Tiskové zprávy 5. 6. 2014
Chomutovská ulice bude tři dny uzavřena
Jedna z hlavních komunikací v Jirkově,
Chomutovská ulice, která spojuje město se
silnicí I/13, bude po tři dny neprůjezdná.
Důvodem jsou opravy nerovností.
„Od 18. do 20. června se bude frézovat a
pokládat nový povrch,“ říká starosta Jirkova
Radek Štejnar. V loňském roce došlo
k opravě propadlých míst a k provizorní
pokládce asfaltového koberce, letos po
kontrole po zimním období bylo dohodnuto,
že se část nerovností odfrézuje a položí se
nový živičný povrch v místech propadlých kanalizačních přípojek. Objížďka povede
Ervěnickou.

Brzy bude chodník, který si lidé přáli
Na základě petice obyvatel uvolnilo město 1,4
milionu korun na výstavbu nového chodníku
v Mostecké ulici. Místním lidem vadilo, že
přecházejí rušnou silnici z Palackého do
Mostecké (výjezd z Jirkova na Most) bez
přechodu pro chodce. Teď díky novému
chodníku budou moci přecházet bezpečněji.
„Chodníky a ostrůvek budou hotovy zhruba do
konce června,“ dodává místostarostka Dana
Jurštaková. Navíc ještě sdružení nových
obyvatel, kteří staví domy v ulici Na Louce, buduje další chodník a ostrůvek.

Na okraji Jirkova se propojují chodníky
Na konci Žižkovy ulice, pod Březencem, směrem k
autobusové zastávce Na Borku, se propojují stávající
chodníky. Nový chodník, který bude hotový do konce
června, vede od mostu v Žižkově ulici, podél komunikace
směrem k obchvatové komunikaci a navazuje tak přímo na
autobusovou zastávku Na Borku. „Nový chodník zvýší
bezpečnost chodců, kteří v minulosti chodili po krajnici
vozovky, kde je silný provoz,“ vysvětluje starosta Radek
Štejnar. Náklady na stavbu dosahují 713 tisíc korun. (Foto)
O kus dál se také dokončuje bezbariérové napojení Žižkovy ulice s lávkou Na Borku a
schodiště a osvětleného přechodu pro chodce přes Žižkovu ulici. Vše vyjde na 717 tisíc
korun.
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Přes léto se zvětší parkoviště v Jirkově, chodcům přijde vhod chodník
Snad každé město bojuje s nedostatkem parkovacích míst. V Jirkově se na tom bude přes
prázdniny pracovat hned na několika místech.
Parkoviště ve Studentské ulici u čp. 1265 se rozšíří o jedenáct míst. V ulici Gen. Svobody,
kde se dosud parkuje na panelovém povrchu, bude výsledkem 32 stání včetně těch pro
zdravotně postižené.
U základní školy v Krušnohorské ulici „vyroste“ nové veřejné parkoviště, které pojme 32
automobilů. Využívat jej budou jak návštěvníci zrekonstruované tělocvičny, tak přilehlého
multifunkčního sportoviště.
Chodce zase potěší vybudování propojovacího chodníku mezi Školní ulicí a Gen.
Svobody, na nějž se podařilo ušetřit v rámci vysoutěžených cen ve výběrových řízeních.
„Byla tu vyšlapaná cesta, ale teď místo ní postavíme schodiště s nájezdovými rampami pro
kočárky a veřejným osvětlením,“ potvrzuje místostarostka města Dana Jurštaková.
Všechny zmíněné investice budou v Jirkově realizovány v rámci projektu IPRM
(Integrovaný plán rozvoje města), který pomáhá zvelebovat prostranství na vinařických
sídlištích prostřednictvím dotací z Evropské unie.

Jirkovští hasiči oslaví 140. výročí, zaberou centrum města
V sobotu 21. června bude celý den centrum Jirkova patřit
hasičům. Místní dobrovolný sbor slaví 140 let od založení.
Program připravili pestrý, své si tu najde každý - pohádkový les,
soutěže, dechovku i rockový koncert. Vstupné bude zdarma.
Omezena bude doprava, a to v ulici Příční, Rooseveltova a zavře
se parkoviště za bývalým Meinlem. Kolem tržnice vedle
hasičského domu bude centrum města nadále průjezdné.
Začátek vypukne v 8,30 slavnostním pochodem od základní umělecké školy kolem
hasičárny, kde bude odkryta pamětní deska. Starosta města Radek Štejnar předá sboru
novou cisternu, kterou si hasiči postavili sami z přestavěného podvozku tatry a nové
nástavby.
V půl desáté vyrazí kolona asi třiceti vozidel z Nových Ervěnic na jízdu městem. Auta
budou pak k vidění celý den na náměstí a na parkovišti u řeky. Pohádkový les pro děti
bude probíhat na tržnici od 10 do 13 hodin a další atrakcí pro děti bude například dopravní
hřiště pražské městské policie. Na náměstí bude hlavní pódium, kde vystoupí děti ze ZUŠ,
Staročeská dechovka, Úlet, Ventilky a Pumpičky a nakonec jirkovská kapela Marry B.
V deset večer vypukne ohňostroj.
Jirkovský sbor má 48 členů, z toho 15 je žen, od loňského roku něžnější zástupkyně
postavily i závodní družstvo. Nejstarší člen slouží ve sboru již šedesát let. V předvečer
oslav budou vybraní členové (mezi nimi i některé děti) oceněni, dostanou věrnostní
vyznamenání, ocenění za zásluhy a medaile.

Strážníci jezdí novým autem
Jirkovská městská policie omladila vozový park. Dacia Logan nahradila
sedm let staré Citroën Berlingo, které mělo najeto téměř 130 tisíc
kilometrů v nepřetržitém provozu. „Kromě dacie má městská policie ještě
Škodu Octavii,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková.
Vypracovala
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V létě bude omezen průjezd Palackého ulicí v Jirkově
V červenci začne rekonstrukce části Palackého ulice, která je jednou
z páteřních ulic Jirkova. Od kruhového objezdu u ZUŠ ke křižovatce
v ulici Zaječická, u autobusového nádraží, bude jeden jízdní pruh
uzavřen, provoz budou řídit semafory.
„Oprava silnice je nutná, povrch je zvlněný a nestabilní,“ vysvětluje
starosta Radek Štejnar. Rozpočet města počítá s vysokou částkou – s
deseti miliony korun. Práce budou náročné, protože jílové podloží se
bude zpevňovat. Reálná částka ale vzejde až z výběrového řízení.
Součástí bude také rekonstrukce jednoho chodníku, vybudování
cyklostezky a nového osvětleného přechodu s ostrůvkem.

Školy a školky přes léto neutichnou
Jirkovská školská zařízení sice děti většinou opustí, ale pracovat v nich budou pro změnu
stavební firmy. V plánu jsou různé investice: Ve školce na Červeném Hrádku budou
vyměněny rozvody elektroinstalace za necelých 630 tisíc korun. V Nerudově ulici
proběhne oprava dvou sociálních zařízení pro děti za 364 tisíc korun a ve Smetanových
sadech také, za necelých 400 tisíc.
Ve dvou tělocvičnách školy v ulici Budovatelů bude broušena, lakována a lajnována
podlaha, město zaplatí 128 tisíc korun. Ve třídách gymnázia v Mostecké ulici budou
opraveny omítky. „Na školách proběhla již některá vylepšení ještě před koncem školního
roku, jako například výměna osvětlení ve třídách v Nerudově ulici či oprava sociálních
zařízení na Krušnohorské,“ doplňuje místostarostka Dana Jurštaková.

V Olejomlýnském parku se začne pracovat, vznikne tu volnočasový areál
Cyklostezka, inline-dráha, lanovka, lezecké stěny, hřiště na
petanque, dopravní hřiště, dětská hřiště, altán a lavičky, nové
stromy a keře. Tak stručně zní výčet prvků, které jsou
v projektu na regeneraci Olejomlýnského parku, rozsáhlého
území v centru Jirkova. Hotovo by mělo být na podzim 2015.
Městu se letos podařilo získat na náročnou investici dotaci ve
výši 85 % z Regionálního operačního programu
Severozápad. Celkové náklady se předpokládaly ve výši
třiceti milionů korun, ale už po prvním výběrovém řízení je jasné, že budou výrazně nižší.
„Ve výběrovém řízení na provedení stavebních prací zvítězila firma SKANSKA a. s. Praha
s nabídkou 14,8 milionů korun,“ říká starosta Radek Štejnar. Stavebníci začnou pracovat
v červenci. Na dodávku herních prvků proběhne v létě další výběrové řízení.
Olejomlýnský park bude po revitalizaci a rekonstrukci umožňovat volnočasové aktivity pro
všechny věkové skupiny obyvatel Jirkova i spádových obcí. Park bude napojen na
cyklostezky, které v budoucnu ve městě vzniknou. Začne se nejdříve přípravnými a
terénními pracemi. Nemocné a překážející stromy a keře budou vykáceny, většina jich ale
zůstane tak, jak je. K nim přibyde přes 161 nových listnatých stromů a 3 681 keřů a
trvalek.
V současné době je území parku využíváno k procházkám a venčení psů, v zimě tu na
kopci děti sáňkují. V části parku je zahrádkářská kolonie, která zůstane zachována.
Prostor parku byl součástí sadových ploch kolem Jirkova. Územím protéká řeka Bílina.
Vypracovala
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Czech POINT v Jirkově využilo 690 lidí
Již sedmým rokem funguje na Městském úřadě v Jirkově projekt ministerstva vnitra Czech
POINT, který umožňuje na jednom místě spojit ověřovací místo, univerzální podatelnu a
informační centrum. Obyvatelé Jirkova jsou již zvyklí, že si v podatelně úřadu vyžádají
veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních evidencích a registrech.
V roce 2013 byla nejčastější činností autorizovaná konverze, což znamená převod
originálu písemného dokumentu do oficiální elektronické podoby – 334 případů. Druhou
nejčastější byl výpis z rejstříku trestů fyzických osob – 232 žadatelů. Výrazně méně – v 70
případech – žádali klienti o výpis z katastru nemovitostí a ve třiceti případech o výpis
z obchodního rejstříku. Celkové číslo (690 dokumentů) zahrnuje i drobné počty výpisů
z dalších rejstříků a mírně stouplo oproti roku 2012. Nejvíce výpisů, podání či žádostí
vydaly pracovnice Czech POINTu v roce 2008, bylo jich 839.
Úřední dny v podatelně v přízemí úřadu jsou v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin a od
12 do 17 hodin, a v ostatní pracovní dny je provoz zkrácený do 13 hodin (i s hodinovou
pauzou). Za ověřené výstupy se vybírá správní poplatek stanovený zákonem.

V Jirkově uzavřelo sňatek 113 párů
Počet svateb v Jirkově rok od roku klesá, v roce
2013 oddávali místní zastupitelé 113 dvojic,
z toho 70 na zámku Červený hrádek. O rok dříve
zaznělo v Jirkově ano stotřicetšestkrát, a například
v roce 2009 bylo svateb téměř o sto více.
Statistika městského úřadu sleduje obřady, které
se odehrají přímo na radnici či ve spádových
obcích a na zámku Červený hrádek. V tabulkách
jsou evidovány i počty rozvodů, loni jich bylo 71.
V již zmíněném roce 2009 jich bylo 95.
Svatby lze uzavírat na městském úřadě vždy v sobotu a první pátek v měsíci v obřadní síni,
a to od 9 do 16 hodin nebo na zámku Červený hrádek v těchto termínech: 21. a 28. 6.,
v červenci 12., 19. (venkovní) a 26., v srpnu 2., 16., 23. (venkovní) a 30. V září pak jsou
dva vyhrazené dny - 13. a 20., v říjnu 11. Snoubenci si také mohou po konzultaci
s matrikářkami vybrat jiné vhodné místo než obřadní síň úřadu či zámku nebo zvolit jiný
čas konání obřadu. V těchto případech činí poplatek 1 000 korun.

Sportovní dopoledne překazil mateřským školám v Jirkově déšť
Statečně, bez ohledu na nepřízeň počasí a vybaveny
pláštěnkami dorazily minulý týden děti s učitelkami na
sportoviště u základní školy v Krušnohorské ulici, aby si
užily každoroční akci Sportovní hrátky.
Soutěžit na připravených stanovištích, hopsat na
trampolíně či skákat do dálky však dětem nebylo
dopřáno. Sice něco málo stihly, ale postupně sílící déšť
poslal všechny zase zpátky do tepla do školek. Aby to
nebylo malým účastníkům líto, dostali odměny s sebou.
Vypracovala
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Lezecká aréna má ještě volná místa na příměstský tábor
Rozumnou alternativou pro trávení volného času ve městě i jeho okolí je dětský příměstský
tábor pořádaný jirkovskou lezeckou arénou.
Termíny jsou dva, rozdělené pro děti dle věku: 8 až 11 let potrvá od 4. do 8. srpna, starší
ve věku 12 až 15 let přivítají v aréně od 18. srpna. V každém termínu se počítá s 10 – 15
dětmi. V případě velkého zájmu bude přidán další termín. Cena 2 400 Kč zahrnuje: Každý
den 2 svačiny a oběd, vstupy, kvalifikovaný dozor, půjčení lezeckého vybavení, dopravu,
pestrý program. Program bude začínat vždy v 8:00 a končit v 16:00, bude poplatný
aktuálnímu počasí (cyklovýlet, koupaliště, přespání v aréně, pěší výlet po horách, lezení v
přírodě) a bude ho provázet celotáborová soutěž.

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.
► 14. 6. od 14 hodin - Cest fest: Cestopisné besedy, výstavy, vystoupení jazzové kapely a
tuzemské kapely Švihadlo.
GALERIE JIRKOV
informace na telefonu 607 842 291
►Do 29. 6. výstava 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
♫ 12. 6. od 18 hodin - Závěrečný koncert žáků.
LEZECKÁ ARÉNA, Ervěnická 1147
informace na telefonu 474 345 540
Od 30. 6. do 1. 8. bude z technických důvodů včetně kavárny uzavřena.
☺ 27. 6. odměníme všechny pilné žáky a studenty, za vysvědčení s vyznamenáním
sleva na vstupném 50 %. Za samé jedničky vstup zdarma. Navíc tento den probíhají akční
slevy 10 až 20 % na lezecké vybavení.
► 27. 6. 19:30 Vítek Sojka o Mexiku, vstup 50 Kč.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777 informace na 725 006 968
Putování s tátou a mámou – čtrnáct akcí během celého roku, kdy účastníci sbírají
jirkovské groše a na mikulášském slosování dostanou odměny. Lze se účastnit jednotlivých
akcí.
☺ 6. 6. od 16 hodin - zahrada u Kludského vily (Vinařická ulice) otevře zlatou
pohádkovou bránu. Oslava Mezinárodního dne dětí na cestě za pohádkou a rodinném
pikniku.
☺ 14. 6. 8 až 16 hodin - Putování Dračí cestou. Celodenní výlet do Března u Chomutova.
Určeno pro děti i rodiče, přihlášky předem nutné.
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A stručně další akce:
7. 6. od 8 do 12 hodin - Farmářské trhy na náměstí.
7. 6. od 16 hodin - Sportovní den dětí na stadionu FK Slovan Jirkov ve spolupráci s VK
a TJ VČSA Ervěnice.
14. 6. od 08:30 - Jirkovský crossmarathon.
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