Tiskové zprávy 25. 7. 2014
Do Olejomlýnského parku najely bagry
Zemní práce v Olejomlýnském parku, kde začala před
měsícem kompletní revitalizace, jsou v plném proudu. Prach,
bagry, dělníci a vymezené cesty pro chodce - budují se cesty
pro pěší, cyklostezka, inline dráha a kruhová plocha, kde
budou lavičky. Také dopravní hřiště prochází přeměnou,
stavební firma kolem něj osazuje obrubníky a chystá se na
opravu podezdívky. V srpnu, až budou hotovy zemní práce,
začne pokládka povrchů – asfalty a štěrk na cesty pro pěší.
Investiční akce zahrnuje také vybudování odpočinkových míst
a hřišť pro volnočasové aktivity jako je lanovka, lezecké
stěny, petanque a podobně.
Stavební práce za 14,8 milionu korun provádí firma Skanska
a. s. Praha, na dodání herních prvků ještě proběhne výběrové
řízení. Jirkov si může vybudování sportovně rekreačního
areálu dovolit díky 85% dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad.
Park je pro občany Jirkova oblíbeným promenádním místem a díky své poloze je také
využíván pro průchod městem. Během revitalizace, která potrvá až do konce září příštího
roku, bude veřejnosti přístupný. Nové chodníky, cyklostezky a inline-dráhu budou však
občané moci využívat již dříve. V současnosti je možné parkem procházet jen po
vymezených trasách, které jsou značeny ve směru od penzionu Bremen. „Jde o bezpečnost,
proto prosíme návštěvníky lokality, aby byli obezřetní a respektovali značení,“ dodává
k tomu starosta Jirkova Radek Štejnar. Nákladní i osobní vozy a těžká technika zatím do
parku najíždějí ze Žižkovy ulice, v srpnu už budou používat vjezd z Dvořákovy ulice,
podél zahrádek.

Veřejně prospěšné práce se v Jirkově osvědčily
O dvě místa by chtěl Jirkov navýšit počet pracovníků na veřejně
prospěšné práce. Požádal proto úřad práce o nezaměstnané, kteří se
stanou posilou stávajících deseti. „Jsme spokojeni s jejich pracovním
nasazením a výsledky. Šest jich pomáhá s úklidem města a čtyři jsou
přiděleni jako dozorci veřejného pořádku k městské policii,“
připomíná místostarostka Dana Jurštaková. Dva noví lidé budou mít
od srpna na starost úklid.
Příspěvek úřadu práce je ve výši 11 tisíc korun měsíčně na jednoho
pracovníka. Ostatní náklady jsou hrazeny z rozpočtu města. Smlouva
s úřadem práce by měla být uzavřena na dobu jednoho roku.
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Jirkovské kino bude mít novou fasádu
Do konce srpna by měla být hotová nová fasáda budovy kina v Rooseveltově ulici.
Investice přesahující milion korun (1,07) zahrnuje také opravu omítek, říms, instalaci
nových vitrín a modernizaci hlavního vstupu. Loni dostalo kino novou střechu a po
letošních pracech bude ve zcela novém kabátě. „Telefonní budka je demontována a nebude
se nahrazovat, protože v blízkém okolí jsou další dvě,“ dodává k tomu starosta Radek
Štejnar.

V poliklinice bude jezdit nový výtah
Dva miliony korun bude stát rekonstrukce výtahu a vstupu do
budovy polikliniky v Červenohrádecké ulici. Modernizace s sebou
nese omezení pro lékaře i pacienty - spodní vchod směrem od
mateřské školy je uzavřen, vchází se ze strany od Penny Marketu.
Odběrová laboratoř, která je původně v přízemí, je přemístěna do
patra dětských lékařů. Koncem srpna bude současně s rekonstrukcí
výtahu probíhat i výměna podlahy v hale a v personálním vchodu v
přízemí. „Lidé s horší pohyblivostí či používající invalidní vozík by
se měli na ošetření individuálně domluvit se svým lékařem, případně
zvolit lékaře jinde,“ doporučuje místostarostka Dana Jurštaková.

Jirkovská fáma: Podél přivaděče buduje město cyklostezku
Bláto a louže znepříjemňovaly po deštích lidem cestu přes sídliště podél Podkrušnohorského
přivaděče. Často se museli vyhýbat neschůdným úsekům hráze a chodit po okraji, což bylo
vzhledem k možnému pádu do koryta nebezpečné. Město Jirkov proto už před rokem
požádalo vlastníka pozemku, státní podnik Povodí Ohře o možnost povrch frekventované
cesty na vlastní náklady upravit. Povodí městu vyhovělo a najatí dělníci loni zpevnili cestu
vedoucí od lávky nad Hornickou ulicí až k silnici na Červený Hrádek. Na pěšinu použili
asfaltový recyklát, který se běžně používá ke zpevnění i v blízkosti vodních toků. Letos se
v úpravách pokračuje, a to na sídlišti Na Borku.
Chodci si teď mohou pochvalovat lepší schůdnost, cyklisté sjízdnost, ale přesto se v Jirkově
začaly šířit nespokojené reakce, vyvolané účelově v rámci předvolební kampaně.
„Neoprávněná a útočná kritika vychází z neznalosti souvislostí a z předvolebního boje. Názor
na určitou věc by si měli lidé tvořit až po poznání skutečnosti a ne šířit nenávistné nepravdy
na základě toho, že jedna paní povídala,“ komentuje to starosta Jirkova Radek Štejnar.
Výňatek z textu, který autor Josef Šebek rozesílal a zveřejnil (neupravováno, neopravováno):
„Město tam vytváří pravděpodobně cyklostezku a to tím způsobem, že NEEXISTUJE žádná
úprava terénu, ale přímo na trávu, na pěšinku či na lehce vyjeté koleje serou vyfrézovaný
asfalt z nějaké staré silnice plný humusu, 3 chlapi s lopatama to rozhazují a za nimi jezdí
válec, který toto hutní. První mráz to zvedne a je otázka času, kdy vše proroste trávou. Můj
názor je takový, že než takovouhle práci, tak jste se na to měli vysrat…
Takováhle asfaltka vy antisportovci v jednom z mála míst, kde se dá v té betonové džungli
odpočívat… Ten, kdo toto vymyslel je zcela mimo a i toto je další důvod, proč zkusím na
podzim kandiovat do vedení města.“
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V Jirkově budou v městských bytech nová okna a výtahy
Kromě nového výtahu a modernizace vstupní haly na poliklinice investuje město také do
svých bytů. V majetku jich je 926 a i letos bude pokračovat plošná výměna oken v Nových
Ervěnicích. V rámci Integrovaného plánu rozvoje města by měly být vyměněny výtahy v
Krušnohorské čp. 1658-1659 - tyto objekty budou zároveň zatepleny a sanovány. Na nové
výtahy se mohou těšit také obyvatelé ulice Pionýrů 1704-1706. „Na zmíněné investice
zatím probíhá výběrové řízení a jsou částečně hrazeny z dotace Evropské unie, částečně z
rozpočtu města,“ dodává k tomu Dana Jurštaková, místostarostka Jirkova.
Do dalších let je v plánu dokončit plošnou výměnu oken v Ervěnicích - celkem jde o cca
tisíc kusů oken ve 23 vchodech, opravit plošně balkony po městě a vyměnit výtahy za nové
bezpečnější a odpovídající normám EU.
Ročně se do údržby bytového fondu investuje průměrně 10 milionů korun, což znamená
například nová okna, dveře, opravy střech, teras, výměny zvonkových rozvodů, rozvodů
vody, plynu, opravy splaškové kanalizace. Městská majetková také opravuje chatky a
sociální zařízení na koupališti v areálu Červený Hrádek.
Společnost Městská majetková Jirkov, s. r. o., spravuje 926 bytů a 150 nebytových prostor.
Jde o byty v Ervěnicích, v Krušnohorské ulici, Mostecké a v ulici Pionýrů. Výše
nájemného je u nebytových prostor od 120 do 450 korun za m² za rok, záleží na účelu, k
němuž jsou využívány a na pásmu, kde se nacházejí. Výše nájemného u bytů je 39 korun
za m² měsíčně.

Hledá se kronikář/ka pro Jirkov
Vést městskou kronikárnu, orientovat se v dění v
Jirkově, znát historii, případně i cizí jazyk - to
jsou ve zkratce předpoklady pro výkon práce
kronikáře či kronikářky. Posledních sedm let toto
místo zastávala bývalá učitelka Kristýna Králová,
která kromě svých povinností kronikárnu navíc
zpřístupnila veřejnosti a vedla děti v kronikářském
kroužku. „Výběrová komise posoudí kromě jiného
koncepci vedení kroniky,“ potvrzuje starosta
Radek Štejnar. Do výběrového řízení se mohou
hlásit středoškoláci a vysokoškoláci do 31. července, nástup se předpokládá od září.
Podrobnosti na www.jirkov.cz.
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V Jirkově se budou vybírat kandidáti pro Cenu Jirky
Člověk, který vykonal něco záslužného pro město Jirkov,
bude v září na Hornické pouti oceněn již poosmé. Kdo
převezme dřevěnou Cenu Jirky na pódiu na jirkovském
náměstí, to záleží na lidech samotných, protože oni právě
nominují kandidáty. Čas na zasílání návrhů mají do 29. srpna.
Dřevěná soška z dílny orasínského výtvarníka Šporgyho je
udělována od roku 2007. Navržený musí splňovat několik
podmínek: bydlet na území města, bezúhonnost, vykonat něco
záslužného či mimořádného pro město Jirkov. Navrhovatel
musí ke jménu kandidáta připojit kontakt a krátce vysvětlit,
čím prospěl městu Jirkov. Návrhy je možné zasílat na adresu
Andrea Karlovská, Městský úřad Jirkov, OVSVV, nám. Dr.
E. Beneše 1, Jirkov 431 11 nebo na e-mailovou adresu
a.karlovska@jirkov.cz.
Loni byla Cena Jirky udělena výjimečnému obyvateli Jirkova,
poprvé tomu, kdo je známý nejen za hranicemi města, ale i republiky. Dřevěnou sošku
převzal Jiří Voříšek, světoznámý sběratel tesaříků a mandelinek, jehož sbírka byla
umístěna do Přírodovědného muzea v Londýně. V předešlých letech ocenilo město
následující osobnosti: 2012 - Eva Steinbachová - práce s dětmi a mládeží i se seniorkami,
volejbal a sborové zpívání. 2011 - Josef Kozler - sportovní činnost. 2010 - Jaroslav
Cinybulk - práce s dětmi a mládeží. 2009 - Alena Kollerová - aktivní práce v Seniorklubu.
2008 - Miroslav Klůc - bezpříspěvkové a dlouholeté dárcovství krve. 2007: Jiří Fencka charitativní činnost pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

Jirkovské ulice se letos budou čistit dříve než opadá listí
V pondělí 11. srpna začne blokové čištění ulic, komunikací a podchodů v Jirkově a skončí
v průběhu října. Posunutí počátečního termínu, který býval v předchozích letech podzimní,
má praktický důvod – ulice vydrží déle čisté a celý rozsah bude pro občany města
únosnější, protože nebude tak intenzivní.
„Na zákaz stání budou upozorňovat dopravní značky v dostatečném předstihu, proto je
doporučováno řidičům a majitelům automobilů, aby byli pozorní a stihli včas své vozy
přeparkovat,“ upozorňuje i místostarostka Dana Jurštaková. Změnou oproti dosavadním
zvyklostem navíc je, že čistící stroje nebudou řidičům blokovat parkoviště celý den, ale jen
část a denní harmonogram zahrnuje méně lokalit.
Níže nejbližší termíny, další zveřejníme:
Po 11. 8. Tkalcovská, Jezerská (1.část)
St 13. 8. Staré Vinařice, Panorama
Pá 15. 8. obchvatová komunikace - levá strana od PSJ, Březový Vrch - levá strana od PSJ
Po 18. 8. obchvatová komunikace - pravá strana od PSJ, Březový Vrch - pravá strana od
PSJ, Pionýrů parkoviště (i rampa pro invalidy vč. kalové jímky)
St 20. 8. Ervěnická - pravá strana od KD, parkoviště u KD
Pá 22. 8. U sauny - vč. velkého parkoviště, 5. května - až k ul. Jezerská
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Mateřské centrum uvítá pomocné ruce
Podílet se na provozu dětského klubu, miniškolky či mateřského centra mohou
dobrovolníci z řad veřejnosti v Jirkově. Spolek Archa 777 uvítá muže i ženy, kteří chtějí
předat své dovednosti a pomáhat, byť jen na omezený čas, třeba dvě hodiny týdně.
Informace na telefonním čísle 725 006 968, nebo na e-mailu mcjirkov@seznam.cz.

Výběr z kalendáře akcí na www.jirkov.cz
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
informace na telefonu 474 684 560
► 30. 8. - Hradozámecká noc, kostýmové prohlídky, koncert Wabiho Daňka.
LEZECKÁ ARÉNA, Ervěnická 1147
informace na telefonu 474 345 540
Od 30. 6. do 1. 8. bude z technických důvodů včetně kavárny uzavřena.
► 4. až 8. 8. - Příměstský tábor pro děti od 8 do 11 let.
► 18. až 22. 8. - Příměstský tábor pro děti od 12 do 15 let.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777 informace na 725 006 968
Dopolední herna v Mateřském centru do konce srpna za 40 Kč.
► Do 15. 8. Léto s Dětským klubem - sportovní, míčové a netradiční hry, výtvarné
tvoření.
► 18. až 22. 8. - Výletový týden s Dětským klubem.
► 29. 8. - Spolu za sportem - Putování s tátou a mámou - Závody se vším, co má kola...
KLUDSKÉHO VILA A ZAHRADA informace na 474 654 007
► 27. 7. od 15 hodin - Divadelní představení pro děti v zahradě, vstupné 20 Kč.
► 31. 8. od 8 do 12 hodin - Bleší trh v zahradě, vstup prodávající 50 Kč.
Od 15 hodin - O Budulínkovi a Mandelince, divadlo pro děti v zahradě, vstup 20 Kč.
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