Tiskové zprávy 30. 4. 2014
Jirkov bude žádat o dotace
Zateplit a restaurovat – do těchto dvou slov by se daly shrnout plány, které by Jirkov rád
realizoval s pomocí dotací. Uchází se o ně u Ústeckého kraje a u Státního fondu životního
prostředí ČR.
Z krajských peněz by se měla na zámku Červený hrádek restaurovat štuková výzdoba
klenby v zadním průjezdu, celkové náklady vycházejí na 160 tisíc korun, dotace by mohla
dosáhnout výše 112 tisíc. Ze stejného zdroje, jen z jiného programu, se Jirkov uchází o 122
tisíc korun na restauraci sloupu sv. F. Xaverského a sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi
obce Červený Hrádek.
„Na státní fond doputuje v těchto dnech žádost Jirkova o dotaci na zateplení střechy a
obvodových zdí objektu Základní školy v Nerudově ulici a všech pavilonů objektu
Městského ústavu sociálních služeb v ulici U Dubu,“ doplňuje starosta Radek Štejnar.

Jirkovské gymnázium zvyšuje kapacitu
Po rekonstrukci sociálního zařízení v budově školy se může
kapacita navýšit. Dosud byla 125 studentů, a od prvního září
sem bude moci chodit až 225 lidí. Ředitel školy zároveň
navýšil kapacitu denního studia ze 65 na 165 dětí. „Po
dubnových přijímacích zkouškách už je jasné, že zájem o
bezplatné studium v Jirkově se zvyšuje. Přijímacími
zkouškami prošlo 39 dětí, 16 uchazečů v testu z matematiky
a češtiny neuspělo,“ informuje starosta Radek Štejnar.

Možnost výhodné půjčky využila jen jedna Jirkovačka
Jirkov vyhlásil v únoru možnost požádat o půjčku z městského fondu, vyhradil na to
milion korun. Ale ani letos nebyl velký zájem, přihlásila se jen jedna žena, která plánuje
zateplit dům. Město jí na to půjčí padesát tisíc korun.
V minulých letech zaznamenala radnice výrazný pokles žádostí, přesto tuto možnost
půjčky z fondu rozvoje bydlení nadále každý rok nabízí. „Na jednoho žadatele či
jednotlivý dům je možné půjčit ročně maximálně 300 tisíc korun,“ upřesňuje
místostarostka Dana Jurštaková.

Jirkovský kemp se připravuje na sezonu
Nové bojlery na teplou vodu ocení především
návštěvníci kempu v areálu Červeného
Hrádku. Opraveno už je nevyhovující dřevěné
schodiště u objektu, v němž je recepce a
restaurace, která se teď může pochlubit novou
terasou s pěkným výhledem.
Rozlehlý sportovně relaxační areál na okraji
Jirkova směrem na Most zahrnuje kromě
kempu, kde jsou chatky a prostory pro
stanování, také dva bazény, antukový kurt,
beachvolejbalové hřiště a minigolf. „Oblíbili si jej nejen Jirkováci, kteří se sem chodí v létě
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koupat, ale i přespolní,“ říká místostarostka Dana Jurštaková. Důvodem jsou kromě
příjemného prostředí také možnosti, které nabízí rodinám s dětmi – jeho rozlehlost je
velkou výhodou, kromě výše zmíněného tu jsou ještě dvě dětská hřiště s novými prvky,
trampolína či kuželky. Cena za čtyřlůžkovou chatku se pohybuje dle vybavení od 700 do
800 korun, vstupné na koupaliště je 40 korun pro dospělého a děti platí 10 nebo 30 korun
podle věku.

Budování v Jirkově pokračuje
Jaro je v Jirkově ve znamení chodníků a parkovišť. Alespoň pro odbor majetku města a
útvaru investic, který pro město zajišťuje kromě běžné údržby i investiční akce.
V běhu je budování chodníku v Žižkově ulici směrem k obchvatové komunikaci Na Borku,
dále chodníku a schodiště, které propojují lávku Na Borku s ulicí Žižkova. Brzy se také
bude rozšiřovat parkoviště v ulici Generála Svobody a bude vybudován nový propojovací
chodník v ulici Školní a Generála Svobody, v rámci projektu IPRM, takže budou obě akce
částečně hrazeny z dotace EU. Brzy se bude na zámku Červený hrádek vyměňovat 53
oken, náklady přesahují 860 tisíc korun.
„Chodci jistě ocení, že v Mostecké ulici vznikne zcela nový chodník, na nějž bude
navazovat přechod přes hlavní silnici v Palackého ulici pod benzínkou a přechod
v Mostecké,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková.
V květnu a červnu by se měla firma RRR spol. s r. o. pustit od opravy Chomutovské ulice,
kterou bude provádět na základě připomínek města. Odfrézuje část nerovností a položí
část nového živičného povrchu. Nové bude také veřejné parkoviště u Základní školy
v Krušnohorské ulici, které budou využívat především sportovci a návštěvníci nově
zrekonstruované tělocvičny (částečně hrazeno z dotace v rámci projektu IPRM). Hotové by
mělo být do poloviny prázdnin, stejně tak i rozšíření parkoviště ve Studentské ulici u čp.
1265 (také IPRM) a nové hřiště na Street Workout v Krušnohorské (také IPRM).
Z dokončených akcí uvádíme například: Bylo dokončeno
(30. 4.) zateplení největší jirkovské školy v Krušnohorské
ulici za 48 milionů korun, které město realizuje díky
dotaci z Operačního programu životního prostředí.
Jirkovské kino se může pochlubit zvýšenou kapacitou filmového serveru,
vylepšením zvukového procesoru z 5.1 na 7.1, má také nové větší plátno.
Vše stálo necelých 120 tisíc korun.

Jirkov ocenil učitelky
Čtyři jirkovské pedagožky dostaly ke Dni učitelů ocenění. Hana
Haviarová ze ZŠ Studentská, Šárka Hromádková ze základní
umělecké školy a Hana Štochlová z MŠ Smetanovy sady při
příležitosti slavnostního setkání všech učitelů a učitelek v Jirkově
na zámku Červený Hrádek. Čtvrtá žena - Zdeňka Mařincová ze
ZŠ Nerudova - byla pracovně mimo
město, proto jí starosta Radek Štejnar a
místostarostka
Dana
Jurštaková
poděkovali za záslužnou práci později,
už přímo na úřadě.
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Nové kamery v Nových Ervěnicích zaplatí město jen deseti procenty
Díky projektu prevence kriminality přibydou v Jirkově tři kamery – v ulici K. H. Máchy,
B. Pacholíka a Osvobození. Ministerstvo vnitra schválilo dotaci ve výši 350 tisíc korun,
město se bude podílet nejméně deseti procenty. Předběžný finanční rozpočet realizace
počítá s částkou cca 420 tisíc korun.
Dohled kamer by měl pomoci udržet ve zmíněných lokalitách pořádek. „Nové Ervěnice
jsou sociálně vyloučenou lokalitou, kde nepřizpůsobiví občané ztěžují život slušným
lidem. Kamery jsou součástí opatření, jak mít situaci pod kontrolou a naopak ztížit život
těm nepřizpůsobivým,“ komentuje to místostarostka Dana Jurštaková.

Armáda spásy se v Jirkově zabydluje
Od letošního ledna působí v Jirkově Armáda spásy. Převzala sociální služby po sdružení
Cesta naděje, takže má na starosti azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační
službu pro rodiny s dětmi Jonatán a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána.
„Pracovníci charitativní organizace se pustili do práce, od údržby ve svěřených budovách
po doučování dětí v rodinách a poradenství,“ potvrzuje činnost starosta Radek Štejnar.
Od začátku roku prošlo azylovým domem jedenáct matek s osmnácti dětmi a Fontánu
navštěvuje průměrně padesát dětí, které potřebují podporu, chybí jim doma podmínky pro
plnění školních povinností. Indická dobrovolnice nabízí výuku angličtiny, slovenský
pomocník zase sportovní aktivity.
V současnosti hledá jirkovská pobočka nové kolegy na pozici sociálního pracovníka pro
nízkoprah Fontánu, pro azylový dům a sociálně aktivizační služby. V plánu na letošek je
ještě zřízení recepce v azylovém domě, praktické zavedení standardů kvality služeb podle
zákona o sociálních službách a řešení různých technických oblastí.

Kavárna třicet metrů nad zemí? V Jirkově!
Jen jeden den budou mít návštěvníci jirkovské věže v Kostelní
ulici možnost posedět u kávy a kochat se výhledem na město.
Příspěvková organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení
se zapojila do jednodenního amatérského festivalu Restaurant Day,
který probíhá po celém světě. Zájemci o netradiční zážitek nechť si
zapíší do diářů sobotu 17. května a rezervují si hodinu na
telefonním čísle 474 654 265. Od 8 do 22 hodin se tam budou
podávat snídaně, lehké obědy, koláče, sendviče, káva, pivo, vína a
domácí limonády.
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Knihovna, mateřské centrum i čajovna vítají šikovné a nadané
Aktivní ženy ve věku od osmnácti do sto let se budou scházet
v jirkovské knihovně, jejíž pracovnice zakládá Dámský klub.
Dámy se budou scházet a společně se věnovat pletení,
háčkování, vyšívání, mohou si vyměňovat recepty a také
pomáhat kulturnímu zařízení jako dobrovolnice. Více
podrobností na místě v Kludského vile nebo na telefonu
474 654 007.
Pomocníky i pomocnice vítá také spolek Archa 777, který
provozuje mateřské centrum na náměstí. Kontakt je 725 006 968. Ti, kteří mají omezené
časové možnosti nebo jsou přespolní a přesto by chtěli Jirkovákům něco předat, mohou
přijít do čajovny Zen ve Vinařické ulici na přednášku nebo debatu, případně lze i
vystavovat, hrát, zpívat, recitovat...

Dětské pohlednice i brožura jsou ke koupi v Jirkově
Originální pohlednice čtyř jirkovských památek
dokreslené prvky dětské fantazie a zábavnou a poučnou
brožurku s opičkou Jiřinkou prodává infocentrum
v Kostelní ulici a recepce na zámku Červený hrádek.
Pohlednice místního grafika Davida Jasného zobrazují
Kludského vilu se zahradou, zámek Červený hrádek,
městskou věž a historické sklepy. Dětská brožura poučí i
pobaví, její součástí je pexeso, osmisměrka, křížovka,
pohled a malá soutěž o ceny.

Dárci krve mohou požádat v Jirkově o příspěvek
Tisíc korun si mohou na radnici vyzvednout držitelé zlaté Janského plakety s trvalým
pobytem v Jirkově. Příspěvek se poskytuje od prvního května do konce června a bude
vyplacen po předložení občanského průkazu a žádosti, jejíž nezbytnou součástí je kopie
dárcovské legitimace a kopie kartičky zlatá plaketa, nebo po předložení potvrzení od
hematologicko-transfúzního oddělení. „V loňském roce jsme stejnou částku vyplatili
celkem 167 lidem,“ prozradila místostarostka Dana Jurštaková.

Výběr z kalendáře akcí na www.jirkov.cz
DEN VÍTĚZSTVÍ – čtvrtek 8. 5. v 9 hodin na hřbitově u pomníku rudoarmějců památku
padlých vojáků Rudé armády. Místarostka města Jirkova Dana Jurštaková, Český svaz
bojovníků za svobodu, Obec legionářská Jirkov, Klub přátel československého odboje,
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Hraničář Jirkov uctí památku padlých.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
informace na telefonu 474 684 560
► Výstavy:
Z kolébky do kočárku - historické kočárky. Do konce října, út-ne od 10
do 17 hodin, vstup 49/19 Kč. Pohádkový svět - út-ne od 10 do 16 hodin, vstup 20 Kč.
► Sobota 10. 5. 14 h
Setkání obyvatel zaniklých obcí.
► Sobota 17. 5. 9 h
Myslivecký den
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KULTURNÍ DŮM JIRKOV
informace na telefonu 474 684 560
♫ Sobota 3. 5. 15 h
Taneční odpoledne pro seniory, vstup 40 Kč.
► Sobota 31. 5. 7:30
Rytíř klub Jirkov, město Jirkov a pivovar Žatec pořádají
mezinárodní sběratelské setkání. Přihlášky na ubytování a rezervaci stolů mohou zájemci
zasílat do 25. května na adresu rytirklub@ seznam.cz, Rytíř klub, poste restante, 431 11
Jirkov 1, případně domluvit na telefonním čísle 725 619 510.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PARAPLÍČKO informace na telefonu 474 654 313
► Pátek 9. 5. 13 h
Keramika pro příchozí děti a dospělé, 50 Kč, 13-18 h.
► Pátek 9. 5. 15 h
Ateliér - pletení z pedigu a další, pro dospělé, 100 Kč.
☺ Úterý 20. 5. 16 h
Akademie DDM, host Divadlo Pískomil
GALERIE JIRKOV
informace na telefonu 607 842 291
►Do 29. 6. výstava z depozitáře.
Reprodukce starých pohledů Jirkova a okolí. Úterý až čtvrtek a neděle od 15 do 17.45.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
informace na telefonu 474 654 077
♫ Středa 7. 5. 16:30
Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 22. ročníku Jirkovské
palety na téma „POČASÍ“ – výtvarná soutěž s celostátní účastí.
♫ Čtvrtek 15. 5. 18 h
Májový koncert žáků.
♫ Úterý 20. 5. 19 h
Klub přátel hudby – Sexteto českých filharmoniků.
♫ Čtvrtek 22. 5. 16:30
Jarní koncert dětských sborů – Světlušky a Kaštánek.
LEZECKÁ ARÉNA, Ervěnická 1147
informace na telefonu 474 345 540
♫ Pátek 16. 5. 20 h
Koncert skupiny Album.
►Sobota 17. 5. 11 h
Dětské závody v boulderingu.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777 informace na 725 006 968
Putování s tátou a mámou – čtrnáct akcí během celého roku, kdy účastníci sbírají
jirkovské groše a na mikulášském slosování dostanou odměny. Lze se účastnit jednotlivých
akcí.
☺ Sobota 17. 5. 9h
Piknik v trávě – výprava z Chomutova na zámek
Červený hrádek, kde ten den bude probíhat Myslivecký den.
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