Tiskové zprávy 6. 10. 2015
Senioři v Jirkově mají venku fitness
Pět cvičebních prvků využívají jirkovské seniorky a
senioři na zahradě svého klubu v Chomutovské ulici.
Mohou na nich protahovat a posilovat svaly na
rukou, nohou i středu těla. „Jsem nadšená z toho, co
pro nás naše město dělá,“ neskrývá radost Milena
Karbusová, která Seniorklub vede.
Prvky včetně dopravy a montáže stály bezmála sto
tisíc korun. „Na jejich pořízení přispěl
padesátitisícový dar od společnosti Vršanská uhelná
a. s. V té samé výši se podílela Vršanská i na
výměně chytů a struktur v lezecké aréně,“ dodala místostarostka Dana Jurštaková.

Nový zastupitel v Jirkově
Devětadvacetiletý Jan Kužminski se stal novým jirkovským zastupitelem za
ČSSD. Nahradil tak svou kolegyni Lenku Nítkovou, která se přestěhovala do
Chomutova. „Slavnostní slib složil na zasedání 23. září,“ potvrdil starosta
Jirkova Radek Štejnar. Blíže bude představen v prosincovém vydání
Jirkovských novin, které vydává radnice a jsou distribuovány do všech
domácností a firem ve městě.

V Jirkově budou deratizovat
Během měsíců října a listopadu proběhne v Jirkově preventivní deratizace. Obyvatelé
města by měli dávat pozor především na malé děti a psy, aby nesebrali návnady a nesnědli
je. V případě náhodného požití je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
„Při nálezu hlodavců doporučuji zavolat na městský úřad na číslo 474 616 443 nebo přímo
do deratizační firmy na telefon 602 477 669,“ říká Milan Reiner, vedoucí odboru majetku
města a útvaru investic městského úřadu.
Deratizace je zákonnou povinností, kterou musí plnit každý majitel objektu či firma. Ve
chvíli, kdy deratizuje město, je vhodný čas i pro soukromníky, aby udělali totéž ve svých
objektech.
Čistotu pomáhají v Jirkově zachovávat také ti, kteří dodržují pořádek v okolí kontejnerů,
zajišťují své objekty proti vniknutí holubů a potkanů. „Žádáme občany, aby nekrmili volně
žijící kočky, protože zbytky potravy konzumují právě potkani a holuby, kteří přenášejí
nebezpečné nemoci,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková.
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Nový program usnadní práci městské policii
Méně papírování, rychlejší dohledávání, okamžitý přehled. To
jsou jasné přínosy nového softwaru, který zakoupili jirkovští
strážníci.
„Modernizace už byla nutná, využívali jsme program pořízený
před více než dvaceti lety,“ potvrzuje ředitelka městské policie
Marta Bendová. Pokud chtěli strážníci vytvořit statistiky,
přehledy či rozdělit přestupky podle jednotlivých paragrafů,
byla to náročná práce, kterou vůbec program neumožňoval.
V novém systému budou zadavatelé rovnou vkládat údaje,
odpadne jim tak psaní zpráv z pochůzky. Obsluha kamerového
systému nebude muset následně přepisovat údajů ze zpráv.
Samozřejmostí bude, že budou moci přikládat úřední záznamy
a fotografie a třídit jednotlivé údaje dle libovolně zadaného
filtru.
„S programem nás seznámili autoři - firma W Partner s. r. o. ve spolupráci s velitelem
Městské policie v Týně nad Vltavou,“ dodává starosta Radek Štejnar.
Modernizace vyjde na necelých 130 tisíc korun.

Opravy vozovek a chodníků jsou v Jirkově v plném proudu
Pro rok 2015 byly v rozpočtu schváleny na opravy komunikací pět milionů korun. Jedná se
o drobné, ale i lokální plošné opravy komunikací středního rozsahu. Největší položkou je
2. etapa opravy obchvatu Jirkova (od zastávky MHD Mládežnická až před odbočku
k Úpravně vody Jirkov a úsek od vjezdu pod mostu v Krušnohorské k odbočce do ul. K.
Marxe) a 900 tisíc spolykají běžné opravy chodníků a schodišť.
Postup je každý rok stanoven dle aktuálního stavu komunikací, který je zjišťován při
pravidelných prohlídkách. Letos byla většina peněz určena na celoplošné opravy větších
úseků. Kromě výše zmíněných šlo také o ulici Tkalcovskou, Koněvovu a Kludského. Dále
byly provedeny menší plošné opravy v ulici Zátiší a ve Vinařické.
Dále byla opravena komunikace v Olejomlýnské ulici, kde byl nový povrch komunikace
napojen na novou cyklostezku v přilehlém parku. Vedle těchto velkých oprav byly
provedeny i menší lokální výspravy komunikací (výtluky, propadliny atd.), a to prakticky
po celém městě. Opět byla i letos provedena zálivka a zasypání trhlin a větších prasklin u
některých komunikací s jinak dobrým povrchem. „Opravou rozšířených středových spár a
příčných trhlin, které se prokreslují z podkladu, zlepšíme nejen technický stav vozovek, ale
i prodloužíme jejich životnost bez nutnosti nákladnějších oprav,“ vysvětluje Milan Reiner,
vedoucí odboru majetku města a útvaru investic Městského úřadu v Jirkově.
Město se chtělo pustit do rozsáhlejší opravy komunikace na Březovém vrchu, kterou však
kvůli pracem plánovaným investorem v souvislosti s výstavbou nové lokality rodinných
domů odložilo.
„Do konce roku budou i nadále probíhat pravidelné kontroly, a v případě zjištění
závady sjízdnost dojde ihned k nápravě. Před zimou budou ještě opraveny zbylé či nově
vzniklé výtluky v komunikacích,“ dodává starosta Radek Štejnar.
V Jirkově se stále opravují i chodníky, ať už jde o menší propadliny či rozsáhlejší úseky například proběhla rekonstrukce chodníku podél Penny marketu z ulice Zátiší směrem do
Dvořákovy ulice, rekonstrukce poslední části chodníku v ulici Prokopa Diviše. Dále byly
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například vyměněny obrubníky a srovnána dlažba chodníku v části Ervěnické ulice a v celé
Jiráskově ulici či byl vybudován bezbariérový vstup na chodník u základní umělecké
školy. Opravovat se bude i podél obchvatu a v ulici SNP.

Sociální služby mají svůj týden i v Jirkově
Městský ústav sociálních služeb Jirkov se letos opět připojuje k celonárodní akci Týden
sociálních služeb, který se koná od 5. do 11. října. Po celý týden se zde konají společenské
akce, při nichž představí své aktivity.
Ve čtvrtek 8. října například představí Brain fitness v Domově pro osoby se zdravotním
postižením U Dubu. Zde bude Den otevřených dveří zahájen vernisáží výstavy Vzdělávání
očima generací, která bude po celý týden přístupná široké veřejnosti.

Zahraniční dobrovolník bude rok pomáhat v Jirkově
V rámci projektu Dobrovolnictví přes hranice, který realizuje Dobrovolnické centrum Ústí
nad Labem a německý partner ze Saska, bude rok působit německý pomocník v Městském
ústavu sociálních služeb Jirkov.
Svou stáž bude vykonávat v Domově pro osoby se zdravotním postižením a v Domově pro
seniory. Zapojí se do činnosti Sociálně-terapeutického úseku a pomůže s aktivizační
činností pro klienty. Povede pro německy mluvící klienty kluby v německém jazyce, zapojí
se do výtvarných a hudebně zaměřených aktivit. V rámci svého pobytu v Jirkově by se měl
nejen naučit češtinu a získat praxi v sociálních službách, ale také zorganizovat svůj vlastní
malý projekt.

Vybydlený dům na okraji Jirkova ustoupí parkovišti
Prázdné místnosti, okenní otvory zazděné,
ticho a klid. Tak vypadá neobývaný dům
čp. 1144 v řadě bytových domů v ulici
Osvobození, který se jirkovští zastupitelé
rozhodli zbourat a místo něj vybudovat
parkoviště. Nová místa výrazně ulehčí
dopravní každodenní situaci místních
obyvatel
i
návštěvníků
laboratoře
Aeskulap (dříve Imuno).
Dům spravuje Městská majetková Jirkov
s. r. o., která původní nájemníky kvůli
špatnému technickému stavu objektu přestěhovala již před několika měsíci. „V poslední
době se množily nájezdy zlodějů, kteří i přes veškeré zabezpečení do budovy vnikali,
například odnesli tři okna,“ vysvětluje nepříznivou situaci Dana Jurštaková, místostarostka
města.
Na město Jirkov již dříve dorazily dvě žádosti o koupi domu se záměrem tamní byty
pronajímat. Vzhledem k tomu, že lokalita je jednou ze sociálně nejohroženějších v Jirkově,
dali zastupitelé drtivou většinou hlasů přednost nepochybnému přínosu pro dopravní
situaci před prodejem do soukromých rukou, kdy by pak budoucnost lokality mohlo
značně poškodit nastěhování dalších kočovných nájemníků, kteří si nedělají starosti
s dodržováním základních sousedských ohledů.
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Zdravotně postižení musejí vyměnit své průkazy
Do konce roku si musejí držitelé průkazů osob se zdravotním postižením musí tyto
doklady vyměnit. Platí to pro celou republiku, v chomutovském okrese na tuto nutnost
upozorňuje kontaktní pracoviště úřadu práce.
„Z plánované výměny tří tisíc průkazek v okrese se o výměnu přihlásilo zatím pouze 550
držitelů, a to i přesto, že všichni začátkem roku obdrželi od úřadu práce výzvy,“ informuje
Dagmar Vlčková, ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Chomutově. Zákon,
který výměnu nařizuje, platí od začátku letošního roku.
Čím dříve se držitelé k výměně dostaví, tím větší mají šanci na to, že stihnou mít v novém
roce platnou průkazku. Výměna stojí třicet korun a provádí se na kontaktním pracovišti
Úřadu práce ČR spádovém pro klienty z Chomutova a Jirkova, které sídlí na nové adrese
(!) na Husově náměstí čp. 38 v Chomutově. Vchod je z ulice Na Příkopech naproti
sportovní hale. K dispozici je bezbariérový výtah.
Kdo to nestihne, riskuje nové správní řízení včetně nového posouzení zdravotního stavu,
které může trvat několik měsíců. Během nich by zdravotně postižený nemohl požívat
výhod plynoucích z průkazky.
Jde tedy o Průkaz mimořádných výhod a Průkaz OZP dočasný. Platí to i pro držitele, které
mají doklady s trvalou platností. Nové průkazy budou jednotné pro všechny.
Úřední hodiny:
PO, ST 8:00 – 17:00h (12:00 h – 13:00h polední přestávka)
ÚT,ČT 8:00 – 11:00h
PÁ
není úřední den (pouze pro zvané či pro podání nových žádostí, které nestihly
být vyřízeny v úředních hodinách)

Učiliště v Jirkově otevřelo moštárnu
Stoprocentní přírodní mošt si mohou dopřát
návštěvníci nové moštovací linky, kterou
pořídilo jirkovské středisko Střední školy
technické,
gastronomické
automobilní
Chomutov. Škola začala moštovat na
objednávky od tohoto týdne. Prodává také
nápoj z jablek vlastních, a to do petlahví či
pasterizovaný mošt v bag-in-boxu o
pětilitrovém objemu. Více informací u
ředitele Václava Sailera, tel. 474 611 212.
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Přehled vybraných akcí, ostatní jsou na www.jirkov.cz:
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

informace na tel. 474 684 560

Sobota 24. října – Ukočení kulturní sezony spojené s prvním veřejným výlovem
zámeckého rybníka. Program na parkovišti u rybníka pod zámkem: 7,30 Zahájení výlovu,
9-12 h Prodej vylovených ryb, 9,30-11,30 Brassband – Dixieland, 13-15 h Lochness –
Country. Stánky s občerstvením a rybími specialitami, hry a soutěže pro děti. Bez
vstupného.
Na zámku: 14 hodin - Zahájení výstavy Svět kostiček Lego – zámek Červený hrádek,
vstupné: dospělí 50 Kč, děti od 3 let 30 Kč.
V podzámčí: 16,30 Strašidelný les za svitu loučí, pohádková stezka (vstupné 50 Kč,
zapůjčení loučí 20,- Kč).

JIRKOVSKÉ DIVADLO

informace na tel. 474 654 265

Čtvrtek 8. října od 19 hodin - AUBREY JOHNSON QUINTET – USA/CZ
Aubrey Johnson je známá americká jazzová zpěvačka žijící střídavě v New Yorku
a Bostonu, kde učí na slavné Berklee. Aubrey Johnson – zpěv, Štěbánka Balcarová –
trubka, Marek Novotný – piano, Petr Tichý – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí. Vstupné
150 Kč.
Úterý 20. října od 19 hodin – Divadelní představení Hvězda. Původní česká ONE
WOMAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové herečce se
odehrává během nejdivočejšího týdne jejího života. Režie: Patrik Hartl. Vstupné: 280 Kč
na místě/240 Kč v předprodeji v Informačním centru Jirkov (474 654 265).

GALERIE JIRKOV

informace na telefonu 724 685 288

Úterý 6. října od 17 hodin – Vernisáž výstavy obrazů a grafiky výtvarníka Romana
Křeliny, výstava potrvá do 13. 11.
Do 22. 10. probíhá výstava dětských obrazů ze soutěže Spolu za sportem - nejhezčí
zážitek.
Sobota 10. října od 9 hodin - Atelier malování na sklo, určen pro malé i velké. Cena 120
Kč. Vzhledem k omezenému prostoru je nutná registrace na e-mail
galerie@mlynskyspolek.cz nebo přímo v galerii (do pátku 9. 10.).
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