Tiskové zprávy 20. 8. 2014
Olejomlýnský park bude na příští týdny uzavřen
Do konce října bude platit zákaz vstupu do Olejomlýnského
parku v Jirkově. Důvodem je bezpečnost při stavebních pracích,
které tam probíhají v rámci revitalizace celé lokality už druhý
měsíc.
„Dosud byl park průchozí. Veřejnost na stavební práce a potřebu
zvýšené opatrnosti pohybu informovaly tabule a cedulky, cesty
byly vymezeny kůly a páskami, aby byla zajištěna základní
bezpečnost. Bohužel se tento přístup neosvědčil, někteří
návštěvníci nejsou opatrní, nerespektují značené cesty, a navíc
vandalové ničí geodetické vytyčení stavby. Proto bylo
rozhodnuto, že od 22. srpna bude park uzavřen, a to ze všech čtyř
přístupových cest,“ vysvětluje místostarostka Dana Jurštaková.
Celá oblast bude oplocena a hlídána ostrahou. Vstup majitelům
nemovitostí a také vstup návštěvníkům restaurace a penzionu Bremen, který stojí na
horním konci parku, zůstane samozřejmě zachován.
V těchto dnech se na místě provádějí zemní práce pro chodníky, cyklostezku a veřejné
osvětlení. „Dále bude probíhat pokládka živičných vrstev na cyklostezce a dopravním
hřišti, kácení porostů, pokládka obrubníků a podkladních vrstev pod komunikacemi,“
doplňuje místostarostka.

Fotbalové hřiště v Jirkově převezmou dobrovolní hasiči
Jirkovský Fotbalový klub Kyjice skončil, vrátil městu
pronajaté hřiště, a to si teď pro svou činnost budou připravovat
hasiči. Plánují tu tréninky a soutěže v požárním sportu, plocha
o rozloze necelého hektaru bude přístupná i žákům a žákyním
z blízké Základní školy v ulici Budovatelů.
V prvé řadě je nutné postavit nový plot, protože volně
přístupná plocha láká především bezdomovce, kteří využívají
zdevastované buňky jako útočiště před nepřízní počasí. „Bohužel s buňkami nemůžeme
v tuto chvíli nic dělat, ani zbourat, ani opravit. Fotbalistům je zastavil finanční úřad kvůli
dluhu,“ vysvětluje starosta Radek Štejnar.
O ukončení činnosti fotbalového klubu se úředníci na městském úřadě dozvěděli v zimě.
Nejprve dorazila žádost o každoroční dotaci z rozpočtu města, ovšem bez potřebných
náležitostí a na základě toho se pak zjistilo, že klub už nefunguje. Proto mu město
vypovědělo pronájem hřiště, ale než si jej mohli zodpovědní úředníci převzít zpět, museli
čekat do skončení výpovědní lhůty, protože zástupce klubu nepřebíral poštu. Do té doby
však fotbalisté demontovali plot a buňky, v nichž měli zázemí, tak zůstaly volně přístupné.
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Do půlky září bude v části Palackého ulice jednosměrka
Rekonstrukce komunikace v úseku od kruhového objezdu
k autobusovému nádraží s sebou nese omezení
dopravního provozu. V tuto chvíli je ulice průjezdná jen
ve směru od nádraží, po skončení prací v levém pruhu
budou moci řidiči jezdit zase jen opačným směrem.
Objížďka je značena směrem do Dvořákovy ulice.
Uzavřen je také přilehlý chodník ve zmíněné části
Palackého ulice.
„Jde o první etapu oprav, která bude stát necelých pět milionů korun,“ dodává starosta
města Radek Štejnar. Stavební práce jsou náročné, zpevňuje se podloží, protože povrch je
položen na jílu. Kromě nové silnice tu budou také pruhy pro cyklisty, opravený chodník,
ostrůvek a nové lampy.

Senioři z Jirkova se po prázdninách sejdou ve svém klubu
V úterý 2. září ve 14 hodin se po dvouměsíční pauze otevírá Seniorklub
v Chomutovské ulici. Na každé všední odpoledne jsou připraveny
aktivity, které se rozjely už začátkem roku: zkoušky pěveckého sboru
Jirkovské seniorky, cvičení, ruční práce, výtvarničení a páteční výlety.
Probíhat budou také přednášky, koncerty a kulturní vystoupení.
Případné dotazy zodpoví předsedkyně Milena Karbusová na e-mailu
karbusova5@seznam.czv či telefonním čísle 732 568 894. Detaily
včetně fotogalerie jsou i na webu města www.jirkov.cz, v záložce
Sociální služby, Senioři, osoby zdravotně znevýhodněné.
(http://www.jirkov.cz/socialni-sluzby-/seniori-osoby-zdravotne-znevyhodnene/senior-klub-/)

V ulicích Jirkova se pleje, seká a uvazuje
Vydatné deště a teplé počasí s sebou nesou i rychlejší růst zeleně.
V Jirkově mají seče na starosti zaměstnanci městské sociální firmy
ONZA a. s., kteří se kromě toho věnují také prořezávkám keřů a živých
plotů ve dvorech, pletí záhonů po městě či úpravám úvazků dřevin.
„U vysazených dřevin v sadě u hřbitova a v ulici Osvobození kradou
vandalové opěrné kůly nebo úvazky, takže se musely pořizovat nové,“
upřesňuje místostarostka Dana Jurštaková průběh činností v posledních
dnech.
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Další dva lidé pomohou dohlížet v Jirkově na pořádek
Chodí po ulicích města v reflexních vestách a
sledují, co se děje. Občas někomu pomůžou,
poradí, napomenou nebo rovnou oznámí na
služebnu městské policie. To je role dozorkyň
veřejného pořádku, které fungují v Jirkově od
loňského srpna.
„Dosud jsme měli čtyři ženy a jejich práce pro
město se osvědčila, proto od září přibereme ještě
další dvě,“ říká místostarostka města Dana
Jurštaková. Dvě nová místa na dobu do konce
července 2015 vzniknou v rámci veřejně prospěšných prací, kdy se umisťují uchazeči o
zaměstnání vedení na úřadu práce. Úřad na jejich mzdu přispívá, část nákladů hradí také
město.
Nové zaměstnankyně vytipoval odbor sociálních věcí a školství městského úřadu v Jirkově
ve spolupráci s pracovníky úřadu práce, ředitelka městské policie Marta Bendová vybrala
uchazečky na základě osobních pohovorů.
V Jirkově je u městské policie 26 strážníků, z toho pět žen. Kamerový systém je plně
digitalizován a v současné době obsahuje 32 kamerových bodů, v plánu je příští měsíc
další rozšiřování - o tři z projektu prevence kriminality v lokalitě Nové Ervěnice (K. H.
Máchy, Osvobození, B. Pacholíka).

Hornická pouť zve na slavná jména
Kromě každoroční zábavy, hudebních vystoupení a předání
Ceny Jirky, bude i letos Hornická pouť doprovázena
kolotočovými a dalšími atrakcemi a dopravní uzavírkou.
Hlavní program proběhne v sobotu 13. září od 13 hodin na
náměstí Dr. E. Beneše, v Kostelní ulici u kostela sv. Jiljí bude
umístěna country scéna, kde se začne hrát ve 14 hodin.
Hlavní scéna na náměstí
13,00 Staročeská dechovka
15,00 Předání ceny Jirky
17,00 Adam Mišík
20,30 Wohnout

14,00 Petra Černocká
15,00 Vilém Čok
18,30 Tři Sestry Banditos

Country scéna u kostela sv. Jiljí
14,00-14,50 Blue Kiwi
15,05-15,50 Nepřátelé rytmu
16,05-16,30 Karel Malcovský
16,45-17,35 Album
17,50-18,40 Makovec
18,55-20,00 Réva band

Oficiálním vrcholem programu bude ocenění člověka, který vykonal něco záslužného pro
Jirkov - v 15 hodin bude pozván na pódium, kde převezme dřevěnou sošku od místního
umělce Josefa Šporgyho Cenu Jirky. „Návrhy na kandidáty může ještě veřejnost posílat do
29. srpna na adresu a.karlovska@jirkov.cz nebo na podatelnu městského úřadu. Loni byl
oceněn Jiří Voříšek, světoznámý sběratel tesaříků a mandelinek,“ připomněla
místostarostka Dana Jurštaková.
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Kolotoče a další pouťové atrakce najedou na náměstí a přilehlá parkoviště už o několik dní
dříve. S tím souvisí úpravy dopravního provozu, uzavřeny budou prostory u domu Na
Růžku a u řeky Bíliny. Rooseveltova, Tyršova, Příční a Kostelní ulice budou neprůjezdné.
Chomutovská ulice bude letos bez omezení. Vstup na Hornickou pouť a kulturní program
budou zdarma jako každý rok.

Opravy silnic a chodníků jsou v Jirkově v plném proudu
Nové povrchy dostávají silnice a chodníky podle předem připraveného plánu a na základě
schváleného rozpočtu. „Protože je v Jirkově stále co opravovat, je jasné, že finance budou
beze zbytku vyčerpány,“ říká starosta Radek Štejnar.
V letošním roce byla větší část finančních prostředků určených na opravy komunikací
využita na celoplošné opravy větších úseků - obchvatové komunikace v úseku od
parkoviště v Krátké ulici až za odbočku k Úpravně vody Jirkov.
Dále proběhla kompletní oprava povrchu koncového úseku v Žižkově ulici včetně ostrůvku
v křižovatce s Telšským údolím, současně s tím dostaly nový kabát velké části komunikace
Březový vrch - od areálu Krušnohorských služeb až za odbočku na Kamenný vrch, dále
také spojovací komunikace mezi ulicemi B. Němcové a Vančurovou a koncový úsek ve
Vančurově ulici. Celoplošně se opravila část silnice v ulici 5. května a celé parkoviště před
čp. 1669 v Krušnohorské.
„Po celém městě se stejně jako v předchozích letech spravovaly výtluky, propadliny a
podobně,“ dodává starosta Štejnar. Od července probíhá zpevnění hráze
Podkrušnohorského přivaděče asfaltovou drtí (informovali jsme v předchozí tiskové zprávě
z 25. 7.), bude navázáno na část, která byla zpevněna už loni a pokračovat se bude od
silnice vedoucí na Červený Hrádek až po vlastní osadu.
V rámci kapitoly oprav chodníků a schodišť jsou stále prováděny jak drobné opravy
propadlin chodníků a opravy menšího rozsahu, tak i rozsáhlejších úseků: například probíhá
rekonstrukce chodníku podél obchvatu od zastávky MHD Mládežnická až za odbočku do
ulice Na Kopečku, dále je řešena rekonstrukce chodníku v oblouku křižovatky obchvatu a
Žižkovy ulice, vyspraveny jsou také chodníky ve Smetanových sadech, Budovatelů, U
Dubu a Alešově ulici, proběhla výměna obrubníků chodníku v ulici K. Čapka.
Rekonstrukcí prošla také schodiště v ulici Hrdinů a Smetanových sadech.
Pro rok 2014 byly v rozpočtu schváleny v kapitole na opravy komunikací tyto finanční
prostředky:
● 2,25 milionu - opravy drobné, ale i lokální plošné.
● 1,8 milionu - oprava obchvatové komunikace I. etapa.
● 1 milion - oprava komunikace ul. Žižkova u J P.B. Kovovýroba.
● 900 tisíc - běžné opravy chodníků a schodišť + oprava chodníku pod MěÚSS
Mládežnická.
Městský rozpočet počítá kromě financí na údržbu a opravy komunikací také s prostředky
na velké rekonstrukce a investiční akce.
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Jirkovské děti mohou psát příběhy o své rodině
Centrum spolku Archa 777 vyhlašuje autorskou soutěž Děti čtou dětem ve věkových
kategoriích od 3 do 15 let. Obrázky a texty (povídka, pohádka, vyprávění, příběh) mají
předem určené téma - moje rodina.
Autorská díla budou přijímána osobně v budově A-centra na náměstí Dr. E. Beneše 1772
nebo přes e-mail mcjirkov@seznam.cz, a to do 30. září. Kulturní komise vybere
nejzdařilejší a vyhlášení vítězů proběhne 10. října, tři vybraní z každé kategorie budou také
svá díla předčítat. K výtvoru je potřeba uvést jméno, datum narození, adresu, základní
školu a e-mail. Bližší informace o požadavcích jsou na archajirkov.cz.

Výběr z kalendáře akcí na www.jirkov.cz
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
informace na telefonu 474 684 560
► 30. 8. - Hradozámecká noc, kostýmové prohlídky, koncert Wabiho Daňka.
►Sobota 6. 9. od 14 hodin - Mistrovství ČR ve vaření svíčkové.
KLUDSKÉHO VILA A ZAHRADA
informace na 474 654 007
► 31. 8. od 8 do 12 hodin - Bleší trh v zahradě, vstup prodávající 50 Kč.
► Od 15 hodin - O Budulínkovi a Mandelince, divadlo pro děti v zahradě, vstup 20 Kč.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777 informace na 725 006 968
Dopolední herna v Mateřském centru do konce srpna za 40 Kč.
►29. 8. - Spolu za sportem - Putování s tátou a mámou - Závody se vším, co má kola...
►1. - 5. 9. od 14 do 17 hodin - Ať nás škola baví, tvořivá dílna - výroba obalů na sešity,
učebnice, záložky do knih, sáčky na bačkory, stolní a vědomostní hry v klubovně A-centra.
►Sobota 6. 9. od 7 hodin - Zázraky v podhradí - celodenní výlet. Návštěva parní vodárny,
hradu Střekov a Masarykových zdymadel.
►Do 31. 8. dopolední herna za poplatek 40 Kč.
KINO JIRKOV
informace na tel. 474 680 337
Celé prázdniny ve čtvrtek od 10 hodin - dabovaný film pro dospělé, seniory a mládež za
snížené vstupné od 50 Kč. V pátek od 10 hodin - film pro děti.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA informace na tel. 474 654 077
♫ Čtvrtek 4. 9. od 16 hodin - Promenádní koncert školního orchestru Red Dwarf Band
spojený s vernisáží prací z letního workshopu Hlava v krajině.
OTEVŘENÁ PROSTRANSTVÍ
informace na tel. 474 616 481
● Sobota 6. 9. od 10 do 18 hodin - Šestá traktoriáda v obci Jindřišská.
● Neděle 7. 9. od 10 do 17 hodin - Dny evropského dědictví, památky otevřeny zdarma.
♫ Sobota 13. 9. od 10 hodin - Hornická pouť v centru města.
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