Tiskové zprávy 16. 12. 2015
Pro tisícovku si přišlo přes 200 dárců
Každoroční podporu pro zasloužilé dárce krve vyplácel Městský úřad v Jirkově od října do
poloviny prosince. Pro tisíc korun si přišlo během té doby 203 občanů Jirkova, kteří získali
za dlouhodobé dárcovství zlatou Janského plaketu.
„Jde o podporu, kterou rozděluje město již od roku 2010, kdy skončila těmto dárcům
možnost bezplatné dopravy v místní MHD,“ vysvětlila místostarostka Dana Jurštaková.
V loňském roce využilo této podpory 194 lidí, předloni 167 lidí.

Cesta proti bolesti skončila úspěšně, Zdeněk má nový vozík
V červnu rozjel mladý sportovec Milan Dzuriak
z Jirkova projekt Cesta proti bolesti, kterým chtěl splnit
dvěma handicapovaným mladíkům velké sny. Jeden sen
– výlet do Paříže – se splnil v září, tento týden byl
naplněn ten druhý. Zdeněk Růžička už jezdí na
elektrickém vozíku. Oproti jeho dosavadnímu je to, jako
by vyměnil trabanta za mercedes. Ovládání tlačítky,
přední a zadní světla, dokonce i blinkry, robustní kola,
polohovací záda… To vše teď hodně Zdeňkovi a jeho
rodičům uleví v každodenním životě.
Zdeněk se bude moci pohybovat samostatně nejen po
bytě v paneláku v Mládežnické ulici, ale i venku. Kopec
cestou domů od lékaře vyjede díky elektromotoru sám,
už ho nebude muset tlačit maminka.
Speciální úpravy stejně jako vozík samotný zajistila
odborná firma SIVAK medical technology s.r.o. z
Hradce Králové, jejíž zástupce přijel vozík za 140 tisíc
korun seřídit přímo Zdeňkovi na míru. Růžičkovi dostali
také nutné technické instrukce, jak se o zařízení starat.
„Mockrát děkujeme všem, kteří pomohli,“ neudržel slzy dojetí Zdeňkův tatínek. Vděčnost
směřoval k lidem, kteří finančně přispěli v projektu Cesta proti bolesti, jenž je dílem
jirkovského mladíka Milana Dzuriaka. Tento nadšenec a sportovec vymyslel letos na jaře
akci, díky níž se vybraly peníze na výlet handicapovaného Matouše Ulmana a vozík
Zdeňka Růžičky. Sám proto ujel dva tisíce kilometrů na kole kolem České republiky,
ačkoliv ho trápily bolesti kvůli vrozené vadě kyčlí.
Cestu proti bolesti podpořil na začátku starosta města Jirkova Radek Štejnar, Milanu
Dzuriakovi pomáhali jeho blízcí a k úspěšnému zdaru došla s přispěním Bedřicha Fryče,
ředitele příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov.
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Jirkovská galerie přibližuje umění lidem
Za několik dní to bude rok, co jirkovskou
galerii v Kostelní ulici vede Mlýnský spolek.
Během té doby uspořádal jedenáct výstav
a seznámil zájemce se základy šití, quillingu,
malování teplým voskem či keramiky na
víkendových kurzech.
V těchto dnech běží výstava patchworkových
výtvorů a perníkového betlému, který je
společným dílem lidí z Jirkova a okolí.
V galerii Na Schodech určené začínajícím
umělcům vystavuje talentovaný mladík Vítek Křelina, který v den vernisáže prodal šest
děl.
V kulturním stánku v Kostelní ulici bude do konce roku ještě otevřeno 23. prosince, 26. v
sobotu je veřejnost zvána na příjemné odpoledne s vánočním programem. Poté bude
následovat pauza a otevřeno bude v sobotu 2. ledna. Hned v úterý 4. ledna začíná nová
výstava fotografií Vladimíra Polesného z Litoměřic.
V současné době Mlýnský spolek dokončuje rekonstrukci bývalé zlatnické dílny, kam
přesune kurzy, jejichž základem bude práce se sklem, porcelánem, dřevem a hlínou.
„Galerie si klade za cíl také dostat výtvarné umění mezi lidi. Prodávají se tu drobné
řemeslné dárky, bylinkové produkty, brzy přibydou tašky a pouzdra na mobily
s originálními malbami výtvarníků,“ dodává galeristka Hana Zvalová.
Otevřeno je v tyto dny a hodiny: úterý 10 - 12:30, středa, čtvrtek, pátek 15 - 17:30, sobota
14 - 17:30.

Jirkov požádal o odkoupení sloupu v lese nad zámeckým rybníkem
Postarat se o historické památky na území Jirkova je cílem snahy vedení města o
odkoupení sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty nad rybníkem na Červeném Hrádku.
Dílo, jehož majitelem jsou Lesy ČR, je totiž v kritickém stavu. Záměr odkoupení sloupu
spolu s hrobní kaplí schválili zastupitelé v Jirkově už v dubnu, ale protože vyřizování
žádosti potrvá ještě dlouho, postará se město o sloup dříve, než spadne.
Proto město jedná s odbornou firmou, která by přes zimu zajistila jeho stabilitu a po
vyjádření památkářů by mělo dojít k sundání a uskladnění sloupu. „Do té doby, než bude
naším majetkem, by mohl být uskladněn a poté zrestaurován,“ vysvětluje starosta Radek
Štejnar.

Jirkov podpořil talentované děti
Možnosti žádat o příspěvek na rozvoj talentu dětí do osmnácti let využilo deset žadatelů,
z toho devět úspěšně (neúspěšný žádal po termínu). Z městského rozpočtu tak dostanou
finanční podporu mistryně Evropy a republiky v tanci a další úspěšné děti, všichni ve věku
devět až šestnáct let.
„Jejich úspěchy jsou v oblastech jako je moderní gymnastika, atletika, hra na hudební
nástroje, dále mají dobré výsledky ve fotbalu, plavání či tanci,“ řekla místostarostka Dnaa
Jurštaková. V rozpočtu města bylo pro tento účel vyčleněno 38 tisíc korun. Žádost mohl
podat zákonný zástupce, učitel, trenér, ředitel školy apod.
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Z Mládežnické už projedou na nové parkoviště
Obyvatelé jirkovského sídliště Na Borku už mohou
využívat velké parkoviště v Mládežnické ulici. Investiční
akce vybudování příjezdové komunikace za 5,4 milionu
korun byla náročná, protože se kvůli ní překládal plynovod
a horkovod, ve svahu se také budovala opěrná zeď.
„Parkoviště pro více než sedmdesát automobilů bylo od
začátku přístupné i z vinařického sídliště, z druhé strany od
Krušnohorské ulice,“ dodal starosta Radek Štejnar.
Parkoviště bylo dokončeno už loni.
Na vybudování přispěje z 85 procent Evropská unie dotací v rámci projektu Integrovaného
plánu rozvoje města (IPRM). V IPRM je zařazeno každoročně několik investičních akcí,
letos šlo například o revitalizaci sídliště Studentská za 17,4 milionu korun a o rekonstrukci
schodišť na horním sídlišti za tři miliony.

Zaplatit za psa lze do konce roku
Majitelé psů v Jirkově mají povinnost uhradit poplatek za psa. Do konce roku mohou
zaplatit převodem z účtu nebo v pokladně městského úřadu na náměstí Dr. E. Beneše čp. 1
v přízemí, a to v hotovosti nebo platební kartou. V případě platby převodem je nutné
zavolat či si napsat o podklady na číslo 474 616 454 nebo na e-mail:
o.cermanova@jirkov.cz, svobodova@jirkov.cz.

V Jirkově proběhnou v lednu zápisy do prvních tříd
Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Jirkově
pro školní rok 2016/2017 proběhne ve dnech 20.
a 21. ledna 2016. K zápisu jsou povinni dostavit
se rodiče (zákonní zástupci) s dětmi narozenými
v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010, s sebou
by neměli zapomenout doklad totožnosti a
rodný list dítěte. Zápisy probíhají od 14 do 17
hodin.

Jirkov přistaví přes svátky další kontejnery na odpad
Do 8. ledna budou po městě umístěny takzvané vánoční kontejnery, důvodem je větší
produkce odpadů v nadcházejícím období. „Do těchto kontejnerů mohou občané vyhodit
běžný odpad včetně vánočních stromků,“ vysvětlila místostarostka Dana Jurštaková.
Posíleny budou tedy odpadní nádoby v ulicích: Budovatelů, Pod Přivaděčem, 5. května,
Zátiší, Prokopa Diviše, Křižíkova, Smetanovy Sady, Tkalcovská, U Stadionu, Studentská,
Hornická, SNP, Vinařická, Krušnohorská, Generála Svobody, Bedřicha Pacholíka, Boženy
Němcové, Karla Popelky, Bezručově, Tylově a v Březence.
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V Jirkově rozšířili kapacitu odlehčovací služby
Od 1. ledna 2016 rozšiřuje Městský ústav sociálních služeb Jirkov (MěÚSS) kapacitu
odlehčovací služby na 30 lůžek. Bude tak moci přijmout více lidí po cévní mozkové
příhodě či po zákrocích, aby zde absolvovali rekondiční pobyt.
Jde o pobytovou sociální službu, která je poskytována na dobu v délce 7 až 90 dní, za
účelem posílení fyzické kondice a soběstačnosti v denních činnostech natolik, aby se mohl
klient vrátit zpět do domácího prostředí. Odlehčovací službu využívají také ti, kteří
celodenně pečují o nemocné a potřebují si odpočinout.
„Zareagovali jsme na zvýšenou poptávku,“ vysvětluje důvod navýšení kapacity Eva
Šulcová, ředitelka MěÚSS. Klienti si mohou vybrat mezi pobytem zaměřeným na
odpočinek nebo na posílení kondice, rehabilitaci, bazální stimulaci a nácvik soběstačnosti.
Cílem rekondičního pobytu je zvládnout péči o svou osobu, péči o domácnost a obsluhu
běžných domácích elektrospotřebičů. Vhodný je například pro pacienty po cévní mozkové
příhodě, ortopedických nebo chirurgických zákrocích. Více informací je na stránkách
www.meussj.cz v sekci pobytové služby.
MěÚSS Jirkov proto také bude přijímat nové pracovníky v sociálních službách a sociální
pracovníky.

Jirkováci letos trhli rekord
Výtěžek z letošního prodeje v rámci Jirkovského
charitativního adventu je opět rekordní. Na konto
spolku Prohandicap Jirkov přispěli nakupující
částkou 148 658 korun, což je o 28 tisíc korun
více než loni. Každý rok přijede známý host,
letos to byla modelka Veronika Kašáková, která
vyrostla v Dětském domově ve Vysoké Peci.
Adventní trhy jsou spojeny s vánočními dílnami
a vystoupeními dětí ze školských zařízení,
v Jirkově mají tradici již od roku 2007. Rok od
roku výtěžek stoupá, je vidět, že zájem o vlastnoruční výrobky roste, stejně tak jako jejich
kvalita. Peníze pomůžou spolku při organizování a zajišťování dopravy handicapovaných
dětí z Jirkova a Chomutova do místních škol.
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