Tiskové zprávy 22. 1. 2015
Jirkov přivítá prezidenta
Prezident Miloš Zeman zavítá v rámci návštěvy Ústeckého kraje i do Jirkova. Ve středu 4.
února navštíví město i zámek Červený hrádek. V plánu má i krátkou besedu se zastupiteli
na radnici, a poté i s občany v nedalekém kině. Začátek setkání s občany je naplánován na
12:45. „Z bezpečnostních důvodů doporučujeme příchod 30 minut před zahájením, tedy ve
12:15,“ upřesňuje starosta Radek Štejnar.

Jirkov hledá posilu pro dotace
Druhého úředníka, který se bude v Jirkově
věnovat dotacím, hledá městský úřad.
„Posila je potřeba, možnosti čerpat dotace stále
narůstají, stejně tak jako stoupá počet již
čerpaných dotací, s nimiž je také práce,“
vysvětluje starosta Radek Štejnar. Zájemci se
mohou hlásit do konce ledna, nástup nového
pracovníka
se
předpokládá
v březnu.
Podmínkou je maturita nebo vyšší odborné
vzdělání a minimálně roční praxe v získávání
či realizaci dotací. Jako výhodu posoudí výběrová komise praxi ve státní správě, znalost
německého, případně anglického jazyka a řidičský průkaz. Detaily jsou uvedeny na
www.jirkov. cz. Přihláška s požadovanými doklady se zasílá poštou nebo podává osobně
do 30. ledna do 12 hodin na podatelnu městského úřadu.

Za psa se v Jirkově platí osobně či převodem
Městský úřad v Jirkově ruší platbu složenkami a nadále nabízí majitelům psů možnost
platit bankovním převodem nebo osobně v pokladně hotově či platební kartou.
„Lidé, kteří dostávali složenky, chodili většinou stejně platit do pokladny, aby nemuseli
platit na poště navíc poštovné za složenku,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková.
Zároveň ale složenka všem připomněla, že se blíží termín úhrady, proto je teď na lidech
samotných, aby si termín ohlídali a nestali se tak dlužníky. Úřad oznamuje povinnost
zaplatit i na webu města www.jirkov.cz.
Důchodci a majitelé rodinných domů platí dle vyhlášky jednorázově vždy do konce
března. Pejskaři z panelových domů si mohou rozložit tisícikorunu na dvakrát, poprvé také
do konce března a podruhé do konce srpna.
V Jirkově je evidováno 2 183 psů, výše poplatku je určená vyhláškou, pohybuje se od sto
koruny pro důchodce po tisícovku za psa v panelovém domě. Případné dotazy poplatníků
zodpoví úřednice na telefonním čísle 474 616 454 nebo písemně na emailu:
o.cermanova@jirkov.cz.
Rozpis výše úhrady: 100 Kč - důchodci; 300 Kč - u rodinného domu, na zahradě; 1 000 Kč
v panelovém domě a za každého druhého, dalšího psa je částka zvýšena o 50 %.
Vypracovala
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Preventisté městské policie v Jirkově nezahálejí
Přes dvě stě přednášek absolvovali dva
strážníci městské policie v Jirkově v rámci
prevence kriminality na místních školách
během loňského roku. Navštěvují také seniory
v zařízeních městského ústavu sociálních
služeb a v Seniorklubu (na snímku
místostarostka Dana Jurštaková předává
seniorům reflexní pásky).
Témata, která probírají, jsou nadčasová – jako
například šikana, dopravní bezpečnost – ale i
aktuální – před Vánoci se mluvilo o používání
pyrotechniky či o riziku podvodných obchodních praktik při nákupech na internetu.
Strážníky Jaroslavu Vorlovou a Martina Vršana pravidelně vídají i v mateřských školkách.
„Seznamují děti s činností záchranných složek, bezpečností dopravního provozu a
podobně. Přednášky jsou pestré a úměrné věku,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková.
Strážníci využívají i vybavení tříd interaktivními tabulemi, takže připravují prezentace
s fotografiemi.
Prvňáčci a senioři dostali v rámci prevence kriminality v loňském roce reflexní samolepky,
pásky a přívěsky, které přispívají větší bezpečnosti při pohybu v ulicích města během
zimních měsíců. Městská policie se také podílí na některých akcích pořádaných
neziskovými organizacemi (například Viděn v ulicích či Spolu za sportem), umožňuje
dětem také při těchto příležitostech trénovat pravidla silničního provozu na přenosném
dopravním hřišti.
Práce strážnické dvojice zahrnuje i projekty prevence kriminality podpořené ministerstvem
vnitra. Díky tomu byl v lokalitě Nové Ervěnice rozšířen kamerový systém, o rok dříve
pořídila městská policie fotopasti.

Armáda spásy má za sebou první rok v Jirkově
Armáda spásy v České republice, z. s. začala na území
města Jirkov působit od ledna loňského roku, kdy
převzala tři sociální služby od poskytovatele Cesta
naděje. Jedná se o službu azylový dům pro matky
s dětmi, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Za rok působení ve městě Armáda spásy stabilizovala
všechny tři služby, vytvořila zcela nové standarty
kvality služeb, zvýšila počet zaměstnanců ze tří na
sedm (včetně jednoho zaměstnance v systému zaměstnávání veřejně prospěšných prací) a
zcela změnila koncepci dvou služeb. V průběhu roku se Armáda spásy aktivně zapojila do
komunitního plánování města Jirkov a pracovní skupiny prevence kriminality, zároveň
započala i spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany děti Chomutov.
Největší změnou pro azylový dům bylo zřízení recepce, která je v provozu od pondělí do
pátku od 14. hodin do 22. hodin, dohled nad azylovým domem je zajištěn již od sedmi
hodin ráno. V období svátků a víkendů je kontrola azylového domu zajištěna náhodnými
pochůzkami z řad zaměstnanců.
Vypracovala
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V roce 2014 bylo celkem ubytováno 77 uživatelů, z toho bylo 30 matek a 47 dětí,
průměrný věk matky ubytované v azylovém domě je 30,1 let. Kvůli naplněné kapacitě se
nedostalo místo na 25 žadatelek.
Příklad z praxe: V lednu přišla matka s dvěma dětmi, odešla od partnera z důvodu
psychického týrání. S pomocí sociální pracovnice azylového domu si našla podnájemní
byt, starší dcera začala docházet do mateřské školky. Po odchodu z azylového domu nadále
využívala ambulantní část sociálně aktivizační služby a umístila i druhé dítě do mateřské
školky. V současné době matka funguje naprosto samostatně. Do sociálně aktivizační
služby dochází pouze občas říct, co se změnilo v jejím životě.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi byla předchozím poskytovatelem
realizována převážně ambulantně, v současné době je koncipována jako terénní služba.
V průběhu roku kapacita služby narostla z dvanácti na současných třicet rodin, kterým se
zaměstnanci intenzivně věnují. Rodiny, které by mohly tuto službu využívat, vytipovávají
pracovnice společně s odborem sociálních věcí a školství městského úřadu či odborem
sociálně právní ochrany dětí Magistrátu Chomutov.
V roce 2014 využilo sociálně aktivizační službu celkem 92 klientů ze 42 rodin. Nejčastěji
probíhá služba „Pomoc s přípravou do školy“.
Příklad z praxe: V březnu 2014 se ohlásila úplná rodina se třemi dětmi. Uživatelka se o
službě dozvěděla od kamarádky a začala pravidelně navštěvovat ambulantní službu. Měla
zájem o zprostředkování mateřské školky a o přípravu syna na reparát z českého jazyka.
Mateřskou školku se podařilo zajistit a reparát byl úspěšný. Rodina využila službu i v
rámci doprovodu do mateřské školky. Dcera bohužel nezvládala pravidelnou docházku a
rodiče ji po měsíci odhlásili. Uživatelka tak navštěvuje i s nejmladším synem ambulantní
službu. V rámci terénní služby navštěvuje pracovník rodinu pravidelně doma, kde pomáhá
s přípravou do školy.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sousedí se Základní školou v Krušnohorské
ulici a převážná část uživatelů je právě z této školy. Jedná se převážně o děti ze sociálně
znevýhodněných rodin a z nepodnětného prostředí.
Za rok 2014 eviduje Armáda spásy celkem 42 jednotlivých uživatelů, strávený čas dětí
v klubu je 8 471,5 hodiny, počet návštěv je 3 109. Nejčastěji probíhá služba „Pomoc
s přípravou do školy“.
V roce 2014 bylo celkem realizováno 11 větších akcí, jedná se např. o jednodenní výlet do
Karlových Varů nebo sportovní odpoledne.
V červnu a prosinci 2014 byla Centrem sociálních služeb pořádána veřejná sbírka
použitých věcí pro Armádu spásy a obě byly velice úspěšné.

Jarní prázdniny vyřeší Archa 777
Archa 777 a její dětský klub nabízí o jarních prázdninách útočiště pro školáky i dospělé od
8 do 17 hodin. Dopoledne bude patřit výletům a vycházkám, odpoledne se bude tvořit, hrát
a soutěžit v klubovně. Přihlásit lze dítě na jeden den (cena 140 Kč) nebo i na celých pět dní
od 9. do 13. února (700 Kč). Stravu a pití obstarávají rodiče. Přihlášky na telefonním čísle
732 678 900 a e-mailu mcjirkov@seznam.cz. Sraz bude vždy u Archy na náměstí.

Vypracovala
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Když zima dovolí, pracuje se venku
Mírná zima dovoluje některé práce, které probíhají na
podzim či na jaře. Například prořezávky keřů, které
prováděli během teplejších dní pracovníci městské
sociální firmy ONZA a. s.

Přehled vybraných akcí, ostatní jsou na www.jirkov.cz:
Lezecká aréna, Ervěnická ulice:
16. 2. Radek Jaroš
Známý horolezec, první Čech, který zdolal všech čtrnáct himálajských
osmitisícovek bez kyslíkového přístroje, přijede do lezecké arény v pondělí 16.
února od 19 hodin.

Galerie Jirkov, Kostelní ulice
12. 2. - 28. 2., vernisáž od 17 hodin
Výstava modelů z módních přehlídek ZUŠ Jirkov, vytvořených žáky a žákyněmi
výtvarného oboru.
15. 2. od 14 hodin, Masopust
Začátek průvodu s maskami u galerie, konec v restauraci Bremen.

Kulturní dům:
30. 1. Travesti show
Nejznámější česká travesti skupina Techtle Mechtle přináší nový zábavný
pořad s názvem PelMel, který je plný hudebních hitů, scének a vtipných momentů.
Kulturní dům od 19 hodin, vstupné 250,-/230,- předprodej v IC od 20. 1.
1. 2. Taneční odpoledne pro seniory
Kulturní dům Jirkov od 15 hodin, vstupné 40 Kč.
15. 2. Karneval show
Pořad plný bezprostředního humoru, dětských písniček, soutěží a řádění s Tomem a
jeho kamarády, masky s sebou.
Kulturní dům od 15 hodin, vstupné 50 Kč.
18. 2. Koncert V. Merty Trio
Vystoupení legend české písničkářské a folkové scény. (Vladimír Merta, Jan Hrubý,
Ondřej Fencl).
Kulturní dům od 19,00, vstupné 180,-/150,- předprodej od 20. 1.
Vypracovala
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Základní umělecká škola, Chomutovská ulice:
27. 1. KPH - Žofie Vokálková, flétna a Martin Fiala, klavír - Duo Ballade – recitál
Dalším koncertem letošní koncertní sezóny Kruhu přátel hudby při ZUŠ v Jirkově
bude recitál Dua Ballade. Duo vzniklo vlastně pro Pražské jaro, kdy mělo recitál
v Anežském klášteře a na něm uvádělo i jednu českou premiéru, a to skladbu Druhá
balada Franka Martina. Od té doby spolu flétnistka Žofie Vokálková a klavírista
Martin Fila vystupují pod názvem Duo Ballade. Žofie Vokálková má za sebou řadu
sólových koncertních vystoupení s orchestry doma i v zahraničí. Vede mistrovské
kurzy, založila světově unikátní dámský orchestr Queens of Classic. V současné době
se věnuje rozsáhlému projektu, který mapuje tvorbu žen skladatelek. Za své působení
v hudební kultuře získala ocenění Senátu ČR „Žena regionu Středočeského kraje
2013“.
Vynikající klavírista Martin Fila se věnuje jak sólové, tak i komorní hře. Vystupuje a
nahrává s předními českými a zahraničními umělci. Na koncertních turné procestoval
Evropu, Jižní Koreu a Japonsko. Od roku 2005 je odborným asistentem na Akademii
múzických umění v Praze. Pro koncert v Jirkově si umělci vybrali francouzskou hudbu
v proměnách staletí a programu dali název „Od královny Marie Antoinette k barvám
impresionismu“. Koncert se uskuteční 27. ledna od 19 hod. v koncertním sále
Základní umělecké školy v Jirkově. (text připravil Kruh přátel hudby v Jirkově)

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v roce 2015

17.1.15
24.1.15
31.1.15
7.2.15
14.2.15
21.2.15
28.2.15
7.3.15
14.3.15
21.3.15
28.3.15
4.4.15
11.4.15
18.4.15
25.4.15
2.5.15
Vypracovala

Kontejnery se přistavují v sobotu,odvoz v pondělí od 07.00 hodin do 18.00 hodin.
a dle provozní potřeby a dohody s MĚÚ
Vývozy se provádí maximálně 1 x .
Krušnohorská I a II
Březenec
Křižíkova
Na Stráni
K. H. Máchy
Mičurinova
P. Diviše
Kludského
SNP
Jezerská (Borsig)
Křižíkova
Školní
B. Němcové
Na Borku
Tkalcovská
Bezručova
Mládežnická
Na Stráni
P. Diviše
Křižíkova
Za Pilou
Kludského
Nerudova
B. Němcové
Červený Hrádek
Budovatelů
Na Stráni
Březový Vrch
Gen. Svobody
Zahradní
B. Němcové
Mičurinova
Krušnohorská
Studentská II. pod
K. Marxe
horníkem
Jindřišská
Ervěnická
Křižíkova
P. Diviše
Budovatelů
Hornická
Na Stráni
Studentská I za
bývalým ÚP
Bezručova
K. Popelky
B. Němcové
Tkalcovská
Gen. Svobody
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9.5.15
16.5.15
23.5.15
30.5.15
6.6.15
13.6.15
20.6.15
27.6.15
4.7.15
11.7.15
18.7.15
25.7.15
1.8.15
8.8.15
15.8.15
22.8.15
29.8.15
5.9.15
12.9.15
19.9.15
26.9.15
3.10.15
10.10.15
17.10.15
24.10.15
31.10.15
7.11.15
14.11.15
21.11.15
28.11.15
5.12.15

Vypracovala

Kludského
Nerudova
Smetanovy Sady
Na Stráni
Kludského
Nerudova
Březenec
Zahradní
Na Stráni
Kludského
B. Němcové
Bezručova
Na Stráni
Kludského
K. H. Máchy
Na Stráni
Mičurinova
B. Němcové
Březenec
Hornická
Nerudova
Na Stráni
Na Borku
Gen. Svobody
Tkalcovská
Budovatelů
Na Stráni
Kludského
Nerudova
B. Němcové
Mičurinova

Na Borku
Křižíkova
Mičurinova
Mládežnická
P. Diviše
Tkalcovská
Za Pilou
Křižíkova
Budovatelů
P. Diviše
Smetanovy Sady
Nerudova
Studentská II. pod
Horníkem
P. Diviše
Zahradní
Křižíkova
Nerudova
Kludského
Červený Hrádek
Křižíkova
Studentská I za
bývalým ÚP
Budovatelů
Kludského
Březenec
Ervěnická
U Stadionu
Mládežnická
Zahradní
P. Diviše
Červený Hrádek
Jezerská (Borsig)

St. Vinařice
Na Borku
B. Němcové
Jindřišská
Tkalcovská
U Stadionu
K. Marxe
Červený Hrádek
SNP
Krušnohorská
Březenec
Křižíkova
K. Popelky
Gen. Svobody
Tkalcovská
Studentská I za bývalým ÚP
Budovatelů
P. Diviše
Jindřišská
Březový Vrch
Smetanovy Sady
SNP
Křižíkova
P. Diviše
B. Němcové
K. Marxe
Bezručova
Za Pilou
Březenec
Krušnohorská
Křižíkova

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 6 (celkem 6)

