Tiskové zprávy 25. 2. 2015
Jirkov opraví most v Krušnohorské
Na mostě v Krušnohorské ulici jsou ve špatném stavu římsy, asfaltobetonový kryt
vozovky, chodník a všechny povrchy křídel a opěr. Do mostu zatéká voda, zábradlí
zrezavělo. Jirkov proto nechá během léta celý objekt opravit - vyměnit mostní svršek a
mostní vybavení, odfrézovat povrch vozovky, doplnit konstrukční vrstvy, provést novou
hydroizolaci, povrchy a zábradlí.
Most zůstane průjezdný v jednom jízdním pruhu: „Obyvatelům i záchranným složkám
zůstane přístup zachován,“ vysvětluje starosta Jirkova Radek Štejnar. Městský rozpočet
počítá se 6,5 miliony korun, konečná cena vzejde z výběrového řízení. Město bude žádat i
o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.

Jirkovské školky se chystají na zápisy
Rodiče, kteří chtějí zapsat své děti do mateřských škol v Jirkově, tak mohou učinit 20. a
21. dubna. Stačí, když přijdou sami, s rodným listem dítěte a s vlastním občanským
průkazem. V časech od osmi do patnácti hodin (vyjma obědové pauzy 11-12 hodin) na ně
budou čekat učitelky v jednotlivých školkách a formality s nimi vyřídí.
V Jirkově je osm předškolních zařízení – v ulici Smetanovy sady, v Bezručově,
v Nerudově, v ulici J. K. Tyla, ve Studentské a Školní ulici, Na Borku a na Červeném
Hrádku. Pod jirkovské ředitelství
spadá i otvická mateřinka, tudíž
termín zápisu je totožný.
Při přijímání dětí mají absolutní
přednost předškoláci a dále jsou
přijímány ty, které dosáhnou tří let
věku do 31. 8. 2015. Pokud budou i
poté ještě volná místa, mohou být
přijaty i mladší. „V posledních letech
byly přijímány i děti mladší, protože
máme opravdu dostatečnou kapacitu.
Tím vlastně město řeší i problematiku
jeslí nebo obdobných zařízení, jejichž
zřízení by bylo složité a hlavně finančně velmi nákladné,“ dodává místostarostka Dana
Jurštaková, jak se vyplatila rozumná politika města v obdobích úbytku dětí, kdy některé
obce školky rušily.
Rodiče by při výběru měli brát ohled na dostupnost školky a její zaměření. Jednotlivé
školky mají také své webové stránky, které ale brzy projdou obměnou (www.msjirkov.cz).
Podle vývoje z posledních let se očekává zhruba dvě stě zájemců o umístění. Při pohledu
na čísla od roku 2010 je vidět, že nejvíce žádostí evidovaly školky ve školním roce
2012/2013 – 277. O rok později již bylo u zápisu 203 žadatelů.
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V domkařské čtvrti opraví silnici
Komunikace a chodníky v ulici Obránců
míru
v Jirkově
dostanou
v rámci
rekonstrukce nové povrchy. Práce budou
probíhat v první polovině roku v úseku
od křižovatky s ulicí J. B. Foerstera po
křižovatku s ulicí Budovatelů.
„U vjezdů k rodinným domům bude
profil chodníků snížen, aby mohli
majitelé bezpečně vyjíždět,“ vysvětluje
místostarostka Dana Jurštaková. Kvůli
rozsahu prací mohou tamní domkaři
počítat
s
částečným
dopravním
omezením.

Druhý příjezd na parkoviště se vybuduje v létě
V letošním roce se bude pokračovat v zajištění přístupové cesty na již hotové nové
parkoviště v Mládežnické ulici. Zatím je prostor dostupný z Krušnohorské ulice, další
komunikace umožní parkování i obyvatelům části sídliště Na Borku. Její vybudování je ale
složitější, nejprve se musí přeložit vedení horkovodu a plynovodu.
Příjezd na parkoviště pro více než sedmdesát aut povede podél objektu s restaurací Na
Kopečku. Cena za kompletní stavbu vyplyne z projektové dokumentace, která by měla být
do konce března hotová. „V rozpočtu je předběžně vyčleněno šest milionů korun,“ doplnil
informaci starosta Radek Štejnar.

Studentská ulice v Jirkově zkrásní
Revitalizace sídliště v lokalitě Studentská je naplánována na léto.
Projekt počítá s pracemi ve stejnojmenné ulici téměř od
křižovatky se Žižkovou ulicí až po budovu základní školy, dále
ještě v části Vinařické ulice. Kromě komunikace dostanou nové
povrchy i vnitřní chodníky. „Na chodníku v křižovatce
s Vinařickou přibyde také zábradlí pro větší bezpečnost chodců,“
říká místostarostka Dana Jurštaková.
Projekt bude zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města, poté
město požádá o dotaci, která dosahuje až do výše 85% nákladů.
Jirkov v nejbližších dnech vyhlásí výběrové řízení na dodavatele,
z něhož pak vyplyne také konečná cena investice.

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 2 (celkem 6)

Jirkov upravil podmínky pro užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství byla
naposledy aktualizována v roce 2010. Letos ji Jirkov upravil znovu, kvůli změnám v
katastrálních mapách, které tvoří její přílohu. Současně se zohlednily nové požadavky na
zpoplatnění veřejného prostranství či úpravu stávajících podmínek.
Například znovu oprášenou novinkou je, že zábor veřejného prostranství pro umístění
lešení při opravě fasády domu je na první dva až čtyři týdny osvobozen od poplatku (záleží
na velikosti domu). „Sazbu za užívání veřejného prostranství například při výkopových
pracích, umístění reklamy či pořádání akce určuje vyhláška, platí se za započatý metr
čtvereční a započatý den od dvou do padesáti korun,“ uvádí starosta Radek Štejnar.
Nejnižší částkou je zpoplatněno užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce, nejdražší
je umístění zařízení pro poskytování prodeje či reklamy. V některých případech lze platit
paušálně týdně, měsíčně či ročně, například u cirkusu či trvalého parkovacího místa (čtyři
tisíce korun ročně, čtyři sta měsíčně), u předzahrádky je stanovena úhrada pět set korun
ročně. Z povinnosti hradit poplatek jsou osvobozeny městem zřízené organizace, město,
akce, jejichž investorem je město, vlastníci a nájemníci dotčených pozemků či organizátoři
akcí bez vstupného (zábory pro charitativní a veřejně prospěšné účely jsou osvobozeny z
poplatku).

Knihovna v Jirkově nabízí registraci zdarma
Pro nové čtenáře platí nabídka jirkovské městské knihovny. V týdnu od 3. do 7. března
můžou děti i dospělí využít nabídky roční registrace zdarma. Stávajícím čtenářům zároveň
knihovnice nabízejí amnestii na upomínky.

Do jirkovského útulku si přišlo pro psa téměř sto páníčků
Přehled statistiky pohybu psů v jirkovském psím útulku vykazuje za uplynulý rok 94
adopcí psů novými majiteli, a to nejvíc v měsících únoru a v červenci. Celkem se ocitlo
v tamních kotcích 134 psů, o které se stará veterinář Marek Halounek.
Provoz útulku stojí Jirkov měsíčně 56 125 korun, na část prostoru přispívá více než 70
tisíci korunami také město Kadaň, které využívá dvanáct kotců. Kapacita každé části je cca
20 až 25 psů. Do útulku jsou umisťováni psi odchycení městskou policií (loni jich bylo
140) nebo veterinářem na katastru Jirkova a zvířata, která přivedou sami občané.
Za kalendářní rok 2014 bylo přijato celkem 134 psů a bylo jich vydáno 131. Celkem tak
bylo v roce 2014 vráceno původním majitelům 36 psů, adoptováno 94 psů a jeden pes byl
utracen v souladu se zákonem/uhynul.
Jirkovský útulek v Novém Březenci je v provozu od roku 1994. „V loňském roce město
investovalo do výměny elektrického zabezpečovacího zařízení a za 175 tisíc korun nechalo
opravit a vyměnit střešní krytinu, která byla v havarijním stavu,“ uvedla místostarostka
Dana Jurštaková. Dále zaplatilo zednické práce na dvou kotcích v ceně 40 tisíc korun.
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Tabulka pohybu psů v útulku:
měsíc

celkem
přijato

celkem
vydáno

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

16
8
17
10
11
15
14
12
2
6
13
10
134

10
17
8
6
13
14
21
10
6
4
14
8
131

adoptováno
novým
majitelům
6
15
7
5
7
10
14
5
6
4
9
6
94

vráceno
původním
majitelům
4
2
1
1
5
4
7
5
0
0
5
2
36

úhyn
+
utracení
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Pohled do činnosti městské policie v Jirkově
V loňském roce řešili městští
strážníci v Jirkově 6 213 přestupků.
Přibližně polovinu z nich (2 687)
uzavřeli domluvou, udělili však přes
tři tisíce pokut v souhrnné částce
916 700 korun. Nejvíce přestupků
bylo spácháno v oblasti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích (3 473) a proti
veřejnému
pořádku
(1 069).
V porovnání s rokem 2013 mírně
poklesl počet řešených přestupků,
vzrostl však počet přestupků
oznámených k projednání příslušnému správnímu orgánu.
Kromě dennodenní činnosti v terénu provedli strážníci také 95 samostatných
bezpečnostních akcí zaměřených na veřejný pořádek, dodržování obecně závazných
vyhlášek, kontrolu přihlášených psů, kouření, podávání alkoholu a prodej tabákových
výrobků osobám mladším osmnácti let, chůze mimo přechod pro chodce, jízdu na jízdních
kolech atp.
„Kamerový systém je plně digitalizován a v současné době zahrnuje 35 bodů. Během
loňského roku byl díky dotaci ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality rozšířen
kamerový systém o tři body v Nových Ervěnicích,“ informoval starosta Radek Štejnar.
Bezpečnostní kamery zaznamenaly v loňském roce 1 025 podezřelých skutků, přímo při
činu bylo zastiženo 71 pachatelů. Městská policie má také přehled o zabezpečení 42
objektů, které má připojené na pult centrální ochrany.
Vypracovala
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Průměrný věk strážníka v Jirkově je 38 let, pravidelně absolvují cvičné ostré střelby a
fyzické testy. V loňském roce jim za jejich práci poděkovalo deset lidí. Městská policie
spolupracuje se státní policie a samozřejmě i s dalšími institucemi a složkami v Jirkově –
hasičským sborem, školskými zařízeními apod. Nejvýraznější spolupráce probíhá
s odborem sociálních věcí a školství městského úřadu. Strážníci sociálním pracovnicím
předkládají podněty pro šetření v rodinách, kde je podezření na zanedbání výchovy dítěte
nebo narušené vztahy. Oznamují také konzumaci alkoholu a omamných látek u
mladistvých a nezletilých osob, podezření na záškoláctví.
V Jirkově pracují pro městskou policii i civilní zaměstnanci na veřejně prospěšné práce
jako dozor veřejného pořádku. V současné době jich úřad práce platí šest. Jejich úkolem je
ráno a odpoledne dohlížet kolem základních škol na děti a jejich bezpečí, obhlížejí město
při pochůzkách podle potřeby a rozmístění policejních hlídek. Pokud jsou svědky něčeho
nepřípustného, oznamují to na centrálu. Často jde o technické nedostatky, jako je například
rozbitá lampa, chybějící kanál, nezajištěná rozvodná skříň, znečištění veřejného
prostranství při venčení psů, konzumace alkoholu na zakázaných místech, záškoláctví
apod.
Některé zásahy městské policie v roce 2014:
Jednu červencovou sobotu mezi druhou a třetí ráno řádil opilý agresor ve Tkalcovské ulici.
Napadl svou přítelkyni a její kamarádku v bytě a honil je po chodbě domu. Obě zbil a
nakonec se zavřel doma. Ženy se poschovávaly, zavolaly strážníky a policii. Na místo
přijela i sanitka a hasiči, aby otevřeli dveře od bytu. Násilník nejprve na muže
v uniformách pokřikoval nadávky z okna, pak začal vyhazovat třímetrovou skříň, stihl ještě
hodit židlí, než se hasiči dostali dovnitř a policisté šílence zadrželi.
Na zářijové dopoledne nezapomene matka dvouletého chlapečka ze Studentské ulice. Myla
si v koupelně hlavu a její syn si zatím hrál s klikou, kterou vytáhl a dveře zabouchl. Jejich
volání naštěstí uslyšela sousedka, která zavolala strážníky. Nakonec přijeli i hasiči, kteří
vlezli do bytu oknem a ženu z koupelny vyprostili.

Přehled vybraných akcí, ostatní jsou na www.jirkov.cz:
KULTURNÍ DŮM, informace na tel. 474 684 560, 474 654 265
♫ Neděle 1. 3. od 15 hodin - Taneční odpoledne pro seniory.
● Neděle 15. 3. - Obušku z pytle ven! Klasická pohádka v nové úpravě Divadla VeTři,
vstup 40 Kč.
♫ Úterý 17. 3. od 19 hodin - Koncert Nezmarů, vstupné 180 Kč.
♫ Sobota 21. 3. od 20 hodin - Ostrostřelecký ples.
♫ Pondělí 23. 3. od 19 hodin - Ian Ritchie´s SOHO PROJECT. Jedinečný zvuk
Ritchieho saxofonu je možné slyšet například na nahrávkách The Beach Boys, Wham!,
Boomtown Rats či kapely Steel. Jako producent se podílel na deskách Rogera Waterse z
Pink Floyd, Laurie Anderson či Big Dish.
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ARCHA 777, CENTRUM PRO RODINU, informace na tel. 725 006 968
● Od pondělí do pátku 23.- 27. 2. od 10 do 12 hodin - diskuzní skupina s názvem Spolu
stále hledáme společnou řeč na téma výchova. Témata ke stažení www.archajirkov.cz.
● Úterý 3. 3. od 10:30 - beseda s maminkou a koučkou v jedné osobě na téma Práce a
rodina: jde to vůbec dohromady?
● Úterý 10. 3. od 10:30 - beseda s finančním poradcem Jak se nezadlužit kvůli dovolené finanční gramotnost. Téma ke stažení www.archajirkov.cz.
● Od pondělí do pátku 16. až 20. 3. od 10 do 12 hodin - diskuzní skupina s názvem Jak si
umím spočítat rodinné finance s podporou finančního poradce, témata ke stažení na webu.
● Pondělí 30. 3. - Velikonoční akce v rámci Putování s tátou a mámou Jirkov 2015.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, informace na tel. 474 654 077
♫ Úterý 10. 3. 19 hodin - Kruh přátel hudby - koncert Orbis trio.
GALERIE JIRKOV, informace na telefonu 607 842 291
● Od 12. 2. do 31. 3. výstava modelů výtvarného oboru ZUŠ
Jirkov Na látku malované aneb jak se dělá móda. Otevírací doba:
Pondělí, středa, pátek 15-17:30, úterý 10-12:30, neděle 14-17:30.
Vstupné: Děti od 6 do 18 let 10 Kč, dospělí 30 Kč, skupiny
snížené.

LEZECKÁ ARÉNA, informace na tel. 474 345 540
♫ 27. 3. od 20:30 – koncert Lake Stopper, chomutovské rockové kapely, která nedávno
vydala nové CD.
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