Tiskové zprávy 6. 11. 2014
Jirkovskou galerii převezme Mlýnský spolek
Výběrové řízení na provozovatele městské galerie v Jirkově
skončilo, přihlásil se jeden uchazeč – Mlýnský spolek.
V přihlášce o sobě uvedl, že jde o odnož folklorního souboru
Jirkovák, jejímž cílem jsou aktivity směřující k zachovávání
kulturního hmotného a nehmotného dědictví a tradic, podpora a
spolupráce s dětmi, mládeží a dospělými, zejména v Jirkově a
regionu.
V koncepci ohledně vedení galerie spolek uvádí, že uspořádá
tři až pět výstav výtvarných děl. Předpokládá realizaci besed,
workshopů, sympozií a setkávání, také navazující podporu prodeje umístěných děl. Plánuje
osvětovou a přednáškovou činnost a navázání spolupráce s fyzickými i právnickými
osobami v regionu, orientuje se na region Krušnohoří/Erzgebirge.
Mlýnský spolek rozšíří otevírací dobu do pěti dnů. Zástupkyní spolku je doktorka práv
Hana Zvalová, která uvádí v žádosti o provozování galerie, že pracuje v kultuře přes 24 let
a absolvovala divadelní scénografii na ústecké konzervatoři.
Od počátku fungování galerie, od roku 1991, ji vedl letos už čtyřiasedmdesátiletý Josef
Hána, který koncem roku končí ze zdravotních důvodů. „Chceme, aby galerie zůstala
místem prezentace zejména současného regionálního umění, proto jsme vyhlásili výběrové
řízení. Ačkoliv zájem projevilo několik subjektů, oficiálně se přihlásil jen jeden uchazeč,“
říká starosta města Radek Štejnar. Do konce roku se s novým provozovatelem uzavře
smlouva.
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.
(http://www.jirkov.cz/volny-cas/kultura/kulturni-a-spolecenska-zarizeni/galerie-jirkov/)

V Jirkově se na podzim nezahálí
V Jirkově běží několik investičních akcí,
nejrozsáhlejší je revitalizace Olejomlýnského
parku, o níž informujeme v další tiskové zprávě.
Skončila první etapa rekonstrukce části
komunikace v Palackého ulici za necelých pět
milionů korun, kde byly zpevněny podkladní
vrstvy, položen nový živičný povrch, vybudován
chodník ze zámkové dlažby, další byl opraven,
přibyly dva pruhy pro cyklisty a nové osvětlení.
Součástí prací je také nový ostrůvek s přechodem
pro chodce, který zvýší bezpečnost chodců. Do konce tohoto týdne zbývá dokončit
vodorovné dopravní značení a výškovou úpravu kanalizačních vpustí.
„Po zateplení budov tří základních škol Jirkov renovuje i první z řady mateřinek, a to ve
Studentské ulici. Náklady dosahují 9,5 milionu korun, hrazeny jsou částečně z dotace
Operační program Životní prostředí,“ doplňuje informaci místostarostka Dana Jurštaková.
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
Strana 1 (celkem 5)

V běhu je výstavba centrálního parkoviště v Mládežnické ulici pro 73 aut, probíhají zemní
práce. Letos proběhne první etapa, náklady ve výši přes tři miliony korun jsou částečně
hrazeny z evropské dotace.
Brzy začne výměna pěti výtahů ve vchodech s městskými byty - Krušnohorská ulice a
Pionýrů (celkem 4,4 milionu) a dále probíhá zateplení a sanace bytových domů v
Krušnohorské ulici týchž č. p. 1658 a 1659 jako výměna výtahů (cca 7 milionů), vše je
částečně hrazeno z dotací EU.

Olejomlýnským parkem budou moci lidé projít od prosince
Nejrozsáhlejší investiční akcí, která v Jirkově
probíhá, je revitalizace Olejomlýnského parku. Dosud
zde probíhaly zemní práce, které sice trochu
komplikovaly časté deště, přesto vše běží dle plánu.
Hotova je in-line dráha a dopravní hřiště, z části je
hotova kruhová plocha pro přezutí bruslí a částečně se
rýsují chodníky.
Přes zimu sami Jirkováci uvidí, jak vše vypadá, park
totiž bude v prosinci a lednu částečně zprůchodněn.
„Přesto bude potřeba dbát opatrnosti, protože lokalita zůstává staveništěm, a o povolených
místech pohybu budou informovat cedule,“ upozorňuje starosta Radek Štejnar. Je
pravděpodobné, že v případě mírné zimy budou některé stavební práce probíhat i ve
zmíněných měsících. Na jaře bude položen štěrkový povrch chodníků a zbylé živičné
povrchy.
Stavební stroje sem najely v červenci, obyvatelé Jirkova bohužel nerespektovali vyznačené
cesty, docházelo k vandalismu, proto se v srpnu rozhodlo, že bude veřejnosti na určitou
dobu uzavřen.
V projektu je uveden termín dokončení září 2015, v podstatě ale hlavní práce proběhly
letos, na jaře se počítá s úpravami veřejné zeleně a výsadbou, osazením herních prvků,
veřejného osvětlení, mobiliáře a dále vybudování dětského hřiště, lanovky, horolezeckých
a skate prvků, hřiště na petanque, dřevěného mola, osazení dopravního značení na dětském
dopravním hřišti. Není vyloučeno, že bude stavba dokončena dříve, záleží na průběhu
zimy.
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.

V Jirkově se připravují na zimu
Bude letošní zima mírná nebo tuhá? V Jirkově se jako každý rok připravují na odklízení
sněhu v ulicích, zásadním je plán zimní údržby komunikací a chodníků, který stanovuje
lokality ve městě a jejich pořadí. Plán je každoročně zhruba stejný, letos bylo na základě
zkušeností a podnětů od občanů z loňské zimy přidáno několik úseků: Za Pilou, chodník
v Mostecké ulici směrem k Mičurinově, nové schodiště od ulice Na Borku k Žižkově.
Komunikace v Jirkově jsou rozděleny do tří kategorií, v tomtéž pořadí se zmírňují závady
sjízdnosti a schůdnosti. První v pořadí je nutno zajistit do čtyř hodin od zjištěného stavu
zhoršené sjízdnosti – trasy MHD, obchvat. Druhé pořadí znamená, že se následky počasí
zmírňují do 12 hodin, v případě nutnosti se na nich nechá uježděná vrstva sněhu, která se
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sype kamennou drtí. Jde o část centra města, na sídlištích, o komunikace k zámku Červený
Hrádek. Třetí kategorií jsou komunikace v okrajových částech Jirkova - Březenec, Telčské
údolí atd., dále například Osada či zmíněná ulice Za Pilou.
„Chodníky jsou také rozděleny, prioritou je udržovat schodiště, zastávky MHD a hlavní
chodníky souběžné s vozovkou, sypou se solí a kamennou drtí,“ vysvětluje místostarostka
Dana Jurštaková. Chodníky druhé kategorie jsou udržovány stejně, ale až po údržbě těch v
předchozí kategorii. Jsou méně frekventované, v sídlištích či zástavbě domů. Budou
udržovány v pracovní dny od 7 do 15,30 mechanicky nebo ručně. Při kalamitním sněžení
má před touto kategorií přednost předchozí, veškeré síly budou napřeny na její údržbu.
Třetí kategorie zahrnuje chodníky ve Smetanových sadech (vyjma hlavního podél silnice),
ve Svojsíkových sadech, Olejomlýnském parku a dřevěnou lávku přes Bílinu u náměstí. Na
obou stranách lávky jsou v zemi zapuštěné nádoby s posypovým materiálem, který je
veřejnosti v případě potřeby k dispozici. Chůze po těchto chodnících je na vlastní
nebezpečí, na což upozorňují cedulky s nápisem V zimě se neudržuje.
Výše uvedené postupy ztrácejí závaznost v případě kalamity, kdy řeší aktuální situace
operativně.
Zimní údržbu mají na starost Krušnohorské služby a. s., zástupce městského úřadu
provádění dle objednávky kontroluje. Stává se často, že stroje nemohou určitou část
komunikace uklidit kvůli stavební činnosti nebo špatně zaparkovaným vozidlům.
„Porušení zákazu stání či zúžení jízdního pruhu řeší městská policie,“ dodává k častému
nešvaru místostarostka Dana Jurštaková.
Krušnohorské služby mají ve vozovém parku pět sypačů pluhů i sněhovou frézu. Používají
posypovou sůl a kamennou drť. Posypová sůl je vhodná pouze při vrstvě sněhu nebo náledí
do maximální výšky tří centimetrů a do teploty -15 ºC. Drť většinou končí na dopravně
důležitých místech a dále v úsecích křižovatek, velkého stoupání, ostrých oblouků,
zastávkách MHD.
Řidiči jsou povinni přizpůsobit jízdu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám,
vlastnostem vozidla a nákladu, vlastním schopnostem a dalším zjevným okolnostem.
Závadou ve sjízdnosti je takový stav, který řidič předvídat nemůže – například když přes
noc napadne hodně sněhu.
Chodci také musejí přizpůsobit svou chůzi zjevným okolnostem a svým schopnostem.
Schůdnost zajišťuje město pouze na místních komunikacích určených výhradně pro chodce
a na přechodech pro chodce.

Město Jirkov znovu ušetřilo nákupem elektřiny a zemního plynu na
komoditní burze
K letošní milionové úspoře si Jirkov příští rok připíše snížení nákladů o dalších dvě stě
tisíc korun. Největších úspor dosáhla radnice u zemního plynu, kde cena klesne meziročně
o devět procent.
„Zvýšili jsme počet organizací zapojených do společného nákupu a na příští rok jsme
nakoupili přes dva tisíce megawatthodin elektřiny a téměř 2 600 megawatthodin zemního
plynu. U plynu se nám cena sníží podle typu produktu o 64 až 70 korun na
megawatthodinu,“ uvedl starosta Radek Štejnar.
Skokové snížení nákladů na elektřinu město zaregistrovalo už v loňském roce. Náklady
tehdy klesly meziročně o 35 procent, celková úspora dosáhla jednoho milionu korun.
„I letošním nákupem jsme ušetřili cca 25 tisíc korun. Organizace, které si rapidně snížily
náklady už loni, si polepšily mírně, mezi nově zapojenými je ale úspora i třináct tisíc
korun,“ upřesnil starosta.
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Dodavatelem elektřiny, kterého si město zajistilo na Českomoravské komoditní burze
Kladno, se stala společnost CENTROPOL Energy. Zemní plyn bude městu dodávat
Pražská plynárenská (maloodběr) a Pragoplyn (velkoodběr).
Týká se to všech základních škol, mateřských školek, základní umělecké školy, gymnázia,
domu dětí a mládeže, dvou příspěvkových organizací, Městské majetkové, firmy ONZA a
tří sportovních klubů. Z organizací města se nákupu neúčastní pouze ústav sociálních
služeb, který má nákup plynu a elektřiny zajištěn prostřednictvím firmy Energie pod
kontrolou.

Miminům a seniorům popřeje jirkovská radnice na žádost
Kvůli zákonu o ochraně osobních údajů mají občané
Jirkova o formulář více. Ten je totiž potřeba k tomu,
pokud chtějí absolvovat vítání nových občánků, slavnostní
akt, který se vztahuje na děti ve věku od šesti týdnů do
jednoho roku s trvalým pobytem na území Jirkova.
Formulář je k dispozici na www.jirkov.cz a v kanceláři
matriky na náměstí Dr. E. Beneše č. 2. „Obvyklou praxí
ve všech městech bývalo obesílání rodičů s pozvánkami,
ale to bohužel ze zákona není možné. Rádi bychom tuto
tradici vítání do života zachovali, proto dáváme na vědomí
tuto možnost,“ vysvětluje jirkovská místostarostka Dana Jurštaková .
Kromě nových přírůstků si město Jirkov váží i těch, kteří jsou na opačné straně života seniorů v zasloužilém věku. Zavedenou praxí bylo, že od osmdesátých narozenin dostávali
občané Jirkova blahopřejné dopisy, členky občanské komise obcházely devadesátníky s
květinou a milým blahopřáním, šlo vlastně o příjemné překvapení, že si město vzpomnělo.
Současná změna spočívá ve vlastní žádosti o akt gratulace. Senioři, které čeká oslava
devadesátých a vyšších narozenin, se mohou hlásit telefonicky nebo písemně na matrice
městského úřadu v budově č. 2, tel. 474 616 423, e-mail matrika@jirkov.cz.

Jirkov vylepšuje psí útulek
Budova v psím útulku, který je za areálem
sběrného dvora v Březence, dostala novou
střechu. Skrze tu starou už totiž dovnitř
zatékalo. V budově se budou ještě měnit vstupní
dveře, úpravy proběhnou i venku. „V těchto
dnech se opravují chodníčky ke kotcům, použili
jsme na ně zámkovou dlažbu z původního
povrchu náměstí,“ informuje místostarostka
Dana Jurštaková. Dva kotce v přední části
dostanou nové mříže a střechu.
Útulek vede veterinář Marek Halounek, město přispívá z rozpočtu na jeho provoz. Na
webu Jirkova jsou fotky pejsků, kteří zůstali opuštění a čekají na nové majitele
http://www.jirkov.cz/zivotni-prostredi-/zvirata/psi/utulek-1/.

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
Strana 4 (celkem 5)

Hasiči přivítají školáky v kroužku
Každý pátek od 16 do 18 hodin se v hasičárně scházejí mladí hasiči. V těchto dnech mají
děti starší šesti let možnost přijít se podívat a vyzkoušet si, jestli by je kroužek zajímal.
Zatím navštěvuje hasičárnu 24 dětí, věnují se teorii v klubovně, která byla nově vybavena
díky dotaci z programu Blíž k regionům společnost NET4Gas.
Dětmi oblíbenou akcí sboru dobrovolných hasičů je letní tábor, na příští léto se připravuje
Bláznivá cesta kolem světa. „O tábory je velký zájem, přihlášky rozdáváme už od konce
listopadu,“ dodává Lukáš Kubový, vedoucí mládeže ve sboru.

Výběr z kalendáře akcí na www.jirkov.cz
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
informace na telefonu 474 684 560
► od 30. 11. každou neděli do vánoc Adventní prohlídky, v časech od 12:30 do 18:30.
Kvůli velkému zájmu nutná rezervace.
MĚSTSKÁ VĚŽ informace na 474 654 265
► 15. 11. od 15:30 – prohlídky Strašidelné věže v Kostelní ulici. Pořádá KVIZ Jirkov ve
spolupráci s DDM Paraplíčko Jirkov. Prohlídka se koná každých 30 minut. Kvůli velkému
zájmu nutná rezervace.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777 informace na 725 006 968
► 7. 11. od 16 do 19 hodin - Lampionový průvod městem zakončený představením
v Rytířském sále zámku Červený hrádek divadla Hnedle Vedle a ohnivou show. Zúčastní
se sedm dětí z Dětského domova ve Vysoké Peci.
22. 11. od 8 hodin – celodenní výlet v okolí Vysoké Pece, Putování za tajemstvím.
Přihlášky a platba na tel. 732 678 900. Určeno pro děti i dospělé.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
informace na tel. 474 654 077
♫ 16. 11. od 18 hodin - 16. výroční koncert pěveckého sboru Ventilky.
LEZECKÁ ARÉNA, Ervěnická 1147
informace na 474 345 540
► 17. 11. od 10 do 13 hodin - Den otevřených dveří pro studenty. Studenti si u nás
mohou zdarma vyzkoušet lezení pod dohledem instruktorů.
► 27. 11. od 17 hodin – vernisáž. Josef Rakoncaj osobně představí fotky ze svých
výstupů.
OTEVŘENÁ PROSTRANSTVÍ
informace na 474 616 481
● 11. 11. od 11 do 12 hodin - Den válečných veteránů. Veřejnost zvána na pietní akt k
uctění památky padlých hrdinů na Havlíčkově náměstí.
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