Tiskové zprávy 19. 12. 2014
Jirkov vkročí do nového roku se schváleným rozpočtem
Zastupitelstvo v novém povolebním složení
schválilo rozpočet města na rok 2015
v celkovém objemu 336,8 milionu korun.
V hospodaření Jirkova se například počítá
na příští rok s daňovými příjmy ve výši
217,6 milionu korun, kdy jde o daně
z příjmů fyzických i právnických osob,
z přidané hodnoty, z nemovitostí, poplatky
včetně toho za svoz komunálního odpadu
či podíl obce z odvodu z loterií a
z výherních automatů. „Oproti loňsku
předpokládáme propad o zhruba 4,5
milionu korun. Je to důsledek platnosti vyhlášky o zákazu heren, v Jirkově tak zůstala
jediná,“ komentuje to starosta Radek Štejnar.
Nedaňové příjmy jsou výrazně nižší, pocházejí z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, ze
splátek půjček, z úroků a dalších. Kapitálové příjmy (prodej nemovitostí) jsou očekávány
poloviční oproti letošku. Město Jirkov má také v rozpočtu kapitolu pro přijaté dotace,
většinou ze státního rozpočtu. Zatímco v roce 2014 dosáhla jejich výše téměř k 73
milionům, v roce 2015 se předpokládá necelých 14 milionů.
Celkové příjmy včetně správy nemovitostí jsou plánovány na 336,8 milionu korun,
v porovnání s rokem 2014 jsou o 3,5 milionu vyšší. Výdaje by měly být ve stejné výši,
rozpočet je tedy vyrovnaný.
Některé výdaje z rozpočtu jsou oproti loňsku navýšené, jako je tomu například u městské
policie, protože se bude pořizovat služební pes (náklady včetně krmiva a pořízení kotce) či
kupovat přístroje na měření alkoholu v dechu. Mezi další navýšení patří také kapitola
odboru majetku města a útvaru investic, především kvůli stavebním akcím. Při schvalování
zastupitelé odsouhlasili také návrh investic, který je v objemu necelých 104 milionů korun.
Nejvíce budou stát revitalizace a rekonstrukce v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
– sídliště Studentská, komunikace a parkovací stání v ulicích SNP, Mládežnická a Školní,
vybudování příjezdové komunikace k novému parkovišti v ulici Mládežnická,
rekonstrukce mostu v Krušnohorské, revitalizace veřejné zeleně, oprava chodníku v ulici
Generála Svobody podél č. p. 1707 až 1724 a také se počítá s obnovou autobusových
zastávek.
Po čtrnácti milionech je vyhrazeno na zateplování Základní školy v Nerudově ulici a
Domova pro seniory U Dubu, ze seznamu lze zmínit ještě výměny výtahů v ulici Pionýrů
ve třech vchodech, v Krušnohorské, dokončení proměny Olejomlýnského parku,
vybudování cyklostezky v ulici Chomutovská či pět milionů na opravu chodníků a
komunikací v ulici Obránců míru.
Z kapitoly odboru majetku města se také hradí veřejné služby, údržba majetku města,
například škol, veřejné osvětlení, svoz komunálního odpadu (12,6 milionu korun) či dotace
na provoz MHD a rekreační dopravy (lehce přes 14 milionů).
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Jirkovská charita je rok od roku úspěšnější
„Kupte si něco a dostanete zadarmo
sušenku,“ lákaly učitelky ve stánku
v Kostelní ulici kolemjdoucí, aby si koupili
výrobek dětí a přispěli tím na dobrou věc, na
provoz jirkovského spolku Prohandicap. Ani
té návnady nebylo třeba, protože výtěžek
z prodeje opět překonal částku, která se
vybrala mezi lidmi loni. „Je vidět, že
výrobky dětí a seniorů jsou už na takové
úrovni, že si pro ně už někteří chodí přímo
cíleně, aby pořídili vkusné a originální
dekorace nebo dárky pro blízké,“ nabízí jako
vysvětlení svůj postřeh místostarostka Dana Jurštaková.
Během dvou dní tak utratili návštěvníci a návštěvnice adventních trhů v Jirkově přesně
120 586 korun. Kupovali ručně pletené ponožky, čepice, šité zástěry, prostírání, andělky.
keramické hrnečky, zvonky, misky, funkční nástěnné hodiny. Nespočet bylo také drobností
jako obrázkových kamínků, filcových ozdob, slaměných dekorací, perníčků a svícnů či
věnců. Podávaly se krušnohorské placky, gulášová polévka, zelňačka, punč, ořechovník či
perník. Jirkovští hasiči přispěli výtěžkem ze svého občerstvovacího stánku, odkud se linula
vůně klobás. Výtěžek je určen pro místní spolek Prohandicap, který pomáhá rodičům
zdravotně handicapovaných dětí s dopravou do škol v Jirkově a Chomutově. Obnos bude
použit na uhrazení části výdajů na provoz automobilu včetně nákladů na dopravu a
umožní připravit a zprostředkovat dětem kulturní a společenské akce
Zahájení trhů spojených s kulturním programem proběhlo v pondělí 15. prosince
odpoledne, kdy žáci ze ZŠ v Krušnohorské utvořili průvod, v němž nesli čtyřmetrovou
vánočku. V čele kráčel starosta Radek Štejnar, ředitel školy Martin Reihs a nejoblíbenější
postavička v Jirkově – opička Jiřinka. Starosta s ředitelem rozkrájeli část vánočky, kterou
pak i sami prodávali, zbytku se ujaly samotné děti. Děti byly nejen těmi, kdo vyráběl
většinu prodejních výrobků ve stáncích, ale také je osobně prodávaly. Vybrané skupiny po
obě odpoledne vystupovaly na pódiu u kostela sv. Jiljí, kde pobavily a potěšily přihlížející
publikum scénkami, představeními a písněmi.
Děti z mateřinek a prvních tříd měly rušná i dopoledne, protože v přízemí Archy 777
probíhaly adventní dílny, kde pro ně učitelky se staršími dětmi ze ZŠ Krušnohorská
připravily k výrobě jednoduché dekorace. Dílny byly určeny i pro seniory z Městského
ústavu sociálních služeb Jirkov, takže se u jednoho stolu sešli vždy zástupci různého věku,
od nejmenších po důchodce a společně pracovali na svých výrobcích.
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Studenti gymnázia mají půjčené tablety
Sedmnáct studentů prvního ročníku Městského
gymnázia v Jirkově dostalo před vánoci tablet.
Škola jim je darovala k výuce a vzdělávání. Na
pořízení tabletů přispěla akciová společnost
Vršanská uhelná, a. s.
Předat je přišli starosta Radek Štejnar,
místostarostka Dana Jurštaková – na snímku.

Jirkov přispěje talentovaným dětem
Od 1. ledna do 1. března budou moci žádat dospělí o finanční příspěvek na rozvoj talentu
mladších osmnácti let. Podmínkou je, že příjemce podpory musí mít trvalý pobyt na území
města Jirkova.
„Město podpoří jak členy kolektivu, tak i jednotlivce, kteří dosáhli mimořádných výsledků
zejména v oblasti sportu, hudby, umění či vzdělávání a svůj talent cílevědomě rozvíjejí,“
potvrzuje starosta Radek Štejnar. Žádost o finanční příspěvek s povinnými přílohami může
podat zákonný zástupce nebo jiná osoba starší osmnácti (ředitel, trenér apod.) na
předepsaném formuláři na podatelnu městského úřadu.
Loni využilo této možnosti osmnáct žadatelů, mezi nimiž byl například fotbalista,
tanečníci, kajakářka, plavkyně, šachista či klavíristé. Rozděleno mezi ně bylo stejnoměrně
38 tisíc korun.

Odpad vedle popelnic nepatří
Jirkovští občané budou mít možnost odkládat větší odpad do speciálních vánočních
kontejnerů. „Doporučujeme tyto kontejnery využít a rozhodně neodkládat odpad vedle
popelnic. Tím pak vzniká nebezpečí pokuty, která může v přestupkovém řízení dosáhnout
až 50 tisíc korun,“ upozorňuje místostarostka Dana Jurštaková.
Kontejnery budou rozmístěny na následujících adresách až do 9. ledna. Vyváženy budou
jednou denně:
Budovatelů, Generála Svobody, Prokopa Diviše, Na Borku, SNP, Tkalcovská, Křižíkova,
Krušnohorská, Boženy Němcové, Starý Březenec, Pod Přivaděčem 1310, Bedřicha
Pacholíka, 5. května, Zátiší, Smetanovy Sady 1552, Studentská 1258, Karla Popelky 1026,
Hornická 1278, Bezručova, Studentská 1268, Vinařická 1252, Tylova u trafostanice, U
Stadionu.

Drobné nedostatky na hřištích nechá Jirkov opravit
V lednu bude na dětských hřištích v Alešově ulici, v ulici Karla Popelky, Boženy
Němcové, Na Borku a v Krušnohorské ulici omezen vstup kvůli bezpečnosti. Budou na
nich totiž probíhat drobné opravy. Firma vymění například zetlelá prkna na některých
prvcích.
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Ostatní informace:
Městský úřad:
Z provozních důvodů zavřeno 31. 12. 2014. Občané si mohou své záležitosti vyřídit
v ostatní pracovní dny.

Informační centrum:
Je ve dnech od 22. 12. 2014 – 16. 1. 2015 z provozních důvodů uzavřené.

Dům dětí a mládeže Paraplíčko:
Pondělí 22. 12. až neděle 4. 1. Vánoční prázdniny - činnost zájmových kroužků přerušena.
Cvičení pro ženy, které bylo dočasně zrušeno, začne 7. ledna.

Lezecká aréna:
Během vánočních svátků a Silvestra bude otevírací doba upravena takto:
24. 12. od 10 do 13 hodin, 25. 12. a 26. 12. od 13 do 22 hodin, 31. 12. a 1. 1. zavřeno.

Psí útulek:
Den otevřených dveří se uskuteční 21.12. od 10 do 14 hodin. Součástí akce bude možnost
malého občerstvení, prohlídky útulku, venčení psů, případně příjem dárků pro psy
(granule, deky, hračky).

Pozvánka pro děti i dospělé:
11. 1. Povídání O pejskovi a kočičce - Loutková pohádka pro děti a rodiče v podání
Sváťova dividla z Litoměřic, Kulturní dům Jirkov od 15,00, vstupné 50 Kč.
Výstavy na zámku Červený Hrádek
Jak se točí večerníčky – přijďte si vyzkoušet, jak takový krátký pohádkový příběh vzniká
Návštěvníky čeká – velké pohádkové pexeso, vodění loutek, maňáskové představení
v televizi, ruchové studio (vytváření zvuků bouřky nebo vichřice).
Otevírací doba : po – zavřeno, út – pá 9,00 – 17,00, so – ne 10,00 – 17,00, vstupné 40 Kč
zahrnuje vstupné na výstavu Pohádkový svět, výstava potrvá do 31. 1. 2015.
Pohádkový svět – na příchozí čekají postavy z pohádek O červené Karkulce, Perníková
chaloupka, Čert a Káča, nechybí ani vodníci, víly a ostatní obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba : út – ne od 10,00 – 17,00, vstupné 20 Kč.
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