Tisková zpráva 10. 6. 2014
Jirkov: Deště zpomalily seče, nové jsou květinové mísy
Přerostlá tráva je v Jirkově k vidění hlavně na sídlištích. V těchto dnech tam pracovníci
města a městské sociální firmy ONZA a. s. krotí zeleň, které předchozí deště jen prospěly.
Bohužel se nemohlo během dešťů sekat, proto jsou práce zpomaleny.
„Lidé si stěžují na vysokou trávu, můžeme je ujistit, že děláme, co se dá,“ vzkazuje
stěžovatelům místostarostka Dana Jurštaková. Úpravami procházejí také živé ploty.
Seče trávy probíhají v Jirkově od 1. dubna, jde o plochy zahrnující přes 63 hektarů. Plochy
jsou rozděleny do čtyř oblastí podle četnosti sečí – od jedné po šest ročně.
„První už proběhla, v současnosti probíhá někde už i druhá a dokonce i třetí,“ potvrzuje
starosta Radek Štejnar, že tráva roste jako z vody. Střed města a Nové Ervěnice jsou už
v pořádku, pracovníci mají teď na starosti horní sídliště.
Kromě sečí probíhala ve městě v dubnu a květnu také pěstební péče o výsadby a jarní
blokové čištění města.
Jirkov krášlí v těchto dnech 31 květinových mís, které
jsou rozmístěné v centru města, v Nových Ervěnicích a
například u kruhového objezdu u základní umělecké
školy, kde zdobí ostrůvky ve vozovce. Barevné muškáty
a afrikány a další květy vhodně doplňují zeleň, někde
mají i praktický účel – například v centru města chrání
zemní světla, která v noci osvěcují kostel sv. Jiljí či
sochu sv. Jana Nepomuckého. Řidiči totiž zneužívají
bezbariérovosti centra a přehlížejí hranice vozovky a zóny pro pěší a stává se, že najíždějí
právě na tato světla. (Foto z Kostelní ulice, pracovník ONZA a. s.)

Jirkovské koupaliště je otevřené
Jak je vidět na fotce z neděle
8. června, jirkovské koupaliště
otevřelo své brány, a to už
před víkendem. Autorem
fotografie je provozovatel
areálu Karel Matějka.
O novinkách a výhodách
rekreačního areálu Červený
Hrádek jsme již informovali
v tiskové zprávě ze 30. dubna,
další fotografie – například
nové terasy – přidáváme
v průběhu dnešního dne do
fotogalerie k tiskovým zprávám na webu Jirkova - http://www.jirkov.cz/informacniservis/tiskove-zpravy/fotografie-ke-stazeni/. Tam najdete i zprávu z dubna.
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