Tiskové zprávy 30. 3. 2015
Petici lze podepsat i na radnici
Jedním z příkladů toho, jak město Jirkov podporuje slušné občany, je intenzivní spolupráce
s místními společenstvími vlastníků bytových jednotek (SVJ). Během uplynulých tří let
probíhala jednání, setkávání a dohledávání potřebných údajů, a toto úsilí teď stojí za
aktuální peticí za důstojné bydlení, kterou mohou lidé podepisovat také na městském úřadě
v Jirkově.
Jak vyplývá z údajů zpracovaných do tabulek v tlusté papírové složce, ve městě
s jednadvaceti tisíci obyvatel je přes tři tisíce bytů v rukách soukromých majitelů. „Z toho
zhruba jednu třetinu vlastní spekulanti, kteří jsou tím nejtíživějším problémem,“ uvádí
místostarostka Dana Jurštaková a dodává: „Víme přesně, o koho jde. Máme jejich jména,
máme přehled, kdo kolik bytů vlastní. Bohužel jim podle současných zákonů do byznysu
zasahovat nemůžeme,“ krčí rameny.
Spekulanti totiž pronajímají byty příjemcům sociálních dávek, na nájem jde částka
vyplácená úřadem práce. Úskalí je ale v tom, že vlastníci bytů nehradí SVJ do společného
fondu, zálohy za teplo a vodu. Dluhy SVJ narůstají do takové míry, až hrozí bankrot.
Cílem petice je právě tomuto zabránit. Změnit zákon tak, aby vyplácení dávky na bydlení
bylo podmíněno platbami do společného fondu. „Jednali jsme s ministryní práce a
sociálních věcí, s ministerstvem, úřadem práce a výsledkem je tato iniciativa. Jsem ráda, že
se do toho naši lidé pustili a držíme jim palce,“ potvrzuje podporu místostarostka.
Dalším problémem je také přístup nájemníků ke svému okolí. Byty po nich zůstávají
vybydlené a poničené, devastují také společné prostory a prostranství kolem domů. Město
bude společenstvím nadále pomáhat, zvát je na společná jednání, poskytovat jim veškeré
podklady, které se podařilo úředníkům shromáždit, nicméně o svůj majetek se musejí
vlastníci prát sami.

Jirkov ocenil výjimečné učitelky a učitele
Vedení
města
Jirkova
pozvalo
jirkovské pedagogy a pedagožky na
slavnostní setkání u příležitosti Dne
učitelů na zámek Červený hrádek.
Ocenění převzaly dvě ženy a jeden
muž. Jmenovitě se jednalo o Evu
Kozlerovou, ředitelku Mateřské školy
Jirkov, Zdeňku Bolomskou, ředitelku
DDM Paraplíčko a Miloše Rouska,
ředitele Základní školy Budovatelů.
„Vážíme si jejich dlouholeté aktivní
práce s dětmi,“ dodal starosta Radek
Štejnar, který spolu s místostarostkou
Danou Jurštakovou poděkoval nejen
oceněným, ale všem pedagogům za jejich záslužnou práci.

Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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Jirkov bude mít více kamer v Ervěnicích
Městská policie v Jirkově žádala o dotace ze státního rozpočtu na tři projekty prevence
kriminality, se všemi uspěla. Prvním podpořeným projektem je rozšíření kamerového
systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice s dotací ve výši 350 tisíc korun. Předběžně
jsou vytipovány lokality pro tři kamery v ulici Osvobození, K. Popelky a K. Čapka.
V ervěnické lokalitě jich tak bude zatím šest.
Druhým je projekt s názvem V kolektivu bez agrese a šikany, který byl podpořen částkou
39 tisíc korun. Jde o pobyt v rekreační oblasti Svahová. Preventisté městské policie spolu
s odbornicemi tu stráví s dětmi víkend. Program je dětem ušit přímo na míru, cílem je
vypořádat se s agresivitou a šikanou. „Vychází z potřeb dětí, které jsme zjistili při besedě v
jedné třídě základní školy,“ dodává Martin Vršan, preventista městské policie v Jirkově.
Třetí projekt předkládala Armáda spásy, která by ráda rozšířila volnočasové aktivity
nízkoprahového centra pro děti a mládeže Fontána pořízením mobilního sportoviště. Díky
dotaci ve výši 68 tisíc korun se tak mohou děti ze sociálně slabších rodin těšit, že si brzy
vyzkouší basketbal, fotbal, florbal, korfbal nebo také badminton či další hry.

Jirkov mění pravidla pro vyplácení dotací
Platnost novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
s sebou nese pro Jirkov komplikace. Musí totiž změnit systém pro udělování dotací
z obecního rozpočtu.
Žadateli o dotace jsou jirkovské spolky, školská zařízení, sportovní organizace i jednotlivci
(nadané děti a mládež, držitelé zlaté Janského plakety). Někteří si stihli ještě zažádat do
února, než neočekávaně vstoupila novela v platnost. Ostatním nezbývá než čekat, až bude
připraven nový systém. Na částce určené z rozpočtu na letošní rok se nic nemění – zůstává
vyhrazeno přes tři miliony korun.
Postup, který začne platit v průběhu roku, bude následující: město zveřejní programovou
výzvu, že se zájemci mohou ucházet o dotace – grant z rozpočtu města. Od toho dne
poběží třicetidenní lhůta a po jejím skončení budou moci zástupci subjektů na
předepsaných formulářích žádat o peníze. „Úředníci připraví vše tak, abychom mohli
výzvy vyhlásit co nejdříve,“ ubezpečuje starosta města Radek Štejnar. Detailní podmínky
budou veřejnosti oznámeny prostřednictvím tiskových zpráv v médiích, dále v Jirkovských
novinách či na webových stránkách města Jirkova.

V Jirkově budou dohlížet na průjezdnost sídlišť
Nejprve upozornění, pak pokuty a v nejhorším případě odtah vozu.
To čeká řidiče, kteří nebudou na jirkovských sídlištích respektovat
zákon a budou překážet. Při parkování totiž musí zůstat průjezdný
pruh o šířce alespoň tři metry.
Jak ale zjistili jirkovští hasiči, často tomu tak není. V březnu vzali
svůj mercedes a vyrazili do ulic, stejně jako před dvěma lety. I
letos zjistili, že řidiči parkují svá auta v křižovatkách, na
parkovištích bez ohledu na třímetrový pruh. „Představte si, že vám
hoří byt a hasiči místo aby k vám jeli rovnou, musejí objíždět
sídliště kvůli sousedům, kteří špatně zaparkovali,“ popisuje
nejhorší scénář Pavel Kolář, velitel jirkovských hasičů.
Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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Kritických míst, kde by se to mohlo stát, vytipovali hasiči v Jirkově sedmnáct. Nejvíce na
horních sídlištích, ale i v centru - jde o úseky v ulicích Na Borku, Mládežnická,
Krušnohorská (a to i přesto, že mezi ulicemi Mládežnická a Krušnohorská přibylo koncem
loňského roku 73 nových parkovacích míst), Pionýrů, Školní, Gen. Svobody, U Sauny, U
Stadionu a K. H. Máchy. Změnit by to měl dohled městské policie: „Strážníci budou
upozorňovat a předvolávat ty, kteří budou bránit bezpečné průjezdnosti záchranných
složek,“ potvrzuje Marta Bendová, ředitelka městské policie. V první fázi půjde o
domluvu, ovšem když domluvy nepomůžou, přistoupí strážníci k pokutám a odtahům
vozidel.
Přístupné musejí zůstat především křižovatky, aby se tam hasičský nákladní vůz nebo
sanitka vytočily a mohly zajet na pojezdový chodník k domu. Volné by také měly zůstávat
nástupní plochy. Nicméně průjezdnost musí být zachována všude ve městě, nejen kvůli
záchranným složkám.

Po velikonocích začne v Jirkově úklid
Ve středu 8. dubna začíná jarní blokové čištění města Jirkova.
Potrvá do 13. května. Omezení dopravy a parkování bude v
tomto období ve dnech pondělí, středa, pátek od 7 do 17
hodin. Na místech budou rozmístěny dopravní značky, které
by měli ve vlastním zájmu majitelé vozů sledovat. Podrobný
přehled ulic a termínů je přiložen na konci dokumentu.
Během letošního jara se bude čistit více ulic než loni touto
dobou. Přidány jsou: Prokopa Diviše, garáže Na Borku, ulice
Chomutovská v úseku od Černého mostu po kruhový objezd,
ulice Palackého od kruhového objezdu po konec obce směr
Vysoká Pec. „Lokalita Obránců míru bude vynechána kvůli
rekonstrukci komunikace,“ dodává místostarostka Dana
Jurštaková.

Odpadkové koše budou blíž pejskařům
Čtyřiatřicet odpadkových košů v Jirkově se bude přesouvat. Odbor majetku města a útvaru
investic městského úřadu v Jirkově vypracoval mapku s vyznačením rozmístění košů a
vyplývá z ní například, že podél Podkrušnohorského přivaděče není možnost vyhodit
odpadky či psí výkaly. Proto se i tam přesune část košů, ale jen do úseků, které projede
těžká technika kvůli vývozu.

Jirkovská galerie přichystala velikonoční program
Na Popeleční středu 1. dubna se připravuje od 17 hodin vernisáž výstavy obrazů Václava
Nedvěda s názvem Chci přinášet lidem to krásné. Výstava potrvá do 17. května.
Zelený čtvrtek připomenou bylinky a tradiční jídlo v doprovodu cimbálové muziky
Cimbanále. Hosté také předvedou, jak se pečou jidáše, začíná se opět v 17 hodin.
Pozdní odpoledne na Velký pátek 3. dubna bude věnováno starým tradicím, ukřižování
Krista z liturgického pohledu a vědy.
Bílá sobota bude už od rána od 9 hodin věnována ručním pracím, příchozí budou mít
možnost spolu s členy Folklorního souboru Jirkovák plést vlastní pomlázku, malovat
kraslice a vyzkoušet si tradiční i nové techniky při výrobě velikonočních dekorací.
Vypracovala
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Projekt zaměřený na malé děti končí
Jirkov je jediným městem v republice, které bylo zapojeno do mezinárodního projektu
EMPAC. Vybrány do něj byly dvě mateřské školy - ve Smetanových sadech a v Nerudově
ulici - a základní škola v Nerudově ulici. Po dvou letech trvání projektu je EMPAC u
konce, ale aktivity, které se rozeběhly, zůstávají. Jde o půjčovnu hraček, veřejnosti
zpřístupněné školní zahrady, akce a odborné poradenství pro rodiče. Významnou úlohu má
aktivizace, kterou prováděli sociální pracovníci přímo v rodinách, a spolupráce mezi
školami, rodinami a poskytovateli sociálních služeb. „Skutečně vzdělaný člověk je ten, kdo
zároveň se získaným výučním listem, maturitním vysvědčením nebo vysokoškolským
diplomem má všeobecný přehled, chová se slušně, chápe problémy ostatních a respektuje
odlišný názor. Vzdělání ovlivňuje chod celé společnosti,“ vysvětluje současný přístup k
výchově Eva Reicheltová z odboru sociálních věcí a školství městského úřadu v Jirkově.
Proto bude město pokračovat v nastartovaných aktivitách a využije získané zkušenosti k
další práci. Před ukončením projektu proběhla v Londýně závěrečná konference, kde se
zhodnotil dosavadní přenos zkušeností mezi regiony a evropskými institucemi při
začleňování sociálně znevýhodněných rodin se zaměřením na práci s malými dětmi a jejich
rodiči. Vedoucím partnerem projektu je Londýn- městská část Ealing, partnery projektu
jsou Ústecký kraj a italské město Bologna. Kraj na realizaci projektu spolupracoval s
městem Jirkov.

Přehled vybraných akcí, ostatní jsou na www.jirkov.cz:
KULTURNÍ DŮM JIRKOV informace na tel. 474 654 265
Neděle 5. 4. od 15 hodin - Taneční odpoledne pro seniory.
Čtvrtek 16. 4. od 19 hodin - Druhá smrt Johanky z Arku, divadelní představení.
Pátek 17. 4. od 19 hodin - Velikonoční country bál, Album a Makovec, předtančení
skupina Medovina.
Neděle 26. 4. od 15 hodin - Pohádky ze mlýna, skládanka pohádek.

CENTRUM PRO RODINU ARCHA 777 informace na tel. 725 006 968
Středa 15. 4. - Pexesiáda.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA informace na tel. 474 654 077
Sobota 11. 4. od 18 hodin - Jarní koncert Ženského komorního sboru Jirkov, host
smíšený sbor Collegium hortensis z Teplic.

GALERIE JIRKOV informace na telefonu 724 685 288
Středa 1. 4. od 17 hodin - vernisáž výstavy Václava Nedvěda s názvem Chci přinášet
lidem to krásné, do 17. 5.
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, Ervěnická ulice informace na telefonu 474 345 540
Pondělí 13. 4. od 19 hodin - Přednáška Markéty České, sama napříč Amerikou.

Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PARAPLÍČKO informace na telefonu 474 654 313
Pátek 3. 4. od 8 hodin - Cyklovýlet.
Čtvrtek 30. 4. od 16 hodin - Pálení čarodějnic.

OTEVŘENÁ PROSTRANSTVÍ informace na telefonu 474 616 481
Sobota 18. 4. od 9 hodin - Zahájení turistické sezony v Jirkově, sraz na náměstí Dr. E.
Beneše. Trasy pro pěší i cyklisty (přes Bezručovo údolí, Nový Dům, Zákoutí, Svahovou,
zpět do Jirkova, 55 km). Patnáctikilometrová trasa pro pěší začíná v Blahutově, kam
odjede autobus zajištěný pořadatelem zdarma. Účast zdarma.

ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK informace na telefonu 474 684 560
18. 4. od 14 hodin - Zahájení kulturní sezóny na zámku Červený Hrádek.

KLUDSKÉHO VILA informace na telefonu 474 654 007
26. 4. od 8 do 12 hodin - Bleší trh, nakupující vstup zdarma.

lokalita

datum/den

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ JARO 2015
8. 4. 2015
středa

1. den

Tkalcovská
Jezerská (1. část)
Staré Vinařice
Panorama
Obchvatová komunikace - levá strana od PSJ

10. 4. 2015
pátek

2. den

Hornická
plocha za domy 1464-71
Zátiší
Kludského

13. 4. 2015
pondělí

3. den

Ervěnická - pravá strana od KD
U sauny - vč. velkého parkoviště
5.května - až k ul. Jezerská
U dubu
Budovatelů - vč. zadních traktů ke školnímu hřišti
Prokopa Diviše
Křižíkova (vč. chodníku do ul. U Dubu)
M. Majerové
I. Olbrachta

15. 4. 2015
středa

4. den

Vančurova
Wolkerova
Horova
B.Němcové
Bezručova
Krátká - parkoviště u č.p.1649 -57
Chomutovská od ZUŠ ke kostelu vč. kruhového objezdu
Husova
Hrnčířská

Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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Mlýnská + Zahradní
Slepá

17. 4. 2015
pátek

5. den

Ervěnická - levá strana
Popelkova
Dr. Vrbenského
Gen. Svobody
Pionýrů za domy č.p.1692-1706
Školní od č.p.1724 ke 4.ZŠ (most)

20. 4. 2015
pondělí

6. den

U Stadionu
Mostecká ulice
Mičurinova
Studentská levá strana od.ul.Žižkova
Studentská - parkoviště u č.p.1253 - 1272 včetně chodníků

22. 4. 2015
středa

7. den

Nový Březenec
část Hrdinů
Nerudova
Olejomlýnská ( z ul. Palackého do ul. Žižkova)
Obchvatová komunikace - pravá strana
Pionýrů parkoviště (i rampa pro invalidy vč. kalové jímky)

24. 4. 2015
pátek

8. den

Studentská - parkoviště
Vinařická - za Horníkem až k mostu u 4.ZŠ
Studentská pravá strana od.ul.Žižkova
B.Pacholíka + parkoviště

27. 4. 2015
pondělí

9. den

Vinařická – Smetanovy Sady

29. 4. 2015
středa

4. 5. 2015
pondělí

6. 5. 2015
Vypracovala

Osvobození
J.K.Tyla
K.H.Máchy
F. Schmieda
Šimkova
Havlíčkovo Náměstí
K.Čapka
10. den Mládežnická
SNP včetně chodníků kolem panel.domů + podchody
Žižkova
J.Švermy
Na Stráni
Dukelská
Ke garážím z ul. Žižkova
kpt. Jaroše
Denisovo Nám.
11. den K.Marxe +
Krušnohorská - od Koliby ke škole včetně chodníků kolem
panel.domů + podchody
Jezerská (2.část) od ul.U dubu po ul.Palackého včetně vyčištění
kalové jímky
Pod přivaděčem + parkoviště+schodiště a chodníky kolem
12. den
pan.domů

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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středa
11. 5. 2015
pondělí

13. 5. 2015
středa

Vypracovala

Červený Hrádek (náves i postranní uličky,obě cesty k zámku +
parkoviště+ cesta ke koupališti
ul. Za pilou
13. den Červenohrádecká + přilehlá parkoviště + parkoviště za poliklinikou
Alešova
chodníky a park za poliklinikou
Na Borku včetně chodníků a podchodů kolem panelových domů +
Školní od Borku po 4.ZŠ (most)
Garáže Na Borku
14. den ul.Chomutovská od Černého mostu po kruhový objezd
ul.Palackého od kruhového objezdu po konec obce směr Vysoká
Pec

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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