Tiskové zprávy 4. 9. 2015
Dodávky elektřiny a plynu budou pro Jirkov znovu levnější
Už třetím rokem nakupuje Městský úřad Jirkov dodávky energií pro sebe a své
příspěvkové organizace na komoditní burze. Letos město nakoupilo elektřinu a plyn na
příští dva roky a ušetří tím na dodávkách přes šest set tisíc korun.
Dvouletý objem poptávaných energií podle místostarostky Dany Jurštakové přesáhl 8,4
tisíce megawatthodin. Mezi zapojenými organizacemi byly většinou školy, ale účastnila se
i firma pro správu bytového fondu Městská majetková Jirkov, s. r. o. či městská sociální
společnost ONZA a. s.
Nákup proběhl v červenci v elektronickém systému Českomoravské komoditní burzy
Kladno. Městu se pro dva následující roky podařilo snížit cenu silové elektřiny proti
letošku o sedm procent na 890 korun za megawatthodinu. Zemní plyn v příštích letech
zlevní proti stávající ceně dokonce o dvanáct procent.
„Když se ohlédneme do nedávné minulosti, tak za energie zaplatíme o 1,5 milionu korun
méně než v době před prvním nákupem na burze, tedy v roce 2013,“ upřesnila
místostarostka Dana Jurštaková.

Na Czech POINT v Jirkově i pro ověřený snímek katastrální mapy
Místo na katastrální úřad do Chomutova
stačí Jirkovákům zajít na místní městský
úřad. Od srpna totiž právě tam nabízí
kontaktní místo veřejné správy Czech
POINT vydávání ověřených snímků
katastrální mapy. Stejně tak na kterémkoliv
ze 7 144 kontaktních míst veřejné správy
Czech POINT v Česku i zahraničí.
„Dokument je se přikládá například při
oceňování nemovitostí nebo některých
druzích stavebního řízení. Výpis bude mít
formát A4 a bude stát 100 Kč,“ informoval vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů
s veřejností městského úřadu Jiří Kordanič.
Pro získání ověřeného snímku potřebuje žadatel znát parcelní číslo a příslušné katastrální
území nebo přesnou adresu daného objektu. O snímek může požádat kdokoliv, aniž by
měl k danému území vlastnický vztah.

Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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V Jirkově je několik desítek bezdomovců
V rámci komunitního plánování sociálních a navazujících služeb města Jirkova proběhl
v květnu a červnu průzkum mezi místními bezdomovci. Výsledkem je zmapování situace –
83 lidí bez přístřeší, 70 z nich má trvalé bydliště v Jirkově, žen je mezi nimi dvacet. Víc
než polovina využívá krátkodobě ubytovny, další pak zahradní domky a přístřešky (19 %),
azylová zařízení (10 %). Osm z nich bylo v době dotazování zcela bez přístřeší.
Všichni si vyslechli informace o možnostech ubytování a sociálních službách ve městě,
v případě potřeby zasáhly sociální pracovnice a nabídly řešení či pomoc.
„Analýza bude využita v komunitním plánování sociálních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením,“ vysvětlil účel průzkumu Karel Bernt, vedoucí odboru sociálních
věcí a školství Městského úřadu v Jirkově.
Lidi, kteří žijí na ulici či v okolí města bez přístřeší, se dotazovali pracovníci a pracovnice
šesti organizací - odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu v Jirkově, městské
policie, městského ústavu sociálních služeb, Centra sociálních služeb Armády spásy
v Jirkově, Oblastní charity Most, o. s. Světlo Kadaň. Spolupracovala také místní pobočka
Úřadu práce ČR. Cílem analýzy je zjištění celkového počtu osob bez domova, přístřeší,
jejich výskyt na území města, zmapování důvodů, které k tomuto stavu vedly a nalezení
možností, jak jejich situaci řešit.
V současné době poskytují možnost ubytování v Jirkově pro lidi v tíživé situaci ubytovna a
nocležna, které provozuje Městský ústav sociálních služeb Jirkov.

Jirkov podpoří mladé talenty
Do 31. října mohou rodiče, učitelé či trenéři žádat město Jirkov o příspěvek pro
talentované dítě. Finanční podpora, kterou vyplácí město již čtvrtým rokem, bude
poskytnuta za těchto podmínek: dítě má trvalý pobyt v Jirkově, v roce 2015 nedosáhne
osmnácti let, jako jednotlivec nebo člen kolektivu dosáhlo mimořádných výsledků v oblasti
sportu, hudby, umění a vzdělávání a svůj talent cílevědomě rozvíjí. Náležitosti žádosti jsou
uvedeny na www.jirkov.cz. Podat ji může zákonný zástupce nebo jiný dospělý - např.
trenér, ředitel školy. Vyhodnocovat je bude komise, která rozhodne i o výši příspěvku.
„Možnost podpory využívají mladí hudebníci, tanečníci či sportovci,“ dodal starosta
Jirkova Radek Štejnar.

Nový strop na jirkovské radnici už je hotový
Termín dokončení rekonstrukce stropu ve druhém patře radnice se
prodlužuje. Kvůli požadavkům památkářů na stavební činnost v
historické budově, dodatečným pracím a následnému zkolaudování
tak bude druhé poschodí veřejnosti nepřístupné zřejmě až do října.
Finanční náklady na opravy dosahují milionu korun.
Provoz městského úřadu zůstává pro veřejnost zachován například pokladna, podatelna, evidence obyvatel a matrika zůstaly
na svém místě, v přízemí budovy č. p. 1. Na dobu rekonstrukce se
přestěhovaly jen kanceláře části finančního odboru a právní odbor.
Úřadují teď v budově naproti kinu, č. p. 5. Telefonní čísla
a e-mailové adresy zůstávají beze změn.
Vypracovala
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V Březenci pojmenovali novou ulici
Noví občané Březence, části Jirkova, si zažádali o nové
jméno ulice, v níž si postavili či ještě staví domy. Původně
by se měla zahrnout do stávajícího názvu ulice Pod
Hřištěm, jenže chybělo propojení s nově vznikající ulicí.
Komplikace tak zažívali všichni, kteří dováželi do nových
domů zboží, poštu a podobně. „Řidiči zamířili do ulice Pod
Hřištěm, aby na jejím konci zjistili, že se musejí vrátit na
hlavní ulici a k nové výstavbě dojet jinudy,“ vysvětluje Jiří
Kordanič, vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů s
veřejností městského úřadu v Jirkově. Z nabídnutých
názvů: V Hájku, U Hájku, U Kurtu a Větrná si občané
vybrali ten poslední.

Kvůli revitalizaci sídliště je v Jirkově uzavřena Vinařická ulice
Kvůli rychlejšímu a bezpečnějšímu průběhu revitalizace sídliště ve Studentské potrvá
nutná dopravní uzavírka v přilehlé ulici do konce září. Neprůjezdná je Vinařická ulice,
ovšem majitelé nemovitostí se ke svým domům dostanou. Objízdnou trasou je Hornická
nebo Žižkova ulice.
Uzavírka se dotkla také autobusů a trolejbusů hromadné dopravy: Zastávky Jirkov-Horník,
které byly ve Vinařické a Studentské ulici, se přesunou do Žižkovy ulice. Stavební práce
včetně uzavírky byly nejprve plánovány na prázdniny, kdy je intenzita provozu obecně
nižší, ale kvůli nepředpokládaným posunům vyšly i na září.
Na komunikacích proběhlo už frézování, probíhá rekonstrukce krytu komunikace ve
Vinařické, kde stavební dělníci se stroji odtěžili zeminu a štěrky, bude se brzy pokládat
konstrukční vrstva. U domů se již rýsují nové chodníky ze zámkové dlažby. „Práce na
chodnících probíhají po etapách, aby měli tamní obyvatelé zachován přístup k domům,“
vysvětluje Milan Reiner, vedoucí odboru majetku města a útvaru investic Městského úřadu
v Jirkově.
Ve Studentské ulici také budou vyměněny staré lampy veřejného osvětlení za nové a
budou zde instalovány dva nové tzv. inteligentní rozvaděče, které regulují spotřebu
elektrické energie. Sadové úpravy celé lokality budou jedno z posledních etap revitalizace,
dojde na ně řada koncem září. Rozmístění laviček se v tuto chvíli řeší na městském úřadě,
protože místní mají různé požadavky a je potřeba najít vhodné řešení.
V souvislosti s celkovými změnami, které vyjdou na 17 milionů korun (většinu uhradí
dotace z Integrovaného plánu rozvoje města), proběhla i demolice starých hřišť či jejich
zbytků.
Revitalizace zahrnuje oblast od ostrůvku pod budovou základní školy až kousek po
křižovatku se Žižkovou ulicí. Stavba bude probíhat do konce října.
ZMĚNY V DOPRAVĚ:

Do konce září: Neprůjezdná Vinařická ulice. Autobusové zastávky se z Jirkova, Horníku
přesunou do Žižkovy ulice. Staví tam bude autobusová linka Chomutov-Jirkov-Most,
autobus MHD č. 1. Trolejbusy č. 40 a 41 na Horník vůbec zajíždět nebudou, jejich
nejbližší zastávka bude ve Dvořákově ulici nad hypermarketem Tesco jako dosud.
Uzavřena jsou také parkoviště u mateřské školy ve Studentské a u č. p. 1242.
Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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V jindy poklidné čtvrti Jirkova stále jezdí stavební stroje
V Jirkově probíhá druhá etapa rekonstrukce komunikace v ulici Obránců míru. Je potřeba
sanovat podkladní vrstvy, protože stávající byly nedostatečné. Pokládají se obruby a dláždí
chodníky, aby měli místní obyvatelé pochozí alespoň jednu stranu ulice pro bezpečnou
chůzi. V této ulici stojí samé rodinné domy, takže dělníci napojují stávající vjezdy
k nemovitostem na vozovku. V půlce září by měla být sanace dokončena a pak dojde na
asfaltování. Stavební firma na žádost městského úřadu posílila kapacitu, tudíž přidala
pracovní týmy, aby průběh rekonstrukce proběhl v termínu. První etapa začala v červnu a
konec druhé je plánován na polovinu října. Náklady dosáhnou částky 5,5 milionu korun.

Cestu na vlak zpříjemní Jirkovákům nový chodník
Chodník v Chomutovské ulici se rýsuje, z osmdesáti procent je již hotový. Koncem září se
již budou moci chodci, kteří jezdí vlakem ze zastávky u Kauflandu, procházet bezpečně po
chodníku, který bude napojen na Černý most. Součástí investice jsou také nová parkovací
místa na straně u nádraží v Chomutovské ulici. Z rozpočtu města si tato akce vyžádá
bezmála 800 tisíc korun.

Rekonstrukce mostu skončí v září
V Krušnohorské ulici v Jirkově probíhá od začátku léta rekonstrukce mostu za pět milionů
korun. V současné době se pracuje na sanaci staré mostní konstrukce, zbývá ještě
odvodnění a terénní úpravy. Zábradlí již je osazeno nové, řada přijde také na svodidla a
nakonec bude provedeno vodorovné dopravní značení. Most v Krušnohorské je druhým
mostem, který Jirkov rekonstruuje, protože byl v téměř havarijním stavu.

S opravami schodišť se začalo pod starými Vinařicemi
Do konce listopadu budou dělníci na horním sídlišti v Jirkově opravovat celkem sedmnáct
schodišť. Rekonstrukce vyjdou na tři miliony korun, hotovo by mělo být v listopadu.
První, kterými v pondělí začnou, jsou mezi ulicemi Krátká a Krušnohorská. Schodiště jsou
velmi využívaná, protože panelové domy byly postaveny v kopci, lidé zde tak musejí
překonávat převýšení terénu – například proto, aby se dostali z parkovišť k domům.

Příjezd k parkovišti u Mládežnické ulice bude do konce listopadu
Na jirkovském sídlišti už z větší části už probíhají zemní práce, jejichž účelem je vytvořit
zářez do kopcovitého terénu. Na konci listopadu zde bude zcela nová příjezdová
komunikace k novému parkovišti pro více než 70 aut. To výrazně odlehčí situaci v ulicích
Krušnohorská a Mládežnická.
Příjezd z Krušnohorské ulice a samotné parkoviště nechalo město vybudovat v loňském
roce. Letos se pokračuje na stavbě příjezdu z druhé strany, z Mládežnické ulice. Bylo
nutné zeminu odbagrovat, aby mohl být přeložen horkovod a plynovod, poté stavební
firma postaví opěrnou stěnu a vybuduje příjezdovou komunikaci k parkovišti.
Součástí realizace bude také instalace veřejného osvětlení. Náklady jsou vyčísleny na 4,5
milionu korun, výraznou část dostane město zpět z dotace pro IPRM.

Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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Jirkovští hasiči hledají posilu
Pomáhat lidem v nouzi a přitom se stále učit něco nového. Tak by se dala shrnout činnost
členů výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Jirkově. Ti v současné době
přiberou do party dva tři muže či ženy, kteří by se stali aktivní posilou.
Požadavky na budoucí hasiče jsou: věk nad 18 let, dobrá fyzická kondice, samostatnost a
neutuchající zájem o činnost.
Stát se hasičem obnáší totiž nejprve absolvování čtyřicetihodinového základního školení a
úspěšné složení zkoušky. Poté nováček vyfasuje osobní výstroj a výzbroj. „Práce je
finančně odměňována, ale pro hasiče nejsou peníze hlavním důvodem, proč svou práci
dělá. Jde hlavně o ochotu pomáhat druhým,“ vysvětluje Petr Pastyřík, starosta Sboru
dobrovolných hasičů v Jirkově.
Jirkovští hasiči vyjíždějí k zásahům nejen v Jirkově, ale i Chomutově a do okolních obcí.
Ročně mají průměrně 160 zásahů, ať už jde o technické zásahy, dopravní nehody, požáry a
podobně. „Kdo bude mít zájem dozvědět se více, ať se přijde
podívat, zeptat se,“ zve Pavel Kolář, velitel šestadvacetičlenné
výjezdové jednotky, do hasičárny v Tyršově ulici, a to v
pracovní dny mezi osmou a patnáctou hodinou.
Sbor čeká letos velká změna – bude se stěhovat do nové
budovy, přístavby u garáží. V současné době se pracuje
v interiéru (foto), hotovo by mělo být v říjnu.
Budova těsně přiléhá k současným garážím, což bude
přínosem pro rychlejší odjezd jednotky k zásahu, do auta tak
budou mít blíže. V nové budově také nebudou hasiči běhat
z patra po schodech jako dosud, ale sklouznou se do šaten po
skluzu (tyči). V přístavbě jsou také nová sociální zařízení
včetně sprch a klubovny. Náklady vycházejí na 6,3 milionu
korun.
Hasičský dům v Tyršově ulici využíval jirkovský SDH 69 let.

Mladíka chytili s dvoumetrovým konopím
„Někdo se tu prochází se vzrostlou tújí!“ hlásila
jedné noci koncem srpna obsluha kamerového
systému městským strážníkům. Jaké pak bylo
překvapení, když hlídka dorazila do Studentské
ulice a místo zloděje tújí přistihla mladíka
s dvoumetrovou rostlinou konopí včetně kořenů.
Vzhledem ke druhu rostliny dořešila případ
Policie ČR.

Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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V Jirkově začíná čištění ulic
Od půlky srpna byli v jirkovských ulicích k vidění pracovníci, kteří ručně čistili chodníky a
komunikace. Předčistili tak ulice před tím, než do nich začátkem září vyjely stroje.
Řidiči by měli být obezřetní hlavně v pondělí, ve středu a pátek, to jsou dny, kdy probíhá
blokové čištění ve vybraných ulicích, kde pak nesmí parkovat auta. Na zákaz stání
upozorňují vždy předem rozmístěné dopravní značky. Vyplatí se je sledovat, protože tak se
mohou majitelé aut vyhnout poplatkům za odtah a pokutu.
Podzimní plán čištění zahrnuje oproti jarnímu několik změn - kvůli rekonstrukci se nebude
tentokráte čistit v ulici Obránců míru a ve Studentské, nově se zařadila ulice Jablůčkova.
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ PODZIM 2015
2. 9.
4. 9.
7. 9.
9. 9.
11. 9.
14. 9.
16. 9.
18. 9.
21. 9.
23. 9.
25. 9.
30. 9.
2. 10.
5. 10.
7. 10.
9. 10.
12. 10.
14. 10.
16. 10.

Vypracovala

Tkalcovská, část Jezerská, Panorama
Staré Vinařice, část Březový vrch, levá strana obchvatu
Hornická, Zátiší, Kludského
část Ervěnická, U Sauny, 5. května, U Dubu
Budovatelů, Prokopa Diviše, Křižíkova, M. Majerové, Jabůčkova,
Koněvova, Zámecká cesta, Ivana Olbrachta
Vančurova, Wolkerova, Horova, Boženy Němcové, Bezručova,
část Chomutovská, Husova, Hrnčířská, Mlýnská, Zahradní, Slepá
Krátká, Studentská
část Ervěnická, Karla Popelky, Dr. Vrbenského, Generála
Svobody, Pionýrů, Školní
U Stadionu, Mostecká, Mičurinova, část Studentská
Nový Březenec, část Hrdinů, Nerudova, Olejomlýnská,
Mládežnická, SNP
pravá strana obchvatu, část Březový vrch, Pionýrů
Studentská, Vinařická, Bedřicha Pacholíka
Vinařická – Smetanovy Sady, Osvobození, J. K. Tyla, K. H. Máchy,
F. Schmieda, Šimkova, Havlíčkovo nám., K. Čapka
Žižkova, J. Švermy, Na Stráni, Dukelská, kpt. Jaroše, Denisovo
nám.
K.Marxe, Krušnohorská, část Jezerská
Pod přivaděčem, Červený Hrádek, Za Pilou
Červenohrádecká, Alešova
Na Borku, Školní
část Chomutovská, Palackého, Na Louce

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
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Přehled vybraných akcí, ostatní jsou na www.jirkov.cz:
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

informace na tel. 474 684 560

Sobota 5. září od 14 hodin - Mistrovství České republiky ve vaření svíčkové je
každoročně oblíbenou akcí a letos tomu nebude jinak. Porotci: herci Pavel Nový, Jiří
Krytinář, Antonín Jan Duchoslav, zpěvák Marián Vojtko a Jana Galinová z litvínovského
divadla. Soutěž jedlíků. Moravská dechová kapela Boršičanka a country Lochneska.
Ochutnávka burčáku a vína. Výstava místních zahrádkářů od 10 hodin na nádvoří. Zájemci
o kuchařské klání najdou pravidla soutěže na webu svickova.webnode.cz nebo na
facebookové stránce. Hlásit se mohou na e-mailu novinky@atlas.cz.

CENTRUM MĚSTA

informace na tel. 474 654 265

Sobota 12. září od 10 hodin - tradiční Hornická pouť. Hudební program se odehraje na
náměstí Dr. E. Beneše a v Kostelní ulici. Hlavní host Mňága a Žďorp (od 20 hodin) a
zpěvák Xindl X (od 18:30). Po poledni vystoupí dechovka Veselí muzikanti, od 15 hodin
Matuška revival a od 17 hodin Sebastian. V Kostelní ulici od 10 hodin kapela Blues Up 7,
po poledni CV Blues, od 14 do 17 Crazy Dogs a od 17:30 Štíhlá koza. Vstupné se neplatí.
Neděle 6. 9. od 10 do 17 hodin - Dny evropského dědictví. Přijďte si prohlédnout
památky města, pro prohlídky bude otevřena bude městská věž v Kostelní ulici, historické
sklepy, galerie, informační centrum a zámek Červený hrádek.

JIRKOVSKÉ DIVADLO

informace na tel. 474 654 265

8. 10. od 19 hodin - AUBREY JOHNSON QUINTET – USA/CZ. Známá americká
jazzová zpěvačka. Štěbánka Balcarová – trubka, Marek Novotný – piano, Petr Tichý –
kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí. Vstupné 150 Kč.

GALERIE JIRKOV

informace na telefonu 724 685 288

8. 9. od 17 hodin - vernisáž malířky Nadi Pastelky Hoštové, milovnice barev a fantazie.
Výstava obrazů s názvem V krajinách za duhou potrvá do 5. října. Vernisáž doprovodí
tancem členky skupiny Farah, slovem Iva Šimková.
19. 9. od 9 do 12,30 - Stará technika efektního malování teplým voskem, cena 120 Kč.
Info na www.mlynskyspolek.cz/GJ.

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
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