Tiskové zprávy 26. 2. 2014
V Jirkově chytili zloděje aut s batohem plným klíčů
Dnešního dne po třetí hodině ranní si obsluha kamerového
systému všimla dost podezřelého muže. Chodil kolem
zaparkovaného
auta v Nerudově ulici
v Jirkově a
pravděpodobně zkoušel zámky. S sebou nesl čtyři poklice na
kola, které si odložil do jednoho z kontejnerů o ulici dál. Tam
ho také zastihla hlídka, která poklice zabavila. Muž se
strážníkům přiznal, že je ukradl z vozidla v ulici K. Popelky.
„To ale ještě nebyl všemu konec, strážníkům se něco nezdálo,
tak začali prohledávat okolí,“ říká místostarostka Dana Jurštaková. Za plotem jednoho z domů
našli batoh se zajímavým obsahem – objemným svazkem klíčů od aut různých továrních
značek. Případ řeší obvodní oddělení Policie ČR.

Výtěžek z charitativního adventu už putuje k potřebným
Peníze, za něž návštěvníci jirkovských adventních trhů nakoupili
vlastnoruční výrobky školáků a seniorů, pomohou spolku
Prohandicap. Spolek sdružuje rodiče handicapovaných dětí, které
je potřeba denně vozit do škol v Chomutově a Jirkově, a loni si
díky veřejné sbírce mohl pořídit novou a konečně vyhovující
dodávku na převoz školáků, mezi nimiž jsou i vozíčkáři. Výtěžek
z adventu pomůže s provozem vozu.
Na fotce: Šek na rekordních 111 945 korun předal předsedkyni
spolku Evě Šulcové jirkovský starosta Radek Štejnar na
mysliveckém plese v pátek 21. února.

Jirkov otevřel fond na zvelebení domů
Občané Jirkova, kteří chtějí vylepšit a investovat do svých domů či bytů, mohou požádat
město o výhodnou půjčku. Lhůta pro příjem žádostí běží do 17. března včetně. Poskytování
půjček se řídí zásadami o Fondu rozvoje bydlení města Jirkova, v rozpočtu je vyčleněn
milion korun. V minulých letech zaznamenala radnice výrazný pokles žádostí, přesto tuto
možnost půjčky nadále nabízí. „Na jednoho žadatele či jednotlivý dům je možné půjčit
ročně maximálně 300 tisíc korun. V zásadách, které jsou k dispozici na webu města
(http://www.jirkov.cz/soubory/3550/), je přesně vypsáno, na co a kdy je nutné částku
splatit,“ upřesňuje místostarostka Dana Jurštaková.
Žadatelé o půjčky z fondu mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní byty,
rodinné domy a obytné domy nebo jejich stavby na území města. Potřebné náležitosti a
tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na radnici na odboru vnitřní správy a vztahů k
veřejnosti ve 3. patře v kanceláři č. 35, telefon 474 616 482 nebo na www.jirkov. cz
(Městský úřad – žádosti a formuláře).
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Vrby v Březenci mají nový sestřih
Osm stromů kolem rybníka v jirkovském
Březenci prošlo výraznou úpravou. Mezi
odborníky se nazývá řezem na hlavu, takzvaně
na babku.
Pracovníci městské sociální firmy ONZA a. s.
větve v korunách vrb zkrátili až ke kmeni.
„Pro tento tvarovací řez jsou vhodné jen určité
stromy, kromě vrb také lípy, platany, jírovce a
další rody,“ dodává k tomu Markéta
Buchtová, referentka odboru majetku města a útvaru investic městského úřadu, která má na
starosti životní prostředí a veřejnou zeleň. V březnu se začne s pěstební péčí o zeleň ve
městě, také o hrušňový sad u hřbitova.

Jirkovští hasiči předělali tatru, budou z ní mít stříkačku
Týdny a měsíce pracovali jirkovští hasiči na podvozku
sklápěcí tatry. Výsledkem bude prototyp cisternové
automobilové stříkačky. Zbývá už jen namontovat nástavbu,
což provedou odborníci. Kompletní auto pak symbolicky předá
hasičům starosta Radek Štejnar při červnových oslavách 140.
výročí založení sboru. Hasiči budou vůz využívat jako lesní
speciál.
Podvozek a materiál vyšly dohromady na zhruba 270 tisíc
korun, nástavba bude stát 1,4 milionu. V republice už podobné auto jezdí, stálo 2,6 milionu
korun. Jirkovská stříkačka bude tak druhá v republice, ale první, kterou si udělali hasiči
sami.

Do Jirkova přijede putovní hornická výstava
Vernisáží v pondělí 3. března začne v jirkovské galerii v Kostelní ulici výstava Sláva
krušnohorského hornictví. „Do 28. března budou mít návštěvníci možnost nahlédnout do
více než osmisetleté historie místního rudného hornictví,“ zve veřejnost místostarostka
Dana Jurštaková. Panely s českými, německými a anglickými texty, doplněné fotografiemi
budou rozděleny do tří částí, od počátků těžby v Krušnohoří, až k působení hornictví na
krajinu a život obyvatel zdejšího regionu, ať již v oblasti umění, objevů či krušnohorského
hornického práva. Putovní výstavu připravil Ústecký kraj v rámci projektu Sláva
krušnohorského hornictví/Der Ruhm des Bergbaus im Erzgebirge, který je fi nancován
Evropským fondem pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti a programem
přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3.
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Jirkovské gymnázium přijímá přihlášky k bezplatnému studiu
Do poloviny března přijímá Městské gymnázium Jirkov přihlášky
k dennímu i dálkovému studiu. Termíny přijímacího řízení jsou 22. a 23.
dubna. Bez přijímacích zkoušek budou přijati žáci, kteří prospěli ve 2.
pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy do průměru 1,5, tedy
s vyznamenáním. Ostatní uchazeči vykonají vlastní přijímací zkoušku z českého jazyka a
matematiky.
Jirkovské gymnázium nabízí úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Cílem
vzdělávací koncepce školy je vytváření profilu absolventa všeobecně vzdělaného s
individuálním zaměřením na předměty, které bude uplatňovat při studiu na vysoké škole,
nebo při jiné formě dalšího vzdělávání. Individuální zájem žáků je zajišťován volbou
volitelných předmětů ve vyšších ročnících studia.
Ke zvýšení zájmu o školní, ale i domácí přípravu přispěje tradice využívání tabletů, ve
které chce škola pokračovat. „Každý gymnazista dostane v prvním ročníku tablet, který mu
bude sloužit po celé čtyři roky studia,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková.
Výuka cizích jazyků (AJ, NJ, RJ) probíhá formou povinných předmětů od prvního ročníku.
Všichni žáci studují od primy anglický jazyk, protože anglický jazyk je základním
komunikačním jazykem ve všech profesích, které budou žáci po absolvování
vysokoškolského studia zastávat. Žáci v průběhu studia absolvují seznamovací kurz,
lyžařský kurz a řadu exkurzí se vzdělávacím zaměřením.
Na gymnáziu studuje v současné době 18 studentů prvního ročníku, 28 ve třetím a 17 ve
čtvrtém ročníku (jeden ročník se v souvislosti se stěhováním z Chomutova a přechodem na
město neotevíral), celkem tedy 63 v denním studiu. Dálkařů je zapsáno celkem 34, 14 bude
letos maturovat.
Více detailů včetně termínů přijímacího řízení je uvedeno na stránkách www.gympljirkov.
cz, telefonní číslo do školy je 474 651 367.
Otevírané obory a počet přijímaných žáků:
79-41-K/41: Čtyřleté studium denní a dálkové
Termíny přijímacího řízení:
22. 4. I. kolo – 1. termín
23. 4. I. kolo – 2. termín
29. 4. II. kolo
Termín píše uchazeč do přihlášky.

První letošní miminko přivítali mezi občánky
Dárečky a příspěvek na pojištění dostala od města Jirkov
Kateřinka Kubien, která je prvním letošním miminkem.
Narodila se 5. ledna. Na vítání občánku 25. února ji přivítal
starosta Radek Štejnar.
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V loňském roce našlo azyl v jirkovském útulku 155 psů
Jirkovský útulek v Novém Březenci funguje od roku 1994. Je rozdělen na jirkovskou a
kadaňskou část, obě města se tak podílejí na provozních nákladech. Každé město využívá
dvanáct kotců, kapacita každé části je cca 20 až 25 psů.
Ošetřování psů zajišťuje provozovatel MVDr. Marek Halounek, který také odchytává
toulavé psy (kromě něj ještě městská policie). Do útulku jsou umisťováni nejen toulaví psi,
ale i ti, které přivedou občané.
Za rok 2013 bylo do jirkovské části přijato celkem 155 psů a bylo jich vydáno 156 (včetně
úhynu a utracení). Z nich bylo vráceno původním majitelům 56 psů, adoptováno novými
majiteli 98 psů a dva psi byli utraceni v souladu se zákonem či uhynuli.
V útulku kromě běžné údržby proběhla výroba a montáž konstrukce výplně psích kotců a
zastřešení za 44 tisíc korun.
Město Jirkov letos zvýšilo částku na provoz útulku na 56 125 korun měsíčně (o 6 125 Kč
na měsíc), údržba vychází na padesát tisíc ročně a veterinární péče 150 tisíc korun. Město
Kadaň hradí Jirkovu roční nájemné ve výši 71 330 korun bez DPH a loni investovalo do
útulku přes padesát tisíc korun.

Tabulka pohybu psů v útulku:

měsíc

celkem
přijato

celkem
vydáno

adoptováno
novým
majitelům

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
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13
13
10
18
8
11
13
8
19
15
13
14
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11
7
11
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7
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20
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13
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5
3
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12
4
9
9
12
11
10
6
11
98
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vráceno
původní
m
majitelů
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5
4
4
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3
3
2
2
9
2
7
7
56

úhyn +
utracení
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
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Výběr z kalendáře akcí na www.jirkov.cz
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
informace na telefonu 474 684 560
► Výstavy:
Z kolébky do kočárku - historické kočárky. Do konce října, út-ne od 10
do 17 hodin, vstup 49/19 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
♫ Pátek 28. 2. 20:00
Reprezentační ples ZŠ Budovatelů. Součástí
předtančení žáků a tombola, vstupenky budou k dostání v kanceláři školy. Vstupné 200 Kč.
♫ Sobota 8. 3. 20:00
Ples Paraplíčka. Akce pro přátele Paraplíčka a hosty.
☺ Neděle 16. 3. 19:00
Maňáskové divadlo pro děti, O slepičce a kohoutkovi.
☺ Středa 19. 3. 19:00
Tonka Šibenice.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PARAPLÍČKO informace na telefonu 474 654 313
► Pátek 14. 3. a 11. 4. 13:00
Keramika pro příchozí děti a dospělé, 50 Kč, 13-18 h.
► Pátek 14. 3. a 11. 4. 15:00
Ateliér - pletení z pedigu a další, 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
► Pondělí 3. 3. 15:00
Výstava Sláva krušnohorského hornictví.
►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
♫ Úterý 18. 3.
Pražské dechové trio, pořádá Kruh přátel hudby.
LEZECKÁ ARÉNA, Ervěnická 1147
informace na telefonu 474 345 540
♫ Pátek 28. 2. 20:00
Koncert Joe Purple. 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.
♫ Pátek 7. 3. 20:00
Coffeebreak, koncert.
► Čtvrtek 13. 3. 19:30 Filmová hodinka.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777 informace na 725 006 968
Putování s tátou a mámou – čtrnáct pátečních akcí během celého roku, kdy účastníci
sbírají jirkovské groše a na mikulášském slosování dostanou odměny. Lze se účastnit akcí
jednotlivě.
☺ Pátek 7. 3. 16:00
Rej masek, karneval pro rodiny s dětmi, s odměnou pro
odvážné masky. Registrace do 5. 3. do 17h v A-centru na náměstí. Hudba, tanec, bublinky,
balonky, karaoke.
☺ Pátek 28. 3.
Probouzení broučků po zimním spánku s překvapením.
OLEJOMLÝNSKÝ PARK
☺ Sobota 1. 3. 16:00
Masopust v Olejomlýnském parku. Pořádají Mlýnský
spolek, Folklorní soubor Jirkovák, KDU-ČSL.
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