly v posledních volbách zvoleny do zastupitelstva města.
Michal Batrin
(Česká nezávislá) je ve srovnání
s většinou ostatních zastupitelů
veterán. V zastupitelstvu je druhé volební období, stejnou práci,
i když jinak nazvanou, zastával však
i před desetiletími. „Už v komunistickém režimu jsem byl po dvě období
poslancem městského úřadu,“ říká čtyřicet let ženatý otec jedné dcery. „Vyplývalo to vlastně z mé práce, stejně
jako například zapojení v občanském
výboru - byl jsem zaměstnán ve státní
sféře. Pocházím z dělnické rodiny, můj

otec se Svobodovou armádou osvobozoval se zbraní v ruce naší republiku.
Šel jsem v jeho šlépějích a pracoval
v ozbrojených složkách jako příslušník
Veřejné bezpečnosti. Stejně jako dnešní policie má heslo Pomáhat a chránit,
bylo tomu tak i tenkrát. A cítím to tak
dodnes. Dnes, jako důchodce, už nemohu lidi chránit, ale snažím se jim
alespoň pomáhat. To je vlastně důvod,
proč jsem se do komunální politiky zapojil: chci pomáhat lidem.“
Jako příslušník VB působil M. Batrin
třicet let, v roce 1997 od policie odešel. „Pak jsem pracoval deset let jako
ředitel Podniku služeb Jirkov, než mě
současné vedení města z této pozice
odstranilo.“ Od roku 2006 je tento za-

stupitel, důsledně opoziční vůči koalici
vedoucí město, v důchodu.
Jako důchodce by měl dost času na
svou další činnost, které se věnuje ve
volném čase už přes tři desítky let,
práci sportovního funkcionáře. Je prezidentem oddílu Slovan Jirkov, který
sdružuje jirkovské kuželkáře, lyžaře
a šachisty. Čas by sice byl, ale kuželkáři jako hlavní složka oddílu prakticky zanikli několik let poté, co přišli
o kuželnu. „Přestože nevyvíjíme žádnou činnost, zatím oddíl nechci rušit,
třeba se jednou najdou lidé, kteří ve
městě postaví kuželnu,“ vysvětluje
prezident existenci nečinného oddílu.
„Zatím uvažuji o tom, že bych spojil
kuželky s jiným oddílem.“

Retro sloupek - Čím žil Jirkov před půl stoletím Retro sloupek - Jirkovští legionáři Retro sloupek

Listování kronikou města - rok 1961 - III.
Spolupráce s občany německé národnosti
Pro spolupráci s občany německé národnosti byla utvořena
zvláštní komise. Jejím předsedou byl s. Kutílek, ředitel pivovaru. Ve spolupráci s NF konala komise v r. 1961 5 besed
a přednášek pro občany německé národnosti, jichž se účastnilo vcelku 497 občanů.
V r. 1960 bylo na území města 702 občanů německé národnosti, z toho 470 dělníků a žen v domácnosti, 15 příslušníků pracující inteligence, 217 důchodců (z toho 10 bývalých
živnostníků). Během r. 1961 se počet německé národnosti
zvýšil asi o 100.
Myslivost
Lidová myslivecká společnost Telč měla 30 členů.
Odstřel zvěře: muflonů 8, srnčí 16, jelení 27, zajíců 90, ba-

žantů 65. Odstřel škodné: holubů 12, jestřábů 2, vran 15, sojek 17, lišek 3, kun 2, hranostajů 2, lasiček 3, psů 5, koček 14.
Do sběru odevzdáno celkem 64 zvířecích koží.
Železniční stanice Jirkov
Stanicí projíždělo denně 29 osobních vlaků, z toho 6 parních, ostatní motorové. Vzrůst počtu obyvatelstva v Jirkově
jevil se i ve vzrůstu železniční dopravy, zvláště osob. Počet
přepravovaných osob vzrostl o 36%.
Značný pokles jevil se v počtu vyložených vlaků (35%).
Nákladními vlaky byl ve značné míře dovážen materiál na
výstavbu nového sídliště, jež bylo v r. 1960 ve stavu plné
rozestavenosti.
Z ciziny se dováží vlaky zejména obilí a umělá hnojiva, do
ciziny se vyváží především dřevo.

Jirkovští legionáři 2 - Josef Linda, Josef Seidl

O jarních prázninách uskutečnil Dům dětí a mládeže Paraplíčko výjezd na hory
pro všechny skupiny dětí - bobaře, lyžaře i snowboardisty. Účastníci pobytu se
dosytosti „vyvětrali“ v Mariánské nad Jáchymovem. Bohatý program pro 21 dětí
zajistili čtyři vedoucí z řad pedagogů volného času DDM. Děti se byly vykoupat
v aquaparku, navštívily solnou jeskyni, závodily na kopci a soutěžily ve společenských hrách. Protože přálo počasí, výjezd za čerstvým vzduchem a zimními radovánkami se opravdu povedl.
Foto: archiv DDM

Seniorům tři hodiny tance nestačí

Oblíbené taneční odpoledne pro seniory, které se přesunulo z kulturního domu v
Nových Ervěnicích do nového Kulturního domu Jirkov u autobusového nádraží, se
koná každou první neděli v měsíci. K tanci i poslechu vyhrává Malá muzika pana
Vávry. Na únorovou zábavu dorazilo téměř sedm desítek návštěvníků, v březnu
ještě o patnáct víc. Svátečně oblečení senioři se opravdu dobře se bavili. V nových
prostorách se jim líbí a kvitovali i nekuřácké prostředí. Jen jednou výhradou se
netajili, taneční zábava trvá od 15 do 18 hodin a to je prý málo. Uvítali by její
prodloužení alespoň o hodinu.
Text a foto: Jitka Kucerová ml.

Josef Linda se narodil 17. 3. 1887 ve Mšeckých Žehrovicích. Po obecné a měšťanské škole vystudoval učitelský
ústav v Příbrami a v Plzni. Po jeho absolutoriu nastoupil jako učitel ve Mšeckých Žehrovicích. Odveden byl již
v roce 1909 k pověstným „osmadvacátníkům“ do Prahy.
S nimi také vstoupil v červenci 1914 do války. Rusové jej
3. 4. 1915 zajali při bojích v Karpatech. V zajetí pracoval
v Malcovském cementářském závodu v Kalušské gubernii.
Do legií se přihlásil 8. 10. 1917, zařazen do vojska byl
však až koncem února 1918, nejprve jako střelec 1. roty záložního pluku a následně do 1. roty 1. střeleckého pluku.
S plukem se v době od 28. 5. do 13. 11. 1918 zúčastnil celé

řady bojů proti bolševikům. 21.12. 1918 byl přidělen k plukovní hudbě uvedeného pluku. Do vlasti odjel jako součást
13. transportu na lodi Yonan-Maru dne 9. 12. 1919 a ve vlasti stanul 2. 2. 1920.
V meziválečném období se věnoval učitelské profesi.
V rámci osídlování pohraničí se přistěhoval v roce 1945 do
Jirkova a zde se stal řídícím učitelem na škole v Mostecké
ulici. Traduje se o něm, že byl přísným učitelem. Snad si na
něj někteří z vás vzpomenou a pomohou tím doplnit mozaiku jeho života. Po odchodu do důchodu zemřel 31. 10.
1962 ve Zruči nad Sázavou na zápal plic, pohřben byl ale
v Jirkově.

Josef Seidl je jediným legionářem, který se v Jirkově narodil (1. 11. 1873). Odveden byl v roce 1893 k 9. zeměbraneckému pluku, službu v armádě však nenastoupil, jelikož
tou dobou již pobýval v Kišiněvě v Besarábii, kde působil
jako učitel tělocviku. Tam jej zastihla válka. Ještě jako civilista se stal zástupcem Čechoslováků v této ruské gubernii
a i s rodinou (měl pět dětí) nezištně pomáhal zajatým krajanům. Po rozhodnutí čs. vedení přesunout ruské legie do
Francie se k transportu připojil. Ve Francii byl v roce 1918
zařazen do 21. střeleckého pluku, nejprve jako četař. Prodělal boje u Vouziers, byl dekorován francouzským válečným
křížem. 30. 12. 1918 se vrátil do vlasti již jako nadporučík.
Krátce po návratu byl 12. 1. 1919 jmenován do funkce
vojenského velitele Pražského hradu a povýšen do hodnosti kapitána. Byl podřízen přednostovi Vojenské kanceláře
a podléhala mu Hradní stráž. Podílel se na zavedení legionářských uniforem pro Hradní stráž, která je nosila od roku
1929 až do květnové mobilizace v roce 1938. Vojenskou kariéru ukončil v roce 1936 jako plukovník (viz snímek) v roce
1936 a po celou dobu vykonával funkci velitele Hradu. Kromě uznání od prezidenta Masaryka byl vyznamenán řadou
vysokých vyznamenání – rytířským Řádem čestné legie, Řádem sv. Mořice a Lazara, Řádem rumunské koruny, Verdunskou medailí a dalšími medailemi pamětního charakteru.
Veškeré výše uvedené skutečnosti o J. Seidlovi jsou zde
publikovány vůbec poprvé, doposud jsme neměli možnost
se s tímto bezesporu významným rodákem seznámit.
Miroslav Jančar

Jirkovský rodák to dotáhl na velitele Pražského hradu.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

informace na telefonu 474 654 313

Pátek 18. 3. 15 hodin. Turnaj ve šprtci a stolním tenise. Herna DDM.
Sobota 2. 4. 15 hodin. Playback show - finále. Host: skupina Diamond Cats. KD Jirkov.
Pátek 15. 4. 15 hodin. Velikonoční dílna.
KVIZ

informace na telefonu 474 684 560

Úterý 22. 3. 19 hodin. Bez roucha. Divadelní představení Ervěnického národního divadla. KD Jirkov.
Pátek 25. 3. 19 hodin. Wabi Daněk. Koncert. KD Jirkov.
Neděle 3. 4. 15 hodin. Taneční odpoledne s Malou muzikou pana Vávry. KD Jirkov.
Středa 13. 4. 19 hodin. Záměna. Divadelní představení. KD Jirkov
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Chystáte kulturní nebo sportovní akci?
Dejte vědět ostatním!
Městský úřad vydává dvouměsíční přehled
kulturních a sportovních událostí
a nabízí bezplatné uveřejnění
v kalendáři akcí i na webu města.
Kontakt: Odbor rozvoje a vztahů s veřejností
- A. Karlovská, náměstí Dr. E. Beneše 1,
Jirkov 431 11, tel.: 474 616 481
e-mail: a.karlovska@jirkov.cz.
http://www.jirkov.cz/kalendar-akci/

informace na telefonu 474 654 077

Pátek 1. 4. Jirkovské klávesy. Celodenní soutěž mladých hudebníků. Sál ZUŠ.
Čtvrtek 7. 4. 18 hodin. Filmové návraty. Koncert učitelů. Koncertní sál ZUŠ.
Úterý 12. 4. 19 hodin. Art Tri Bohemia. Koncert Klubu přátel hudby. Sál ZUŠ.
Čtvrtek 14. 4. 19 hodin. Jarní koncert Ventilek. Kostel sv. Ignáce Chomutov.

PROGRAM KINA
ROOSEVELTOVA 704, WWW.KINOJIRKOV.NAINTERNETU.CZ, TEL.: 474 680 337
ST 16. 3. 17.30 hodin, NE 20. 3. 15 hodin
Sammyho dobrodružství - 3D
ST 16. 3. 20 hodin
Správci osudu
ČT 17. 3. 17.30 hodin
Fotři jsou lotři
ČT 17. 3. 20 hodin
PÁ 18. 3. 17.30 hodin
SO 19. 3. 20 hodin
Sanctum - 3D
SO 19. 3. 15 hodin a 17.30 hodin
Autopohádky
PÁ 18. 3. 20 hodin, ČT 24. 3. 17.30 hodin
Černá labuť
NE 20. 3. 17.30 hodin
Cizinec
ST 23. 3. a NE 27. 3. 17.30 hodin
Princ z Persie: Písky času
ST 23. 3. 20 hodin, NE 3. 4. 17.30 hod.
Dilema
ČT 24. 3. 20 hodin, PÁ 25. 3. 17.30 hodin
Opravdová kuráž
PÁ 25. 3. a SO 26. 3. 20 hodin
Králova řeč
SO 26. 3. 15 a 17.30 hodin
Máma mezi Marťany - 3D
NE 27. 3. 15 hodin
Krtek a medicína
ST 30. 3. 17.30 hodin, NE 3. 4. 15 hodin
Na vlásku - 3D
ST 30. 3. a PÁ 8. 4. 20 hodin
Odcházení
ČT 31. 3. 17.30 hodin, PÁ 1. 4. 20 hodin
Všemocný

ČT 31. 3., ST 6. 4. a ČT 7. 4. 20 hodin
Na doraz
PÁ 1. 4. 17.30 hodin
Harry Potter a Relikvie smrti (1)
SO 2. 4. 15 a 17.30 hodin
Alfa a Omega - 3D
SO 2. 4. 20 hodin
Avatar
ST 6. 4. 17.30 hodin, NE 10. 4. 15 hodin
Já, padouch - 3D
ČT 7. 4. 20 hodin
PÁ 8. 4. 17.30 hodin
NE 10. 4. 17.30 hodin
Sucker Punch - 3D
ČT 7. 4. 20 hodin, PÁ 8. 4.17.30 hodin
Zdrojový kód
SO 9. 4. 15 a 17.30 hodin
Hop - 3D
SO 9. 4. 20 hodin
Varieté
ST 13. 4. 17:30 hodin, NE 17. 4. 15 hodin
Gulliverovy cesty - 3D
ST 13. 4. 20 hodin, ČT 14. 4. 17.30 hodin
Londýnský gangster
ČT 14. 4 20 hodin
Tři dny ke svobodě
PÁ 15. 4. 17.30 hodin, SO 16. 4. 20 hodin
Zdrojový kód
PÁ 15. 4. 20 hodin
Jíst, meditovat, milovat
SO 16. 4. 15 a 17.30 hodin
Rio
NE 17. 4. 17.30 hodin
Let´s Dance - 3D

Motto:
„O tom to totiž je. O dveĳích a o sardinkách. Pĳíchody – odchody.
Pĳinést sardinky – odnést sardinky. Tomu se ĳíká fraška.
To je divadlo. To je život.“

ERVĢNICKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
uvádí komedii Michaela Frayna

BEZ ROUCHA
22. bĳezna 2011 v 1900 hodin, Kulturní dĴm Jirkov
režie: Jana Kopecká
hrají:
Rudolf Chrpa.....................................Lloyd Dallas ............................................. režisér
Alice Flesarová .................................Brooke Ashton.............................................Vicki
Ivo Brabec ..................................... Garry Lejeune............................... Roger Tramplemain
Pavla Vysoudilová ............................... Belinda Blair.......................................Flavia Brent
František Bouda............................Frederick Fellowes ................................. Philip Brent
Jaroslav ZástĮra st......................... Selsdon Mowbray..........................................zlodĮj
Jaroslav ZástĮra ml. ............................. Tim Allgood............................................ inspicient
Radovan Kaše ...........................Poppy Norton Taylor .................................. inspicient
Jana Kopecká .....................................Dotty Otley .................................... paní Clackettová
divadelní inspice skuteċná:
Vladimíra Chrpová, Jiĳina Kĳížová
pomocná režie: Iveta BrĴnová
Za štĮdrou pomoc pĳi pĳípravĮ tohoto pĳedstavení dĮkujeme Vinotéce na námĮstí v ChomutovĮ.
Pĳedstavení podpoĳili: MĮsto Jirkov, Reality Bouda, EBJ, RT Steel s.r.o., Marie Nováċková,
Radim Volaĳík, Jiĳí Vysoudil a Josef Šporgy.
DĮkujeme.
Vstupné: 100,- Kċ

Napsali jste nám... Napsali jste nám... Napsali jste nám... Napsali jste nám... Napsali jste nám...

Návštěva z ústředí
svazu zahrádkářů
Ve čtvrtek 24. února přijel do Jirkova na pracovní návštěvu ředitel ústředí
a současně místopředseda Českého
zahrádkářského svazu Josef Ernest. Po
přijetí starostou města Radkem Štejnarem a krátkém společném rozhovoru
přejel na Červený Hrádek, kde se zúčastnil jednání s Městskou radou sdružených základních organizací ČZS.
V jeho průběhu byl, společně s vedoucí ekonomického oddělení ústředí ČZS
Monikou Korbovou, seznámen s hlavní problematikou místních organizací
ČZS, kam na prvé místo patří zachování zahrádkových osad, jejím řešením
a také s přípravou oslav 50. výročí organizované činnosti zahrádkářů v Jirkově připadajícím na letošní rok.
Obě strany se v této souvislosti dohodly na konkrétní formě možné pomoci jirkovským organizacím. Na závěr své návštěvy doc. Ernest vyjádřil
poděkování a uznání za práci místní
organizace ČZS i její Městské rady.
MR SZO ČZS v Jirkově byla ustavena počátkem roku 2006 na základě
ujednání výborů příslušných ZO, s cílem sjednotit postup při řešení hlavních úkolů.
Josef Urban, předseda ZO ČZS č. 1

Neobvyklý muzikál v jirkovském kině

Úvodem se účinkující, pocházející z devíti zemí tří kontinentů, představili.
V kině Květen se 24. února se uskutečnilo neobvyklé představení. Skupina mladých lidí z organizace YWAM
(Youth With A Mission) z Berlína tu
uvedla show, kterou nacvičila na tamní
umělecké škole pod vedením profesionálních umělců.
Muzikálový příběh o dívce, která hledá svou identitu a najde naději
v Bohu, je původní dílo skupiny. Jde
o směs tance, zpěvu, jazzové a hiphopové hudby, reprodukované i živé.
V představení vystupují mladí lidé
z USA, Německa, Finska, Švýcarska,
Brazílie, Velké Británie, Thajska, Lotyšska i z České republiky. V Jirkově
sklidili velký úspěch, stejně jako na
vystoupeních v Thajsku a Německu.

Hlavní roli v muzikálu ztvárnila Jirkovačka Markéta Bečvářová (vpravo). O svých dojmech z představení
a turné po Thajsku a Německu, ale
i ze studia na berlínské umělecké
škole bude besedovat v kině v úterý
23. března od 19 hodin.
Text a foto: Šárka Bečvářová
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I na jaře si hokejbalisté drží vedení

Tip pro šesťáky: ZŠ Krušnohorská
opět otevře sportovní třídu
Ve školním roce 2011/2012 bude 4. ZŠ v Jirkově opět zřizovat v šestém ročníku sportovní třídu zaměřenou na míčové hry, zvláště na volejbal. Sportovní
třídy mají na této škole dlouholetou tradici. Děti mají možnost naučit se základům volejbalu pod vedením kvalifikovaných učitelů – trenérů, ale i dalších
jiných sportů (atletika, sálová kopaná, florbal, basketbal, házená, plavání …).
Žáci sportovních tříd často reprezentují školu na okresních i vyšších soutěžích a pravidelně dosahují vynikajících výsledků.Škola velice úzce spolupracuje s tělovýchovnou jednotou Volejbalový klub Ervěnice.
Žáci se mohou stát členy TJ a své dovednosti mohou dále zdokonalovat.
Hodně odchovanců tohoto klubu působí aktivně v různých extraligových družstvech (Liberec, Ústí nad Labem, České Budějovice). Vstup do sportovní třídy
je pro sportovně nadané dítě tou nejlepší příležitostí, jak své schopnosti dále
rozvíjet. Velice rádi uvítáme děti z Jirkova a okolí.
V případě zájmu o vřazení dítěte do sportovní třídy na 4. ZŠ kontaktujte co nejdříve vedení školy.
Mgr. Eva Steinbachová, zást. řed. školy

Večerní lyžařská liga 2011
Na plzeňském zimním turnaji odehrál HbC Kapitán vyrovnaný souboj s prvoligovým TJ Suchdol nad Labem. Na snímku
obranná dvojice Petr Gill (v popředí) a Miroslav Horňáček, gólman Jan Landyš.
Foto: archiv HbC Kapitán
Po zimní přestávce začala pro hokejbalisty HbC Kapitán Jirkov jarní část
Oblastní hokejbalové ligy. „Během
přestávky se tým kvůli velké pracovní
vytíženosti většiny hráčů scházel k tréninkům jen zřídka a každý se připravoval individuálně. Dále tým absolvoval
jeden turnaj a jedno přípravné utkání,“
řekl k zimní přípravě vedoucí a trenér
týmu Jiří Hlinovský.
Na kvalitně obsazeném zimním poháru v Plzni, kde startovaly týmy z první
a druhé národní hokejbalové ligu, vybojovali Kapitáni solidní pátou příčku
z deseti účastníků, když ve čtvrtfinále
prohráli až v nájezdech s pozdějším
vítězem Sokolem Suchdol. Škoda, že

tým nemohl nastoupit v plné síle, určitě by urval ještě lepší výsledek.
Poslední prověrkou před zahájením
soutěže bylo přípravné utkání s druholigovým týmem SHK Dachdecker
Louny. K utkání se trenérovi dostavila
drtivá většina hráčů základní sestavy,
a to bylo vidět i na celkovém skóre zápasu, které se zastavilo na konečných
11:3 ve prospěch Kapitánů.
Během probíhající jarní části odehráli Kapitáni už pět utkání, ve kterých
získali 12 bodů a jsou stále v čele pelotonu OHbL - sever. Černou kaňkou
je ztráta dvou útočníků Martina Štiky
a Josefa Nepraše. Oba se hned v úvodu
jarní části nepříjemně zranili a museli

podstoupit operaci, která pro ně znamená minimálně v tomto ročníku konec sezóny.
Do konce základní části zbývá odehrát ještě šest utkání. V playoff budou
zvýhodněna mužstva, která jsou rezervou extraligových nebo prvoligových
týmů. Nové pravidlo totiž umožňuje
posílení o hráče z těchto týmů, a tak
se dají očekávat velmi těžké zápasy
i s týmy ze spodních pater tabulky. Kapitáni o posilách moc neuvažují a tým
chtějí nechat, tak jak odehrál většinu
celé sezóny. „Jediná možná výjimka je
na postu dvou zraněných útočníků, tam
se rýsuje příchod jednoho hráče,“ dodal
závěrem Hlinovský.
dh

Start těch nejmladších: zleva Tomáš Matoušek, Lukáš Pospíšil, Michal Rameš.
Lyžařský klub Slovan Jirkov uspořádal od 6. ledna do 10. března ve Skiareálu Pyšná seriál šesti závodů pod názvem Večerní lyžařská liga. Závodilo
se v obřím slalomu, s výjimkou finále,
kdy se jel slalom speciál. Hlavní cenou
pro absolutního vítěze, kterým se stal

Robert Rössler z Jirkova, byla celoroční jízdenka na sezónu 2011/12.
Večerní lyžařské ligy se zúčastnilo
56 závodníků v šesti věkových kategoriích. Její nejmladší účastníci se narodili v roce 2006, nejstarším byl závodník
ročník 1938.
tp

Jirkovské hřiště využívají pro zimní
přípravu i fotbalisté z vyšších soutěží

V rámci zimní přípravy se na jirkovském hřišti střetly FK Teplice B (divize)
a 1. FC Karlovy Vary (Česká fotbalová liga).
Foto Martin Hájevský
Sportovní areál s umělými povrchu u ZŠ Krušnohorská čeká na své první jaro.
Sportoviště je v provozu od října loňského roku a přestože ho čeká první jarní
sezona, nezahálelo se tu ani v zimě, kdy bylo využíváno především hřiště s umělým trávníkem pro kopanou. Od prosince do konce února umožnil umělý povrch
i v nepříznivých klimatických podmínkách využít hřiště celkem více než stoosmdesátkrát. Kromě jirkovských fotbalistů jej využívaly pro zimní přípravu a přátelská utkání také oddíly kopané z blízkého i vzdálenějšího okolí. 16. února tu
sehráli přípravné utkání fotbalisté FK Teplice B (divize) s Karlovými Vary,
V následujícím teplejším období se otvírá prostor i pro další sporty – atletika, tenis, volejbal, košíková, nebo nohejbal. Zájemci o využití sportovišť mohou získat informace nebo poslat objednávku prostřednictvím webových stránek
www.sportjirkov.cz.
mh
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