Tiskové zprávy 26. 9. 2014
Jirkov půjčí fotbalistům 300 tisíc korun
Postarat se o hřiště se může TJ VČSA Ervěnice díky půjčce, kterou poskytli zastupitelé
z pokladny města Jirkova. „Tři sta tisíc korun poslouží na pořízení traktoru na sekání trávy,
opravu střechy a celé tribuny pro diváky na fotbalovém hřišti v Mostecké ulici,“ potvrzuje
starosta Jirkova Radek Štejnar. Sportovní klub má na starost ještě hřiště ve Dvořákově
ulici.

Jirkov má nového kronikáře
Mladý historik Pavel Simet dostal v Jirkově na starost
kronikárnu. Jeho úkolem je psát současnou historii
města,
sledovat
aktuální
dění,
pořizovat
fotodokumentaci a má i další plány. O spolupráci
požádá také místní spolky a firmy.
„Například povede i kroužek pro školáky, s nímž
začala předchozí kronikářka. Bude digitalizovat
nejstarší kroniky stejně jako to dělají státní archivy,“
doplňuje informace místostarostka Dana Jurštaková.
Pavel Simet, kterého vybrala komise ve výběrovém řízení, vystudoval historii na
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ovládá latinu, angličtinu a němčinu.
Kronikárna funguje v Chomutovské ulici čp. 409. Otevřena je každý čtvrtek od 14 do 16
hodin. Kontakt kronikar@jirkov.cz.

Prvňáčků v Jirkově přibývá
V Jirkově nastoupilo do prvních tříd
236 dětí. Od zápisů, kdy se přihlásilo
230 prvňáčků, nových žáčků přibylo.
Osm dětí nastoupilo do přípravné třídy
na Základní škole v Nerudově ulici.
Největší škola v Krušnohorské ulici
přivítala v září nejvíce prvňáčků – 80.
Loni bylo ve městě prvňáčků a dětí
v přípravných třídách celkem 192, což
byl mimořádně nízký počet. V roce
2012 bylo v září nových dětí ve školách
celkem 269. „Počty se však během září
mění, hlavním důvodem je stěhování rodin,“ dodává Radek Štejnar, starosta Jirkova.
Noví studenti usedli do lavic také v budově městského gymnázia v Mostecké ulici, celkem
jich je 17.

Vypracovala
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Cenu Jirky dostal Jiří Černer, vedoucí mladých turistů
Ocenění za zásluhy vykonané pro obyvatele města
Jirkova převzal z ruky Petry Černocké na Hornické
pouti před zaplněným náměstím Jiří Černer. Poprvé
byl od roku 2007 oceněn mladý muž a celkem již třetí
jména Jiří.
Jednatřicetiletý Černer je členem Klubu českých
turistů a zároveň od roku 1998 byl instruktorem
turistického oddílu mládeže TOM Stopaři 1918, dnes
je již jeho vedoucím. „Klub českých turistů má většinu
členů již v důchodovém věku a proto velice oceňuje
práci takto mladého člověka, práci prospěšnou pro děti
a město Jirkov,“ vysvětluje místostarostka Dana
Jurštaková výjimečnost oceněného. V jeho oddíle, který vede zadarmo, ve svém volném
čase, převažují děti z jirkovských škol. Vede je k lásce k přírodě, k
samostatnosti, vzájemnému respektování se, správnému chování v přírodě, péči o zvěř a
rostliny, učí je různým praktickým dovednostem a znalostem důležitým pro bezpečný
pobyt v přírodě. Pravidelně se svými svěřenci vyjíždí na zimní i letní tábory, noční
výsadky a víkendové pobyty.

Tisíce Jirkováků ušetří za teplo
Od září budou mít zhruba čtyři tisíce Jirkováků levnější teplo, ušetří až několik set korun
ročně. Jde o byty, které dříve patřily bývalé Mostecké uhelné společnosti na sídlišti
Vinařická I a v dalších lokalitách. „Město Jirkov, dodavatel tepla akciová společnost ČEZ
Teplárenská a správce bytů Uniservis Reality s. r. o. vyjednávali o snížení dva roky,“
naznačuje starosta Radek Štejnar, že snížení ceny nebylo jednoduchou záležitostí.

Mládež posiluje ve venkovní posilovně v Jirkově
Kdokoliv si může zdarma přijít
zacvičit na jirkovské street
workoutové hřiště v Mládežnické
ulici.
Dvanáct cvičebních prvků slouží k
posilování a protahování těla.
Prostor pro cvičení byl vybudován
na části bývalého antukového
hřiště, jsou tu také lavičky či stojan
na kola a nově vysazená zeleň.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu,
vždy od 17 hodin tu trénují své
svaly
členové
chomutovskojirkovské skupiny Street Hard Workers, kteří ochotně poradí zájemcům, na
čem co jak cvičit. Oni sami právě přišli s nápadem vybudovat hřiště za jirkovským
starostou Radkem Štejnarem, a jejich iniciativa se jim vyplatila. „Podporuji aktivní lidi,
takže jsme investici zařadili do integrovaného plánu rozvoje města a hřiště mohlo
vzniknout,“ dodává k tomu Štejnar.
Vypracovala
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Nepotřebné elektropřístroje odebírají hasiči
Obyvatelé Jirkova a okolí můžou bezplatně odevzdat v hasičárně místnímu Sboru
dobrovolných hasičů různé elektrospotřebiče, které už nepotřebují. Jedinou podmínkou je,
že spotřebič musí být kompletní. „Sbor dobrovolných hasičů se tak aktivitou zapojil do
celorepublikové akce s názvem Recyklujte s hasiči,“ upřesňuje místostarostka Dana
Jurštaková.

Archa 777 plánuje slavnostní týden, připojí se k měsíci neziskovek
Druhý týden v říjnu připravil spolek Archa 777 novinky, například bezplatný vstup či
soutěž v deskových hrách. Spolek, který provozuje mateřské centrum a dětský klub, sídlí
na náměstí Dr. E. Beneše vedle banky GE Money.
Od pondělí 6. do pátku 10. října bude Mateřské centrum pro rodiče s dětmi zdarma. Na
pondělí se chystá výměnná i prodejní burza, na úterý soutěž v deskových hrách nejen pro
děti, ve středu bazárek oděvů a hraček. Ve čtvrtek zde bude hostovat Mlýnský spolek a v
pátek proběhne odměňování vítězů literární soutěže Děti čtou dětem a loutkové divadlo.
Říjen je měsícem neziskovek, do něhož se kromě Archy 777 zapojí také ostatní neziskové
organizace a poskytovatelé sociálních služeb z Chomutova i Jirkova. „Po celý měsíc budou
pořádat dny otevřených dveří, všichni společně se pak představí na dvou místech,“
vysvětluje místostarostka Dana Jurštaková.
Cílem společných prezentací je představení činnosti jednotlivých organizací, přesný
program je v tabulce.

MĚSÍC NEZISKOVEK V CHOMUTOVĚ A V JIRKOVĚ
DATUM

ORGANIZACE

Odbor sociálních věcí, Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, DOD 8 - 17
hod.
Spolek Masopust, Café Atrium, Palackého 4995, Chomutov - přednáška o bydlení dospělého
6.10.2014
zdravotně postiženého od 17 hod.
1.10.2014

6.10.2014
6. - 7. 10.
2014
6. - 7. 10.
2014

Fond ohrožených dětí, Kamenný vrch 5307, Chomutov, DOD 9 - 16.30 hod.
Sociální služby Chomutov, OC Chomutovka (informační stánek), 9 - 17 hod.

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, U Dubu 1562 a Mládežnická 1753, Jirkov, DOD 9 - 18
hod.
Archa 777, nám. Dr. E. Beneše 1172, Jirkov, zdarma herna mateřského centra 9 - 18 hod.
6. - 9.
(dětský bazar, dospělý bazar, hry, tvořivá dílna, gumičkování, vystoupení dětí, dětské čtení,
10.2014
vyhodnocení autorské soutěže)
Armáda spásy Jirkov, Školní 1727, Jirkov, DOD 9 - 17 hod., Azylový dům, Studentská 1242,
7.10.2014
Jirkov, setkání s ředitelem Centra sociálních služeb Armády spásy v České republice
7.10.2014 DEN S NEZISKOVKAMI "VIDĚN V ULICÍCH", Vinařice II, Jirkov 14.30 - 17 hod
7. - 8. 10.
Sociální služby Chomutov, Písečná a Bezručova, Chomutov, DOD 9 - 17 hod.
20014
Centrum pomoci pro zdr. postižené a seniory, Poliklinika, Kochova 1185, Chomutov, přízemí, v
8.10.2014
místě bývalé solné jeskyně, DOD 9 - 16 hod.
Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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8.10.2014 Občanské sdružení Světlo, Terénní program Jirkov, Ervěnická 1147, Jirkov, DOD 10 - 16 hod.
9.10.2014 Středisko výchovné péče Dyáda, Cihlářská 4132, Chomutov, DOD 8 - 16 hod.
10.10.2014 Člověk v tísni, Nerudova 655, Chomutov, DOD 9 - 16 hod.
Občanské sdružení Kapka 97, Poliklinika, Kochova 1185, Chomutov, přízemí, chodba E, dv. č.
112, DOD 9 - 16 hod.
Rodinné centrum Kolibřík, Dřínovská 4606, Chomutov, zdarma herna rodinného centra 9-18
13. - 17.
hod., (ukázky všech kroužků - cvičení dětí, hrátky s Šášou, tvoření rodičů a dětí, hudební
10. 2014
škola)

13.10.2014

DEN S NEZISKOVKAMI, Atrium, Palackého 4995, Chomutov, 14 - 17 hod.
15.10.2014 Doprovodný program: kapela BLUE KIWI, maňáskové divadlo, malování na obličej, dílnička
pro děti, vystoupení dětí
17.10.2014 Archa 777, nám. Dr. E. Beneše 1172, Jirkov, Drakiáda, sraz v 16:00 na náměstí v Jirkově
20.10.2014 Oblastní charita Most, Sociální poradna, 17. listopadu 5461, Chomutov, DOD 10 - 15 hod.
Občanské sdružení Světlo, Sociální centrum Kamínek, Školní pěšina 5249 (sídliště Kamenná),
Chomutov, DOD 11 - 18 hod.
Občanské sdružení Světlo, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MOLO, 17. listopadu 4728,
22.10.2014
Chomutov, DOD 14 - 18 hod.
21.10.2014

22.10.2014 Oblastní charita Most, Sociální poradna, Zahradní 5321, Chomutov, DOD 10 - 15 hod.
22.10.2014

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Dřínovská 4606, u Městské policie,
Chomutov, DOD 9 - 16 hod.

23.10.2014 Občanské sdružení Světlo, K- centrum, Hálkova 224, Chomutov, DOD 9 - 15 hod.
Spolek Masopust, Café Atrium, Palackého 4995 a Sociálně terapeutická dílna, Husovo nám. 38,
Chomutov, DOD 10 - 18 hod., v 17.00 vernisáž v Café Atriu
27.10.2014 Penzion Pod Břízami, s. r. o., Pod Břízami 5598, Chomutov, DOD 10 - 14 hod.
23.10.2014

DEN S NEZISKOVKAMI, Sociální centrum Kamínek, Školní pěšina 5249, Chomutov, 14 - 17 hod.
29.10.2014 Doprovodný program: kapela FIXLY, maňáskové divadlo, malování na obličej, dílnička pro
děti, vystoupení dětí
30.10.2014

Oblastní charita Most, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro, Jiráskova 5338,
Chomutov, DOD 14 - 17 hod. (5. výročí založení nízkoprahového zařízení)

Na jirkovském zámku vznikne numismatický kabinet
Nouzová a další platidla, která se vztahují k zámku Červený hrádek, městu Jirkov, okresu
Chomutov a dalším městům v regionu, budou mít expozici právě na jirkovském zámku.
„Takzvaná nouzová platidla sloužila v případě nefunkční státní měny v přelomových
obdobích,“ vysvětluje starosta Jirkova Radek Štejnar. Za účelem prezentace těchto
unikátních aktivit byl v srpnu založen Numismatický kabinet, jehož cílem je
shromažďování a dokumentace nouzových a dalších platidel různého druhu (například
pivní, chmelové, chlebové) vztahujících se této oblasti.
Iniciátorem založení kabinetu, který bude v prohlídkovém okruhu zámku, byl Jirkovák
Pavel Moravec, předseda České numismatické společnosti s pobočkou v Chomutově.
„Sbírka bude samozřejmě přístupná veřejnosti, využívat ji budou moci pro studijní účely
školy i jednotliví zájemci, poslouží také při přednáškách v místních školách,“ vysvětluje
Pavel Moravec.
Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
k veřejnosti, Městský úřad Jirkov, tel. 474 616 481, 724 512 864, e.duskova@jirkov.cz
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Jirkov hledá galeristu
Stávající provozovatel městské galerie v Jirkově končí,
prostory v Kostelní ulici čekají na nového nadšence. „Pan
Josef Hána, který vedl galerii bez nároku na honorář, po 23
letech ze zdravotních důvodů končí,“ potvrzuje místostarostka
Dana Jurštaková rozhodnutí čtyřiasedmdesátiletého Jirkováka.
Od 1. do 16. října tak poběží výběrové řízení na provozování
galerie, kterou by měl od začátku příštího roku převzít nový
subjekt.
Město chce, aby galerie zůstala místem prezentace zejména
současného regionálního umění. Měla by být aktivním
centrem, na jehož půdě se bude setkávat odborná veřejnost
(např . malíři, sochaři, architekti, designéři, urbanisté a
studenti), instituce a orgány státní správy a firmy a společnosti,
jejichž činnost přímo souvisí s regionem. „Uvítali bychom též aktivity z jiných oborů,
které jsou Jirkovu blízké a které rozšíří vnímání města jako místa kultury. Vedle pořádání
výstav by proto měla galerie i aktivně komunikovat s veřejností. V přilehlém atriu je
možnost pořádání přednášek, workshopů, koncertů a různých forem setkání nad aktuálními
tématy,“ vypočítává místostarostka.
Otevírací doba galerie bude rozšířena na minimálně pět dní v týdnu, samozřejmě zde
budou probíhat výstavy (minimálně šest ročně) a akce, a to i v atriu. Zásadní pro výběrové
řízení bude i několikastránková koncepce řízení a provozu galerie.
Prostory galerie v patře u Informačního centra jsou po celkové rekonstrukci. Součástí je i
široké zázemí včetně pracovny. Měsíční nájem byl stanoven na sto korun bez DPH, město
poskytne provozovateli roční příspěvek na energie ve výši 140 tisíc korun.
Jirkovská galerie byla založena v roce 1991 a otevřena v budově České spořitelny.
Manželé Josef a Marie Hánovi stáli u jejího zrodu a od té doby ji navštívilo přes 42 tisíc
lidí. Zahrnuje stálou výstavu jirkovského akademického malíře Jana Plívy, do konce října
tu probíhá výstava akademické malířky Mileny Talaváňové Pilné.
(http://www.jirkov.cz/volny-cas/kultura/kulturni-a-spolecenska-zarizeni/galerie-jirkov/)

Výběr z kalendáře akcí na www.jirkov.cz
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
informace na telefonu 474 684 560
♫ 3. - 5. 10. - Jirkovský písňovar, 7. ročník soutěžního festivalu.
► 18. 10. Ukončení kulturní sezony na zámku Červený hrádek
10,00 – 16,00 dobové stánky s ukázkami řemesel: sýrařka a výroba másla, kořenářka,
přadlena, svíčkařka, ražba mincí, dráteník, výroba slaměných ozdob
11,00 pohádka O ztracené princezně
12,00 Plzeňský MLS – vystoupení lidového souboru
13,00 pohádka O třech princích a zázračné vodě
14,00 Plzeňský MLS – vystoupení lidového souboru
15,00 Švejk Band – veselé písničky staré Prahy, Plzně a dalších měst
Vstupné 40/20 Kč.

Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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KLUDSKÉHO VILA A ZAHRADA
informace na 474 654 007
► od 6. 10. - Všechna odd. knihovny Týden knihoven 2014 - Registrace nových čtenářů
zdarma, amnestie na upomínky
►28. 9. od 8 do 12 hodin - Zahrada Kludského vily Zářijový bleší trh 2014 Prodávat
můžete vše z druhé ruky, je však zakázán prodej potravin a živých zvířat. Poplatek pro
"obchodníky" je 50 korun, návštěvníci a nakupující mají vstup zdarma.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777 informace na 725 006 968
►18. 10. - Výlet na rozhlednu Vyhlížení skřivánka. Celodenní výlet do Málkova Zelené,
soutěže, hry. Přihlášky a platba na tel. 732 678 900. Určeno pro děti i dospělé.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA informace na tel. 474 654 077
♫ 14. 10. od 19 hodin – Klub přátel hudby, pěvecký koncert Elišky Gattringerové.
● 31. 10. Oficiální vyhlášení 23. ročníku celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta na
téma: SUPERHRDINOVÉ.
LEZECKÁ ARÉNA, Ervěnická 1147
informace na telefonu 474 345 540
►10. 10. od 20 hodin – jazzový koncert Kopakabános.
OTEVŘENÁ PROSTRANSTVÍ
informace na tel. 474 616 481
● 27. 9. od 8 do 12 hodin Farmářské trhy a Jablečné slavnosti Jirkov.
● 4. 10. od 9 hodin - Ukončení turistické sezony v Jirkově, sraz účastníků pěšího a
cyklistického pochodu na náměstí Dr. E. Beneše.
● 5. 10. Drakyáda na bývalém fotbalovém hřišti v ulici U Sauny. Tradiční 6. ročník dětmi
oblíbené podzimní akce, která dosud probíhala v Olejomlýnském parku.

Vypracovala
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