Tiskové zprávy 5. 2. 2014
Jirkovským strážníkům přibyla práce, pořádek chtějí mít pod kontrolou
Podle údajů z roční statistiky řešila jirkovská městská policie loni více přestupků, a to
celkem 6 678. Stoupl i počet případů, kdy strážníci museli pomocí chvatů a hmatů
nezvedence krotit.
Například řešených přestupků proti veřejnému pořádku je ve statistice 2 235, téměř o tisíc
případů více než v roce 2012 (1 486). „Hodně přestupků evidujeme také v oblasti
dopravy,“ komentuje starosta Jirkova Radek Štejnar dlouhodobý problém s parkováním na
území města. Strážníci instalovali v roce 2013 botičky na 564 špatně zaparkovaných aut,
ale nešvarů se odehrálo daleko více, protože přes polovinu přestupků řešili domluvou.
Domluva či pokuta v některých případech bohužel nestačí. Pokud občané s přestupkem
nesouhlasí, jsou předvoláni před komisi, která poté rozhoduje o oprávněnosti. V jedenácti
případech se dokonce pachatelé bránili či útočili fyzicky, takže strážníci použili chvaty a
hmaty, aby dotyčné zpacifikovali. „Přitom o rok dříve byla takových událostí asi
polovina,“ dodává ředitelka městské policie Marta Bendová.
Přistižení občané se také často brání prokázat svou totožnost, případně nemají potřebný
doklad. Vloni jejich počet také narostl až na 557 (2012 jich bylo 355). Postup strážníků je
pak jednoduchý – odvedení na obvodní služebnu Policie ČR, kde se zjistí totožnost.
Strážníci v roce 2013 rozšířili kontroly majitelů či držitelů psů v terénu při venčení.
Účelem bylo působit preventivně, aby byl v ulicích města zachován pořádek a čistota.
Prevencí je také zapojení pracovníků ve veřejně prospěšných pracích, městská policie měla
od srpna k dispozici čtyři posily. „Máme s nimi dobrou zkušenost, kontrolují dodržování
pořádku v ulicích, ráno dohlížejí u přechodů u škol na děti, upozorňují nás na záškoláky,
rozbité lampy a další nesrovnalosti,“ pochvaluje si starosta Jirkova Radek Štejnar.
V Jirkově proběhla v loňském roce digitalizace kamerového systému, koncem roku bylo
připojeno ještě dalších dvanáct kamer na sídlištích. Díky monitorování veřejných
prostranství se tak přišlo na 1 039 skutků, u nichž bylo podezření na spáchání přestupku
nebo trestného činu. Přímo při činu natočily kamery 42 pachatelů.
Jako v každém městě, i v Jirkově jsou některé lokality problémovější než jiné. Například
zástavba zvaná Nové Ervěnice. „Zde dochází většinou k rušení nočního klidu, znečišťování
veřejného prostranství, narušování občanského soužití a podobně,“ upřesňuje ředitelka
městské policie. V poslední době se však situace zhoršuje i na sídlišti Vinařice II, kde se
často střídají obyvatelé v podnájmech a nerespektují základní zásady sousedského soužití.
Městská policie na nepříznivý vývoj reaguje, řídí se vlastní koncepcí veřejného pořádku,
který vychází z filozofie community policing, jejímž základem je aktivní spolupráce
s občany, provázanost s organizacemi a institucemi ve městě. Základem je neřešit následky
problému, ale příčinu, zohlednit také, jestli se problém nepřesouvá na jiné místo a
předvídat možné budoucí situace.
S tím souvisí také zavedení častějších pochůzek, od nového roku jsou posíleny zejména
odpoledne, večer a v noci. V problémových lokalitách je tak nepřetržitě jedna hlídka
strážníků. „V letošním roce se také Jirkov pokusí získat dotaci na tři kamery do Nových
Ervěnic, konkrétně do ulic Osvobození, K. H. Máchy a B. Pacholíka,“ říká místostarostka
Dana Jurštaková. (Více ke kamerám na http://www.jirkov.cz/mestska-policie/kamerovysystem/.)
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Strážníci zastavili zloděje autorádia
Pořádně překvapeni museli být kumpáni, kteří chtěli
v noci na úterý 4. 2. v Jirkově na obchvatu vykrást
auto. Strážníci je chytli přímo při činu, a to i přesto,
že si zloději dávali pozor na kameru. „Nevěděli totiž,
že je v ulici nová druhá kamera. Kryli se před tou
jednou, ale nebylo jim to nic platné,“ říká starosta
města Radek Štejnar.
Na kameře bylo vidět, jak si jeden pachatel obhlíží
zaparkovaná auta, jedno si vybral a pustil se do práce.
Obsluha kamerového systému zatím vyslala na místo
motohlídku, která přistihla muže již ve vozidle. Strážníci objevili i spolupachatele, který
na podezřelého čekal v nedaleko zaparkovaném voze a sledoval okolí. Podezření
z trestného činu teď řeší Policie ČR.

Jirkov opraví část zvlněné Palackého ulice

Velkou akcí, která ovlivní provoz v části města, bude kompletní oprava úseku silnice v
ulici Palackého. V letošním roce se začne první etapou od kruhového objezdu dolů k
autobusovému nádraží (na mapě je chybně název Chomutovská, správně má být Palackého
až ke křižovatce s Mosteckou ulicí). „Povrch je položen na jílu, takže budeme muset
zpevňovat podloží,“ dodává k desetimilionové investici z letošního rozpočtu města starosta
Jirkova Radek Štejnar.
Rekonstrukce povrchu zahrnuje i vymezení metrových pruhů pro cyklisty v obou směrech
a opravu jednoho chodníku. Bezpečnější bude přechod pro chodce u autobusového nádraží,
kde přibyde uprostřed vozovky ostrůvek. Nové budou také tři lampy.
Stavební práce ovlivní dopravní provoz, ulice Palackého totiž navazuje na páteřní
Chomutovskou. „Bude částečná uzavírka, provoz budou řídit semafory,“ vysvětluje
Vypracovala
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starosta Štejnar, jak se bude po dobu asi čtyř měsíců přes Jirkov jezdit. Především řidičům
nákladních automobilů lze už teď doporučit, aby v době prací využívali silnici I/13.
Další část Palackého, která vede kolem Benziny až za křižovatku s Mosteckou ulicí se
bude kvůli náročnosti rekonstruovat později. Je totiž v ještě horším stavu.
V roce 2013 proběhla rekonstrukce Hornické ulice za 4,7 milionu korun (starší fotka) či
Chomutovské ulice, kterou město ještě nepřevzalo a je v reklamačním řízení (letos
proběhne druhá etapa oprav spočívající v odfrézování některých částí a položení nového
živičného mikrokoberce).

V Jirkově vznikne centrální parkoviště

Odlehčit menším parkovištím na sídlišti je účelem letošní velké investiční akce za 5,5
milionu korun. V Mládežnické ulici totiž vyroste parkoviště pro 73 aut.
„Stávající parkoviště v okolních ulicích mezi domy a podél silnice už není kam rozšiřovat.
Proto je třeba řešit situaci vybudováním nového, centrálního,“ vysvětluje jirkovská
místostarostka Dana Jurštaková. Vybrán byl prostor mezi dvěma sídlištními bloky,
nevyužívané prostranství pod domovem důchodců v Mládežnické ulici. Příjezd bude zatím
jeden z ulice Krušnohorská na sídlišti Vinařická II. Pro obyvatele sídliště Na Borku, kteří
také budou mít centrální parkoviště blízko, bude dostupné po chodníku a po schodišti. I oni
se ale dočkají příjezdu ze „své“ strany, jeho vybudování bude ale kvůli nutným přeložkám
velmi náročné a nákladné (odhadem vyjde vybudování druhého příjezdu na dalších 4,5
milionů korun), proto na něj dojde později.
Součástí stavební akce jsou také přeložky sítí, odvodnění, veřejná zeleň a veřejné
osvětlení. Pro pěší se opraví schodiště u přilehlého objektu, jehož součástí je i
bezbariérový pojezd. Parkoviště bude pod dohledem dvou kamer napojených na kamerový
systém městské policie. Jirkov získá na výstavbu 85% dotaci z Evropské unie v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města Jirkova – Prostor k životu.
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S daněmi poradí v Jirkově odborníci
Ve dnech 10. až 17. března a 24. března budou v Informačním centru v Kostelní ulici
poskytovat zástupci finančního úřadu informace a rady ohledně podání daně z příjmu za
rok 2013, a to v čase od 14 do 16.30 hodin. „Vyplněné formuláře bude možné odevzdávat
přímo tam, aby Jirkováci nemuseli jezdit do Chomutova, kde finanční úřad sídlí,“
vysvětluje výhodu místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.

Jirkováci ničí popelnice, město to stojí víc než čtvrt milionu ročně
Petardy, urvané úchyty, hrubá síla. Nádoby na odpad v Jirkově dlouho nevydrží. Na vině je
chování Jirkováků. „Lidé, kteří vyhazují rozměrnější odpad a nevejde se jim vhozovými
otvory, urvou víko zajištěné pojistkou,“ vysvětluje Slavomír Radimec, ředitel společnosti
Krušnohorské služby a. s., která má v Jirkově na starosti odpadové hospodářství. Víko je
sice jištěno pojistkou, ale u každé nádoby je i klíč na odemčení.
Během vánočního období bylo v Jirkově oblíbenou zábavou mládeže házení petard do
popelnic a jejich podpalování. „Jen na Silvestra hořelo šest košů,“ potvrzuje místostarostka
Dana Jurštaková.
Krušnohorské služby evidují za loňský rok škodu na nádobách 268 tisíc korun bez DPH.
Tato částka už přesahuje obvyklý rozpočet. „Je třeba si uvědomit, že se zvýšené náklady
promítnou v rozpočtu města,“ dodává starosta Radek Štejnar.
Lidé v Jirkově by tak měli být obezřetnější a také odpad více třídit. U rodinných domů je
vhodné mít nádoby na vlastním pozemku, pouze v čase vývozů je přistavit před dům.

V zámeckém parku probíhají úpravy zeleně
Ze zámeckého parku na Červeném hrádku se několik dní ozývaly
zvuky motorové pily. Třináct keřů a jedenáct stromů bude na
kousky, byly totiž v takovém stavu, že ohrožovaly návštěvníky.
Kácení a prořezávání probíhá na základě výsledků důkladného
průzkumu a doporučení odborníků. Vedle pozemků v majetku
města, které sahají až pod chrlič na spodní louce, se kácí také v
okolním lese, zde to ale probíhá v režii jiného vlastníka - Lesů ČR.
Kolemjdoucí tak můžou například vidět, že kout s dětským hřištěm
se po prořezání vzrostlých korun výrazně prosvětlil, podobně i svah
mezi zámkem a rybníkem, který byl zarostlý tisy.

Jirkovské školy zapsaly 249 dětí do prvních tříd
Oficiální výsledky budou až na konci února, přesto už
dnes se dá říci, že čtyři jirkovské školy by měly v září
přivítat zhruba 250 prvňáčků. „Očekávali jsme více děti,
ale je možné, že se rodiny odstěhovaly, zapomněly na
zápis nebo rodiče vybrali jinou školu než v Jirkově. Ze
zkušenosti z minulých let víme, že se dostavují děti k
zápisu později, někdy i za měsíc a déle,“ komentuje do
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 4 (celkem 7)

Dopravní hřiště využili závodníci
Závody autíček na dálkové ovládání, které proběhly o
pololetních prázdninách, zpestřila přítomnost preventisty
městské policie, který s sebou přinesl i přenosné dopravní
hřiště. Děti si tak mohly vyzkoušet jízdu svými modely
podle pravidel dopravního provozu. „Při této příležitosti
jsme dětem vysvětlili, jak bezpečně využívat přechod pro
chodce či přecházet vozovku,“ dodává Jakub Jirásek,
preventista městské policie v Jirkově.

Jirkovská sociální firma pomáhá při rekultivacích
Tři nezaměstnaní z Jirkova získali práci
v městské sociální firmě ONZA, a. s. díky
zakázce se Severočeskými doly a. s. Rekultivace.
„Jedná se o práce při údržbě a ošetřování
pozemků Severočeských dolů, zemní práce a
terénní úpravy. Zaměstnali jsme a proškolili tři
nové pracovníky ze skupiny ohrožených na trhu
práce,“ potvrzuje Libor Duchoň, předseda
představenstva ONZA.
Jirkováci tak mají například starost vylepšení výsadby v zabuřenělé půdě, hnojení sazenic
průmyslovými hnojivy, ochranu dřevin proti okusu zvěří, znovuuvázání dřevin ke kůlům.
Rekultivační práce pomáhají obnovit krajinu po povrchové těžbě uhlí, konkrétně ONZA
má na starosti 16 hektarů u obce Málkov. Pokud se pracovníci společnosti při provádění
rekultivačních prací osvědčí, je možné usilovat o další zakázky a zajistit dlouhodobé
zaměstnání osobám ohroženým na trhu práce (v tomto případě především uživatelům
sociálních služeb a lidem dlouhodobě nezaměstnaným).
„Rekultivační byznys v Ústeckém kraji vytváří vysoce konkurenční prostředí, v kterém
zatím žádný sociální podnik neuspěl. Dotační podpora může firmě pomoci v úspěšném
zvládnutí první zakázky a podpořit její růst v dalších letech,“ komentuje význam zakázky
předseda představenstva.
Sociální firmě přispěla na školení zaměstnanců, jejich odborné vedení, nastavení procesů k
úspěšnému zvládání rekultivačních zakázek a na poradenství dotace z ministerstva práce a
sociálních věcí v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
ONZA a. s.- (k)rok druhý, rozšíření činnosti - Rekultivační práce.

Upozornění úřadu práce
Ve dnech 7. 2., 14. 2., 21. 2. a 28. 2. (pátky) bude na Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště
Jirkov z provozních důvodů zavřeno. Potřebné záležitosti bude možné vyřídit vždy v
následující úřední den, tj. v pondělí 10. 2. , 17. 2. , 24. 2. a 3. 3.

Vypracovala
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Výběr z kalendáře akcí na www.jirkov.cz
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
informace na telefonu 474 684 560
► Výstavy:
Jak se dělá pohádka - do 16. 2., výběr z pohádek režiséra
Zdeňka Trošky. Expozice dochovaných originálů kostýmů
a scénické výpravy, ve spolupráci s Filmovým studiem
Barrandov. Út-pá 9–17 hodin, so-ne 10–17 hodin. Vstupné
50/30 Kč, rodinné 120 Kč.
Ruch města versus klid přírody - fotografie M. Mokrošové
z cest po Americe.
Z kolébky do kočárku - historické kočárky. Do konce října, útne od 10 do 17 hodin, vstup dospělí 49 Kč, děti 19 Kč.
Pohádkový svět - út-ne od 10 do 16 hodin, vstup 20 Kč.
► Wellness centrum - po-ne 9-21 hodin. Sauna, vířivka. Každé sudé pondělí zavřeno.
KULTURNÍ DŮM JIRKOV
informace na telefonu 474 684 560
☺ Sobota 8. 2. 15:00
Karneval show. Pořad plný humoru, písniček, řádění a soutěží
s Tomem a jeho kamarády.
♫ Pátek 21. 2. 20:00
Myslivecký ples města Jirkov K tanci a poslechu hraje kapela
Klub 49, večerem provází moderátor Václav Tittelbach. Bohatá
a pestrá myslivecká tombola. Hostem plesu je Leona
Machálková. Vstupenky za 320 Kč a 250 Kč (korzovací lístek).
Budou v prodeji na Informačním centru Jirkov od měsíce února.
♫ Pátek 28. 2. 20:00
Reprezentační ples ZŠ Budovatelů. Součástí plesu bude
předtančení žáků školy a bohatá tombola, vstupenky budou k
dostání od poloviny ledna v kanceláři školy. Vstupné 200 Kč.
♫ Středa 19. 2. 19:00
Vystoupení rockového zpěváka Vladimíra Mišíka se
členy kapely ETC, Vladimírem Pavlíčkem - housle a Petrem
Pokorným - kytara. Vstupné 200 Kč, v předprodeji 160 Kč.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PARAPLÍČKO informace na telefonu 474 654 313
► Pátek 14. 2. a 21. 2. 13:00
Keramika pro příchozí děti a dospělé, 50 Kč, 13-18 h
► Pátek 21. 2. 15:00
Ateliér - pletení z pedigu a další materiály, pro dospělé, 100 Kč.
!Od 11. 2. nový kroužek Hra na bicí, výuka: úterý od 16, 17 a 18 hodin, středa od 17, 18 a
19 hodin. Cena: 200 Kč/měsíc nebo 1 000 Kč do konce června. Vedoucí: Jan Meduna!
GALERIE JIRKOV
informace na telefonu 607 842 291
►Do 27. 2.
Stanislav Foit - Průřez autorovou tvorbou - jirkovský fotograf.
►Autorská výstava Ladislava Steňka Obrazy a grafiky 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
♫ Čtvrtek 13. 2. a 20. 2 . vždy od 18:00 1. a 2. koncert vítězů školního kola a ti nejlepší,
kteří postoupili do okresních kol.
LEZECKÁ ARÉNA, Ervěnická 1147
Vypracovala

informace na telefonu 474 345 540
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● Pátek 7. 2. 19:00

Jirka Slavík - Amerika, O říjnovém výpadu žlebských desítkářů
do Ameriky a lezeckém ráji ve skalách Red rocks v Tennessee.
Poté koncert přítomných muzikantů čili Volné seskupení.
● Sobota 8. 2. 11:00
Lezecký maraton a oslava 1. narozeniny arény První ročník
vytrvalostního závodu na 8 hodin. Na vítěze čekají zajímavé
ceny. Registrovat k závodu se může každý.
♫ 21:00 Koncert chomutovské rockové skupiny Lake Stoper.
● Čtvrtek 13. 2. 19:30
Filmová hodinka
● Pátek 21. 2. 19:00
Přednáška a povídání Jana Kopecká – Třídní sraz v Peru.
O výletě spolužáků, kteří se neviděli 35 let do Bolivie a Peru, o
cestě po Amazonii a pobytu u indiánů. Vstup 50 Kč.
♫ Pátek 28. 2. 20:00
Koncert Joe Pyrole. Kapela, jež se žánrovými škatulkami příliš
netrápí a v její vlastní tvorbě jsou zakořeněné různorodé prvky
hard-rocku, blues, jazzu, funku, latiny, etnické hudby a mnoha
dalších. Skupina si zakládá převážně na energii živých
vystoupení a intuitivní improvizaci.
Nově otevřený Ski servis aréna nabízí velký a malý servis pro lyže a snowboardy.
Maximální doba trvání opravy 3 dny.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777
☺ Sobota 15. 2. 8 až 16:00 Do nebíčka, do peklíčka. Celodenní výlet na Himlštejn, pro
dospělé i děti. rezervace na 732 678 900. Turistika, opékání buřtů, soutěže. Cena 90 a 100 Kč
včetně dopravy
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