Tiskové zprávy 1. 7. 2015
Na městském úřadě se bude rekonstruovat
Druhé patro historické budovy radnice na nám. Dr. E. Beneše projde přes léto
rekonstrukcí. Agendy pro veřejnost by se stavební práce neměly nijak výrazně dotknout.
Kvůli opravě stropu ve druhém patře se zhruba na dva měsíce přestěhuje šest kanceláří o
pár metrů dál.
„Využijeme volné prostory naproti kinu, v budově čp. 5. Na pár týdnů tam budou pracovat
úřednice a úředníci z finančního a právního odboru,“ vysvětluje Jiří Kordanič, vedoucí
odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti městského úřadu. Pro občany, kteří přijdou
hradit poplatky za odpad či za psa, se nic nemění, jako vždy zamíří do přízemí žluté
budovy na rohu vedle lékárny. Ale ti, kteří budou něco řešit na právním odboru, navštíví
budovu naproti kinu, kancelář v prvním patře. Telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají
stejné.
Přestěhované úřednice finančního odboru mají na starosti mzdovou agendu, rozpočet, daně
a fakturaci. Nepředpokládá se tedy, že by u nich občané potřebovali něco vyřídit.
„Aktuální informace zveřejníme vždy na webu Jirkova. Pokud by někdo váhal, kam jít, ať
se zeptá rovnou v přízemí v podatelně,“ doporučuje Jiří Kordanič.
Právní odbor bude úřadovat v budově čp. 5 od 7. července, finanční odbor se stěhuje mezi
9. a 13. červencem. Rekonstrukce začne 15. července, informace o stěhování zpět budou
včas zveřejněny. Vzhledem k náročnosti stavebních prací se může stát, že bude provoz
uvnitř budovy omezen. „Budeme se snažit zajistit, aby k tomu docházelo v neúřední dny,“
dodává vedoucí odboru. Finanční náklady jsou předpokládány ve výši 962 tisíc korun.

Sedmnáct schodišť v Jirkově čeká oprava
S pomocí dotace se v Jirkově zrekonstruuje víc než polovina schodišť, která se nacházejí
ve vyšších částech města, na vinařických sídlištích. Díky tomu, že oblast spadá do zóny
Integrovaného plánu rozvoje města, na niž Jirkov čerpá dotace z Evropské unie, mohlo
město vybrat sedmnáct nejhorších úseků, jejichž rekonstrukce si vyžádá přes čtyři miliony
korun. „S opravami se začne pravděpodobně po prázdninách, hotovo bude do konce
listopadu,“ potvrzuje starosta Jirkova Radek Štejnar. Jde například o schodiště v ulicích
Krušnohorská, K. Marxe, Gen. Svobody aj.

Na některém šprochu není pravdy ani trochu
Platí Jirkov nepřizpůsobivým taxíky, kterými jezdí na nákupy? Mají Romové na koupaliště
vstup zdarma? Pravdivé odpovědi na tyto a další otázky jsou uveřejněny na webu města
v rubrice Informační servis – fakta a fámy. „Cílem je zamezit šíření nesmyslů, které leckdy
přispívají k posilování nepřátelských nálad ve městě,“ vysvětluje Dana Jurštaková,
místostarostka Jirkova.
Zatím je v rubrice pět fám, předpokládá se, že časem budou přibývat. „Tak jako na
internetu pořád kolují různé nesmysly dokola a občas se objeví něco nového, můžeme
předpokládat, že čas od času se nějaký nový vyskytne i u nás,“ dodává Jurštaková.
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V létě se budou stavaři v Jirkově ohánět
Rekonstrukce chodníků, výměna výtahů, zateplování - to je jen část z výčtu investičních
akcí z rozpočtu města, které probíhají nebo budou probíhat během letních měsíců.
Revitalizace sídliště ve Studentské ulici se týká
oblasti zhruba od ostrůvku pod budovou základní
školy až kousek před křižovatkou se Žižkovou
ulicí. V tuto chvíli jsou zde vytrhané chodníky na
prostranstvích mezi panelovými domy, v jejich
rekonstrukci se bude pokračovat. „S ohledem na
to, že jednotlivá čísla popisná mají vždy jen jeden
vchod, počítá se s tím, že přístupy k domům
zůstanou zachované,“ upřesňuje starosta Jirkova
Radek Štejnar. V červenci začne frézování silnice.
V úseku Studentská-Vinařická bude nutná dopravní uzavírka, podrobnosti městský úřad
včas zveřejní. „Budou se měnit konstrukční vrstvy, jinak to bohužel vyřešit nešlo. Žádáme
občany o vstřícnost a pochopení,“ vzkazuje vedoucí odboru majetku města a útvaru
investic městského úřadu Milan Reiner.
Z větší části je uzavřeno parkoviště před mateřskou školou ve Studentské ulici, které
dodavatel stavby využívá pro zařízení staveniště. Pro parkování aut mohou lidé využít
parkoviště v blízkosti - kolmá stání před mateřskou školou, dále pod areálem Horník nebo
u Horníka nad garážemi. „Žádáme občany, aby respektovali veškerá dopravní značení
a informační tabule na stavbě a aby dbali zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při průchodu
staveništěm,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková. Stavba bude probíhat do konce
října. Na zákaz pohybu upozorňují a upozorňovat budou cedule a pásky. Celkové náklady,
z nichž výraznou část uhradí dotace určená na Integrovaný plán rozvoje města (IPRM),
přesahují 17 milionů.
Budování příjezdové komunikace k parkovišti u Mládežnické ulice na vinařickém sídlišti
začne v srpnu, ale do té doby tam bude probíhat přeložka horkovodu a plynových rozvodů.
Součástí realizace bude také stavba opěrné stěny a instalace veřejného osvětlení. Náklady
jsou předpokládány ve výši 5,5 milionu korun, výraznou část dostane město zpět z dotace
pro IPRM.
Ke konci srpna by také mělo být dokončeno zateplení budov
Městského ústavu sociálních služeb Jirkov v ulici U Dubu.
V současné době je zateplena ubytovací část, pokračuje se na
pavilonu jídelny a kuchyně. Střecha bude zateplena foukanou
izolací, v srpnu přijde řada na dokončovací práce. Celkové
náklady dosahují necelých 13 milionů korun, Jirkov na ně
uplatní dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Jirkov zatepluje pomocí dotace OPŽP také budovy školy
v Nerudově ulici, náklady jsou vyčísleny na necelých 13
milionů.
Ve dvoře hasičárny v Tyršově ulici vyrůstá nová přístavba
objektu garáží, kde bude mít jednotka Sboru dobrovolných
hasičů moderní šatny včetně skluzné tyče vedoucí do přízemí a
sociálního zázemí. Přístavba vyjde na 6,3 milionu a dokončena má být v říjnu.
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Rekonstrukce za 1,5 milionu korun započala také v ulici Generála
Svobody podél čp. 1707-1724, kde se bude přes prázdniny pracovat na
novém chodníku. Teď probíhají bourací práce, do konce září bude
hotovo včetně odvodnění, nových obrubníků a povrchu ze zámkové
dlažby.
V červenci by také měly začít práce na vybudování zcela nového
chodníku v Chomutovské ulici, který umožní chodcům bezpečný
pohyb od Nových Ervěnic až k vlakovému nádraží Jirkov-zastávka u
Kauflandu. K nádraží již chodník vede, začíná ale až za úrovní
autoservisu Renault. Zhruba dvě stě metrový úsek, který na druhé
straně končí u přechodu pro chodce u vlakového nádraží Jirkov, tak musejí pěší absolvovat
po krajnici nebo po příjezdových plochách tamních firem. „Do srpna by mělo být hotovo,
práce včetně vybudování podélných parkovacích stání a osazení devíti
stromů vyjdou na bezmála 800 tisíc korun,“ informuje místostarostka
Dana Jurštaková.
V běhu je přes léto ještě rekonstrukce mostu v Krušnohorské ulici za
4,8 milionu. Jednou z investic byla také výměna 52 kusů oken na
zámku Červený hrádek za necelých 590 tisíc korun.
Ve školských zařízeních budou probíhat opravy ve finančním objemu
přibližně 4,8 milionu korun (z toho dvě zakázky ještě nebyly vyčísleny).

V jirkovských ulicích přibyly stromy
Padesát nových stromů zkrášlilo Nové
Ervěnice a levý břeh Bíliny díky příspěvku ve
výši 200 tisíc korun z Nadace ČEZ. Stávající
alej v Ervěnické ulici doplnilo 35 akátů
s kulovitou korunou, 15 habrů s pyramidální
korunou bylo zasazeno podél břehu řeky
v blízkosti Alešovy ulice a 5. května. „Díky
stromům by měla klesnout prašnost
v dotčených lokalitách, habry navíc mají
zabránit přístupu lidí ke korytu řeky,“ dodává
místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.
Další výsadba se připravuje na podzim na Havlíčkově náměstí, počítá se s osmnácti
stromy, javory, akáty, jasanem a platanem, a výsadbou trvalek.

Třídění bioodpadu se v Březenci rozšiřuje
Město vyslyšelo žádosti majitelů rodinných domů v Březenci a pořídilo jim nové
kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Stávajících tři sta kusů po celém Jirkově tedy
nestačilo, od června jich je na katastru Jirkova 377. „Předpokládáme, že se tak sníží objem
směsného odpadu, což by pro město znamenalo úsporu, stejně jako v případě, kdy občané
třídí ostatní odpad,“ dodává starosta Radek Štejnar.
V Jirkově jsou kontejnery na bioodpad rozmístěny například ještě v ulicích Vančurova,
Wolkerova, Olejomlýnská, Bezručova, Palackého, Boženy Němcové či Chomutovské.
Cena za pronájem a vývoz nových biokontejnerů o objemu 120 litrů činí ročně téměř 54
tisíc korun. Kontejnery se vyvážejí jednou za dva týdny od března do listopadu. Celkem
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platí město Jirkov za pronájem kontejnerů a svoz bioodpadu od rodinných domů ročně 278
tisíc korun. Dále město hradí svoz a pronájem kontejnerů a biopopelnic, které jsou
umístěny na veřejných prostranstvích. Celkové náklady na bioodpad se pohybují okolo
jednoho milionu korun (pronájem, svoz, překládka, kompostárna).

Hospodaření města schváleno
Jirkovští zastupitelé schválili zprávu o hospodaření města za rok 2014. Rozpočet původně
počítal s příjmy ve výši 292,1 milionu korun a s výdaji ve výši 304,4 milionu. Během roku
byl předpoklad příjmů a výdajů ještě navýšen, skutečnost však ukázala celkové příjmy
oproti upravenému rozpočtu nižší o 21 milionů a výdaje o 28 milionů. Schodek v rozpočtu
způsobilo plánované přijetí dotačních titulů. „ Když žádáme o dotace, je nutná spoluúčast,
ale protože poskytnutí není jisté, nemůžeme tuto spoluúčast zahrnout do rozpočtu,“
vysvětlil starosta Jirkova Radek Štejnar. „Schodek vlastně odráží úspěšnost naší dotační
politiky. Je čerpán z předem vyhrazených finančních rezerv, takže rozhodně nejde o
nějakou ztrátu.“ Hospodaření Jirkova tak v roce 2014 vykázalo schodek 5,3 milionu korun.

Jirkov si nechal schválit znak a vybral vlajku města
Jirkov sice svůj znak má, je vidět i na dlažbě
před radnicí, ale je potřeba jeho podobu
sjednotit a nechat projít legislativním
procesem. K tomu bude mít i městskou vlajku.
Tři srdce v pruhu napříč bílým štítem
umístěném nad hradbami s otevřenou
městskou branou se totiž v různých provedeních drobně liší. Heraldická
kancelář Dauphin z Roudnice nad Labem vypracovala návrh znaku a
několik návrhů městské vlajky. „Konečné slovo měli při výběru
zastupitelé,“ potvrzuje místostarostka Jirkova Dana Jurštaková. Teď se čeká, až jirkovské
návrhy projedná parlamentní podvýbor pro heraldiku a vexikologii (věda zabývající se
symbolikou vlajek) a schválí předseda Poslanecké sněmovny. Jirkov pak bude moci své
symboly používat.

V Jirkově se začíná s prevencí kriminality už ve školce
Program prevence kriminality, který v Jirkově vede
městská policie, zahrnuje nejen práci se školáky, ale
i s mladšími dětmi.
Koncem školního roku přišel preventista Martin
Vršan také do mateřské školy Kaštánek sídlící ve
Smetanových sadech. Připravil pro děti příjemné
dopoledne přímo na zahradě. Děti si mohly
prohlédnout služební auto, viděly tonfu, stavěcí terč,
slzotvorný sprej a na vlastní kůži pocítily i nasazení
policejních pout.
Strážník je vyzkoušel také ze znalosti tísňových
linek záchranných složek, rozebral s nimi povinnosti při venčení psích mazlíčků a chování
v dopravním provozu. Aby nové informace zaujaly i ty nejmladší, připravil si preventista
pohybové básničky s dopravní tématikou. Na konci přednášky se děti postupně vystřídaly
ve služebním vozidle, ve kterém si vyzkoušely komunikaci přes vysílačku a mohly také
zapnout modrá výstražná světla.
Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
k veřejnosti, Městský úřad Jirkov, tel. 474 616 481, 724 512 864, e.duskova@jirkov.cz
Strana 4 (celkem 7)

Výuční listy si převzalo dvacet absolventů
Dne 24. června proběhlo na
Červeném hrádku slavnostní
předávání výučních listů a
závěrečných vysvědčení.
Své výuční listy a závěrečné
vysvědčení z oborů Stravovací a
ubytovací služby, Opravářské
práce, Tesařské práce, Šití
oděvů, Zahradnické práce a
Praktické školy dvouleté si
převzalo 20 absolventů Střední
školy technické, gastronomické
a automobilní, Chomutov ze
střediska Jirkov.
Slavnostního aktu, při němž dostali také darem knížku o Jirkově, se zúčastnili
místostarostka Dana Jurštaková, zástupci školy Jitka Písaříková, Marek Dvořák, Jozef
Adamuška, Vlasta Němečková a třídní učitelé.

Radnice přijímá návrhy na oceněné Cenou Jirky
Znáte člověka výjimečných kvalit? Nominujte jej mezi kandidáty na Cenu Jirky, kterou
uděluje město Jirkov, aby ocenilo individuální zásluhy. Oceněný občan města obdrží
během zářijové hornické pouti na pódiu z rukou hlavního hosta dřevěnou sošku vytvořenou
místním umělcem Josefem Šporgym.
Město Jirkov uděluje Cenu Jirky od roku 2007, loni ji získal Jiří Černer, vedoucí
turistického oddílu mládeže. Návrhy na kandidáty posílejte do 21. srpna na adresu
Karlovská Andrea, Městský úřad Jirkov, OVSVV, Nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov 431 11
nebo na emailovou adresu a.karlovska@jirkov.cz.
Předpokladem pro udělení ocenění Cenou Jirky je splnění následujících podmínek:
musí bydlet na území města Jirkov
musí být navržen(a) na toto ocenění v řádném termínu
musí splňovat podmínku bezúhonnosti
musí vykonat něco záslužného pro město Jirkov
navrhovatel musí ke jménu kandidáta připojit na něj kontakt a krátce vysvětlit,
čím prospěl městu
Seznam oceněných:
2007
Jiří Fencka - dlouhodobá charitativní činnost
2008
Miroslav Klůc - bezpříspěvkové dárcovství krve
2009
Alena Kollerová - dlouhodobá a aktivní práce v Senior klubu
2010
Jaroslav Cinybulk - aktivně se věnoval práci s dětmi a mládeží
2011
Josef Kozler - celoživotní sportovní činnost, dovedl jirkovský volejbal
do prvoligových soutěží
2012
Eva Steinbachová - dlouholetá aktivní práce ve školství, kultuře i sportu
2013
Jiří Voříšek - světově uznávaný entomolog a přírodovědec
2014
Jiří Černer – dlouhodobá práce s dětmi a mládeží, rozvoj turistiky
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Letní provoz:
Knihovna v Kludského vile, Vinařická ulice:
Všechna oddělení městské knihovny budou od 1. do 27. července uzavřena.
Dětský klub Archy 777, nám. Dr. E. Beneše:
V červenci jsou děti vítány v dětském klubu Archa od pondělí do pátku vždy od 8 do 13
hodin. Připraven je také zábavný celotýdenní program Jirkovskochomutovský příměstský
tábor - od 27. do 31. 7., od 3. do 7. 8.
Otevřeno celé prázdniny máme i v miniškolce a v mateřském centru.

Přehled vybraných akcí, ostatní jsou na www.jirkov.cz:
KOSTELNÍ ULICE informace na tel. 474 654 265
od 11. do 19. 7.
Města a obce čtou. Prostranství u kostela sv. Jiljí. Kooperativní projekt
měst a knihoven.
11. 7. 15:00 Zahájení 15:30 Dámská pětka/autorské čtení
12. 7. 16:00 Když se ryby pásly na nebi, literárně výtvarný workshop
13. 7. 16:00 Domácí dějepis aneb nevážně o cestách za předky
14. 7. 16:00 Scénické čtení pro děti
15. 7. 16:00 Hudební odpoledne
16. 7. 16:00 Čte Jan Milota
17. 7. 16:00 Jaroslav Balvín: Čtení z kibucu/autorské čtení
18. 7. 16:00 Jitka Smutná: Mé soukromé století
19. 7. 15:00 Z pohádky do pohádky/dobrodružná hra pro děti
Vstup volný. Čítárna otevřena denně od 10 do 17 hodin
Pondělí 27. 7. od 19 hodin - Vystoupení taneční skupiny IYASA

KULTURNÍ DŮM JIRKOV informace na tel. 474 654 265
Neděle 5. 7. od 15 hodin - Taneční odpoledne pro seniory.

GALERIE JIRKOV informace na telefonu 724 685 288
Středa 8. 7. od 9:30 - Volná tvorba podle fantazie a přání účastníků ve spolupráci s
odborným lektorem, cena 120 Kč.
Středa 8. 7. od 13 hodin - Dětský atelier - malba na látku, šití tašky a pouzdra na mobil,
120 Kč.
Středa 15. 7. od 13 hodin - Dětský atelier - malba na sklo, Technika vitráží, její historie a
přenesení do zjednodušené podoby, cena 120 Kč.
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY: sobota od 14:00 do 17:30 hod., neděle zavřeno.
Do 17. 7.
prodejní výstava figurální kresby uskupení kolem Jiřího Němce.
prodejní výstava Vladimíra Zvaly, Ivy Šimkové, Jiřího Němce a Karla Matuly. Stálá
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prodejní výstava autorské keramiky. Vstupné: Děti od 6 do 18 let 10 Kč, dospělí 30 Kč,
skupiny snížené.
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