Tiskové zprávy 30. 4. 2015
Sportovci a neziskovky z Jirkova se budou hlásit o granty
Po letošní změně zákona se v Jirkově rozjel nový systém poskytování dotací z rozpočtu
města neziskovým organizacím a sportovcům. V současné době jsou vyhlášeny dvě výzvy:
od 2. května se mohou v jednom programu hlásit sportovní organizace a jednotliví
sportovci, a od 13. května neziskové organizace a spolky.
Jde o standardní podporu, která funguje v Jirkově již řadu let. V žádosti v prvním
programu je potřeba uvést kromě základních údajů jako jsou počty dětí, mládeže a
dospělých či zapojení do soutěží, také na co se plánují peníze využít (na údržbu objektů,
pronájmy, turnaje, ceny, sportovní materiál, nákup majetku) a je nutné doložit veškeré
požadované náležitosti, které jsou podrobně vyjmenovány ve výzvě (např. doklad o
bankovním účtu, doklad o předchozích dotacích, výkaz zisků a ztrát). Pro sport jsou v
rozpočtu stejně jako v předchozích
letech vyčleněny dva miliony korun.
„Předpokládáme, že rozhodovat se
bude průběžně, bez zbytečného
odkladu,“ dodává starosta Radek
Štejnar. Žadatelé z řad neziskových
organizací, kteří chtějí peníze od města
použít na zvýšení nabídky a kvality
celospolečensky prospěšných aktivit
v obci, by měli být zaměřeni na kulturu,
sport,
tělovýchovu,
výchovu,
volnočasové aktivity, ochranu přírody,
zdravotnictví a prevenci patologických
jevů, rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města, mezinárodní spolupráci a sociální péči.
Pro ně je určen druhý program, v němž se mohou hlásit od 13. května. Týká se tedy
spolků, humanitárních organizací či jiných právnických nebo fyzických osob působících ve
výše zmíněných oblastech. Na letošek je vyhrazeno v této kapitole 618 tisíc korun, které
mohou podpořené subjekty využít např. na úhradu provozních nákladů, na údržbu a
opravy, na pořízení majetku, propagaci činnosti a další. O poskytnutí podpory rozhoduje
rada města či zastupitelstvo (částky nad padesát tisíc korun v jednom kalendářním roce).

Do jirkovského parku přibyde dětské hřiště, lanovka a pavučina
Město Jirkov může přikročit k některým změnám v realizaci
projektu přeměny Olejomlýnského parku na víceúčelový areál.
Upuštění od přísných dotačních podmínek (kvůli výpovědi, jak
jsme informovali v tiskové zprávě z 2. dubna) přinese úsporu
přesahující dva miliony korun.
Jde především o dodávku herních prvků, na kterou bylo vypsáno
nové výběrové řízení. „Dodávka zahrnuje oplocené dětské hřiště s
pískovištěm a houpačkou, lanovou dráhu a lanovou šplhací
pavučinu,“ dodává starosta Jirkova Radek Štejnar. Oproti
původnímu plánu Jirkov upustí od tří lezeckých stěn ve tvaru
balvanů, a tak ušetří přes milion korun.
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Také objem stavebních prací, které provádí Skanska a. s. Praha od června 2014 za smluvní
cenu 15,3 milionu, se sníží o více než 800 tisíc korun. Nejde o cílené škrty, ale o úspory,
které vyplynuly během stavby. Například jde o změnu v rozsahu rekonstrukce zídek na
dopravním hřišti (viz foto), využití asfaltového recyklátu do konstrukčních vrstev
chodníků. Sníží se i počet laviček z původních 59 na 39 kusů. Místo dvou hřišť na
petanque postačí jedno. Je pravděpodobné, že revitalizace bude dokončena dříve, než
v plánovaném termínu - září tohoto roku.

Cesta proti bolesti začne v Jirkově
Úspěšný sportovec, který pro svou vášeň trpí. Milan Dzuriak,
juniorský mistr ČR ve skoku do výšky, sportem žije, ale
v posledních letech mu život komplikuje bolest. Lékaři mu
zjistili vrozenou vadu kyčlí, kvůli níž musí s vrcholovým
sportem skončit. Mladík se rozhodl poprat se s bolestí
netradičním způsobem – vyrazí na cyklistickou jízdu kolem
České republiky věnovanou postiženému dítěti z Jirkova.
Finanční příspěvky budou určeny právě pro ně, na ulehčení jeho
života či splnění snu. Protože přišel s tímto návrhem za
jirkovským starostou Radkem Štejnarem, město Jirkov jeho
myšlenku podpoří.
V informačním centru v Kostelní ulici, na městském úřadě a na
zámku Červený hrádek budou v prodeji trička k této akci. A
v sobotu 27. června od 15 hodin proběhne charitativní koncert
na jirkovském náměstí Dr. E. Beneše. Organizátor pozval
kapelu Jaksi taksi, jirkovské W2TON a rapera Revoltu. Vystoupí také chomutovská
TerryDance Company. Vstupné bude zdarma, ale bude připraveno několik možností
finanční podpory akce, detaily se ještě plánují. Sám Milan Dzuriak vystartuje po skončení
koncertu z jirkovského náměstí po Chomutovské ulici k cyklostezce. Přidat se k němu
může po uvedené trase kdokoliv, komu je jeho myšlenka sympatická, a nemusí vůbec
běžet přes celou republiku. Stačí k restauraci U Pratura u Podkrušnohorského zooparku,
tam končí úvodní část cesty. Své cestování bude odvážný cyklista popisovat na
facebookové stránce nazvané Cesta proti bolesti, kde jsou už dnes zveřejňovány informace
a fotografie.
Charitativní aktivity mají v Jirkově dlouholetou tradici a
jsou vždy velmi úspěšné. Ukázalo se to například na
letošním březnovém Týdnu pro Kuře, kdy se na akcích
vybralo přes 65 tisíc korun. Již sedmým rokem přispívají
Jirkováci svým nákupem na adventních trzích, kdy se
během dvou dnů vyšplhá částka určená handicapovaným
dětem minimálně na 70 tisíc korun. Předloni měla také
velký ohlas kampaň Jirkov jede o 106, která pomohla
místnímu spolku pořídit nové auto pro převoz handicapovaných dětí do škol (snímek
vpravo).
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Jirkovská sauna projde po požáru opravou
Několik set tisíc korun by měla stát oprava jirkovské sauny po dubnovém požáru.
Poškozena byla nejvíce potírna, přilehlé chodby a šatny, na konečně vyčíslení rozpočtu se
ještě čeká. Náklady pokryje plnění z pojištění majetku. Sanační práce jsou již téměř u
konce. „Rádi bychom otevřeli v září,“ doplňuje místostarostka Dana Jurštaková. Objekt je
majetkem města, spravuje jej Městská majetková s. r. o. V budově nabízela služby i
masérka. Požár, který zde vypukl začátkem dubna, byl způsoben zkratem na řídící jednotce
elektrických kamen.

Cyklisté projedou Palackého ulicí bezpečněji
Řidiči automobilů jsou při průjezdu křižovatkou u
autobusového nádraží v Jirkově upozorněni na cyklostezku,
která protíná část města. Cyklisté, kteří projíždějí křižovatku
po hlavní komunikaci, by se tu tak měli cítit bezpečněji.
Červenobílé vodorovné dopravní značení je součástí
rekonstrukce komunikace v Palackého ulici, která skončila
loni na podzim. Kvůli vhodnějšímu počasí dodavatel doplnil
značení v plastovém provedení letos v dubnu.
Křižovatka se Zaječickou ulicí je zatím jedinou v Jirkově, kde
je barevné značení. Počítá se s ním ale i na spodním úseku
ulice, kde se kříží s Mosteckou ulicí a pokračuje dále směrem
na Vysokou Pec. Tato cyklostezka je součástí druhé etapy
rekonstrukce Palackého ulice, která je v plánu do budoucna.
Poté naváže dopravní značení až do rekreačního areálu
Červený Hrádek. Cyklisté pak projedou Jirkovem
z Chomutovské ulice přes Palackého až na koupaliště ve vyhrazeném pruhu, celá trasa
vede po hlavní silnici.

Jirkov má dvě nové ulice
Na Mýtince a Slunečná jsou nové adresy, které přibyly v Jirkově na území Březence. Jde o
lokalitu, kde probíhá výstavba rodinných domů. „Místní znají tuto oblast pod názvem U
Kamenného lomu,“ upřesňuje místostarostka Dana Jurštaková. Předpokládá se, že v každé
lokalitě se postaví zhruba čtyřicet domků.

Přehled vybraných akcí, ostatní jsou na www.jirkov.cz:
KULTURNÍ DŮM JIRKOV informace na tel. 474 654 265
Neděle 3. 5. od 15 hodin - Taneční odpoledne pro seniory.

CENTRUM PRO RODINU ARCHA 777 informace na tel. 725 006 968
Pátek 15. 5. od 15 hodin - 3. akce Putování s tátou a mámou Jirkov 2015 - Férový piknik,
místo konání: Kludského vila. Fairtradové a lokální potraviny a oslava Mezinárodního dne
rodin. Připraveny soutěže, hudba, balonkování a malování na obličej.
Vypracovala
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GALERIE JIRKOV informace na telefonu 724 685 288
Do 17. 5. výstava Václava Nedvěda s názvem Chci přinášet lidem to krásné.
Neděle 17. 5. od 14 hodin – Přání pro maminku. Odpolední posezení s programem cimbálové muziky Jirkovák a Cimbanále, vystoupení dětí, drobné dárky.
Čtvrtek 21. 5. od 17 hodin - Vernisáž výstav "Dřevo, kámen, hlína" a "Figurální
kresba". Z ateliéru akademického sochaře Jiřího Němce.
Otevírací doba: Pondělí, středa, pátek 15-17:30, úterý 10-12:30, neděle 14-17:30. Vstupné:
Děti od 6 do 18 let 10 Kč, dospělí 30 Kč, skupiny snížené.

OTEVŘENÁ PROSTRANSTVÍ informace na telefonu 474 616 481
Pátek 8. 5. od 9 hodin – Den vítězství, tradiční uctění památky válečných hrdinů na
místním hřbitově.
Sobota 16. 5. od 8 hodin – Farmářské trhy na náměstí Dr. E. Beneše.

ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK informace na telefonu 474 684 560
Sobota 16. 5. od 9 hodin - Myslivecký den, výstava psů loveckých plemen, výstava
mysliveckých trofejí v Rytířském sále, soutěže pro děti, vstup volný.

MĚSTSKÁ VĚŽ informace na telefonu 474 654 265
Sobota 16. 5. od 8 do 22 hodin - Restaurant day. Jednodenní amatérská restaurace,
rezervace míst na tel. 474 654 265 nebo 724 525 421.
Neděle 17. 5. od 17 hodin - Khalif Wailin Walter Blues Band. Bluesový koncert
v Kostelní ulici ve složení : Khalin W. Walter – kytara a zpěv, Daniel Hopf – baskytara,
Felix Kruppel – bicí, vstup volný.

KLUDSKÉHO VILA informace na telefonu 474 654 007
Sobota 23. 5. od 13 do 22 hodin – hudebnědivadelní festival Kludského zahrada.
13.00 Blues Up7 (bigbeat), 14.00 Kocour Modroočko (divadlo Krapet)
15.30 Příhody včelích medvídků (Krapet), 17.00 Vladivojna La Chia & violoncellistka
Terezie Kovalová (alternativní pop), 18.30 Pískomil se vrací (hudební show), 19.30 Blues
Up7, 20.30 Zrní (něžný hudební artbrut).
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Atrakce pro děti, výtvarný workshop, čajovna Zen, řemeslné stánky.
Celodenní vstupné 60 Kč/20 Kč.

Foto z divadla pro děti v roce 2013.
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