Tiskové zprávy 1. 2. 2016
Do prvních tříd se v Jirkově hlásilo více dětí, než se čekalo
Celkem 290 dětí přišlo se svými rodiči k zápisu ke školní docházce. Číslo zahrnuje čtyři
jirkovské základní školy. Tři děti ještě přijdou k náhradnímu termínu v únoru.
„Podle našich údajů jsme očekávali 263 dětí, z toho 31, které měli loni odklad školní
docházky,“ říká starosta Radek Štejnar.
Loni absolvovalo zápis 246 dětí, předloni 258. Při pohledu do uplynulých pěti let bylo
nejvíce budoucích prvňáčků v roce 2011, a to 289. Kapacita jirkovských škol potřebám
obyvatel města vyhovuje. V Jirkově jsou školy známé pod číselným označením, oficiální
název je však dle názvu ulice - ZŠ Budovatelů je „jednička“, ZŠ Studentská „dvojka“,
škola v Nerudově ulici je známá jako „trojka“ a na sídlišti v Krušnohorské ulici jde o
bývalou „čtyřku“.

Jirkov by rád koupil budovu v podzámčí
Bývalý lazaret a stáje, které se nacházejí
v blízkosti zámku Červený hrádek, by se mohly
stát majetkem města Jirkova.
Rozhodli tak jirkovští zastupitelé na základě
avizovaného prodeje objektu v konkursním řízení
stávajícího vlastníka firmy LESS & FOREST
s. r. o. Objekt je totiž kulturní památkou a přímo
navazuje na jízdárnu, která je vlastnictvím města,
a tvoří v podzámčí u rybníka jednotný celek.
Pokud by město Jirkov budovu získalo do svého
vlastnictví, byla by využita jako zázemí pro zámek, dílny pro pracovní četu zámku, sklady
a rozšíření ubytování. Vstoupilo tedy do výběrového řízení, v němž je stanovena odhadní
cena objektu včetně movitých věcí na 3,525 milionu korun. Kolik je ochoten Jirkov
zaplatit? „To není veřejná informace. Abychom nebyli mezi ostatními účastníky řízení
znevýhodněni, rozhodli jsme se, že naši nabídku nezveřejníme a určí ji rada města,“
vysvětluje postup při podávání nabídky místostarostka Dana Jurštaková. Rozhodnuto bude
do konce února.
Dvoupodlažní budova byla v osmdesátých letech přestavěna na kancelářské a skladové
prostory, ale v současnosti je opět ve stavu před rekonstrukcí, takže pokud Jirkov uspěje,
budou ho čekat jednání s památkáři a finanční přípravy. „Je nám jasné, že rekonstrukce
bude náročná, ale ten objekt za to stojí. Neradi bychom, aby zámek a jeho okolí, do něhož
stále investujeme, měl jako vadu na kráse budovu, kterou by mohl nový vlastník nechat
zchátrat nebo využívat nedůstojným způsobem,“ vyjádřil se starosta Radek Štejnar.
Pozemek má i s nádvořím výměr přes dva tisíce m2 a zahradu, která má zhruba poloviční
rozlohu.
Město tuto romantickou lokalitu zvelebuje, počínaje úpravou zámeckého parku či
plánovanou restaurací drobnějších objektů v jeho okolí (například sloup Panny Marie
Immaculaty v nedalekém lese). Letos proběhne také výstavba dřevěné lávky z břehu
rybníka na ostrůvek, která bude připomínat časy, kdy zámek patřil ještě knížecímu rodu.
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O jirkovskou saunu je mezi lidmi zájem
Městská sauna v Jirkově zažívá obrození. Po
rekonstrukci, která byla nutná po dubnovém požáru,
si do ní našli cestu noví příznivci a návštěvnost
výrazně stoupla.
Od začátku listopadu loňského roku si tak utužuje
v sauně v ulici U Sauny denně zhruba dvacet až
třicet lidí. „Je to výrazně více, než předtím. Tehdy
chodila do sauny vesměs stálá klientela, teď si sem
našli cestu i noví příznivci,“ potvrdil starosta Radek
Štejnar. Oproti saunám v okolí je totiž v té jirkovské bazén se studenou vodou na
ochlazení. Letos by se také měly zprovoznit masáže přímo v budově.
Druhá sauna je v rámci wellnesu v suterénu na zámku Červený hrádek, kde je i vířivka.

Sedm jírovců v jirkovské aleji šlo k zemi
V uplynulých dnech viděli lidé, kteří projížděli Červenohrádeckou
ulicí, jak odborníci prořezávají či kácejí jírovce v aleji vedoucí od
polikliniky až po náves v Červeném Hrádku.
Sedm starých a nemocných stromů muselo být pokáceno. „Část stromů
už měl v péči krajský úřad, teď jsme se postarali o ty, které jsou
v našem vlastnictví,“ vysvětlila místostarostka Dana Jurštaková. Řezy
a kácení provedl odborník s certifikací evropský arborista. Ošetřil
celkem 48 stromů.

Jirkovský gympl chystá přijímačky
Žáci devátých tříd se rozhodují, kam na střední školu.
V Jirkově je jednou z možností studium na městském
gymnáziu v Mostecké ulici.
Tento měsíc proběhne již druhý den otevřených dveří – v úterý
23. února dopoledne se přijdou podívat zájemci z jirkovských
základních škol a odpoledne od 14 do 17 hodin proběhne den
otevřených dveří pro veřejnost.
„Loni se přihlásilo 69 uchazečů a 23 jsme přijali do prvního ročníku,“ dodává
místostarostka Jirkova Dana Jurštaková. Letos může být ke studiu na gymnáziu přijato
maximálně třicet studentů, kritéria přijímaček zůstávají stejná jako loni. Základem jsou
centrálně zadávané testy z matematiky a českého jazyka a literatury, dále se zohledňují
výsledky ze základní školy či úspěchy v krajských olympiádách. Žáci s vyznamenáním na
konci docházky na základní škole jsou přijati bez ohledu na výsledky testů.
Studenti prvního ročníku dostávají vždy s přispěním firemního daru tablety, aby je mohli
využívat k výuce. Město Jirkov, které gymnázium provozuje, investuje také do budovy a
zázemí. Loni na podzim byla dokončena jídelna, kterou využívá zhruba 70 % žáků a
všichni učitelé. Díky kvalitní nabídce výživného jídla byl z budovy odstraněn už
nepotřebný automat na bagety a sušenky.
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Přehled investic, které proběhnou letos v Jirkově
Největší položkou v šedesátimilionovém rozpočtu rozpočtu investic je letos stejně jako
loni rekonstrukce ve Studentské ulici, opravovat se bude i ve Vinařické ulici. Pokračovat
se bude v rekonstrukci komunikace v Palackého ulici, v části pod autobusovým nádražím
ve směru na Most. Tato akce je druhá nejnákladnější v letošním rozpočtu. Její součástí je
prodloužení cyklostezky až na koupaliště.
Jirkov bude pokračovat ve zvelebování Olejomlýnského parku. Po velké loňské revitalizaci
vznikne ve spodní části pod dopravním hřištěm pumptracková dráha a výcviková louka pro
psy. Občané tak dostanou další možnost volnočasového vyžití. Na pumptracku jezdí
cyklisté všech úrovní, všeho věku, s jakýmkoliv typem kola. Jde o dráhu či menší okruh se
zvlněným povrchem, na němž se cyklista pohybuje díky pohybu připomínajícímu pumpu nahoru a dolů, nemusí šlapat, ale trénuje tak rovnováhu. Pumptracky bývají v bikeparcích,
ve sportovních a rekreačních centrech, na hřištích u škol či školek, na cyklostezkách.
Dráha bude samozřejmě podléhat veškerým bezpečnostním požadavkům a na udržování
veřejného pořádku dohlédnou nové kamery, napojené na městskou policii.
V parku také vznikne oplocená výcviková louka pro psy, jejíž součástí bude několik prvků
pro výcvik psa, lavičky, psí pisoár a koše na exkrementy. „V celém prostoru parku byly v
minulém roce vysazeny mladé stromky, které je třeba nějak ochránit před psí močí,“
vysvětluje význam instalace psího záchodu starosta Radek Štejnar
Cyklisty Jirkov podpoří také vybudováním krátké cyklostezky přes park Smetanovy sady a
ve Studentské ulici. V dalších letech se plánuje napojit na trasu z Chomutova i Dvořákovu
ulici.
Město Jirkov loni proinvestovalo přes osmdesát milionů korun. „Loni jsme zateplovali
městské objekty a investovali do sídlišť, to vše díky dotacím z Evropské unie a ze státních
fondů. Například proběhla revitalizace sídliště Studentská, rekonstruovali jsme most v
Krušnohorské ulici. Čerpali jsme v sedmi projektech přes 42 milionů korun
prostřednictvím dotací. V současnosti ale není vyhlášeno tolik výzev, které bychom mohli
využít, platíme vše stoprocentním podílem ze svého rozpočtu,“ komentuje to starosta
Štejnar.

Jirkovští hasiči se stěhují do nového
V těchto dnech finišuje stěhování jednotky
Sboru dobrovolných hasičů v Jirkově. Stěhují
se jen přes dvůr, do nové přístavby, která
přiléhá k jejich stávajícím garážím.
V budově budou mít zázemí v podobě učebny,
klubovny, ložnice, kanceláře, operačního
střediska, šaten a samozřejmě sociálního
zařízení. Do garáží budou mít z patra rychlý
přístup po skluzné tyči.
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Nepořádní Jirkováci stojí městský rozpočet statisíce měsíčně
Nejen běžný odpad, ale také injekční stříkačky, staré matrace, oblečení, kusy nábytku jsou
k vidění na katastru města Jirkova. Vše mimo odpadní nádoby. „Je to velký nešvar, lidé
znečišťují město čím dál více,“ povzdechla si místostarostka Dana Jurštaková.
Ať už jde o občany, kteří spořádaně platí poplatek za svoz odpadu nebo o bezdomovce,
hodně z nich si nedělá starosti, jak to kolem vypadá. Úklid nepořádku kolem kontejnerů je
nekonečná záležitost. Lidé se neobtěžují odvézt rozměrný odpad na sběrný dvůr, který mají
na základě trvalého bydliště zdarma. Prostě nepotřebné věci položí vedle popelnice,
ačkoliv jim za to hrozí až padesátitisícová pokuta.
Další výraznou položkou v rozpočtu města je úklid na prostranstvích mimo kontejnerová
stání. „Máme vytipované lokality – například v ulici Osvobození za vybydleným domem,
Za Pilou, za výměníkem ve Školní ulici, v lesíku v propojce mezi Hornickou a
Dvořákovou ulicí nebo pod Černým mostem,“ potvrzuje místostarostka. Pracovní čety sem
vyrážejí v průběhu celého roku i několikrát. Nepořádek dělají bezdomovci a feťáci, kteří se
scházejí v zakrytém prostoru konstrukce mostu a také řidiči kamionů či autobusů, kteří
parkují za supermarketem Lidl. Úklid komplikuje fakt, že zaneřáděné pozemky jsou mimo
katastr Jirkova, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic a města Chomutov. „Občané si
myslí, že tato oblast patří Jirkovu, ale tak to není. Přesto se snažíme ji udržovat v čistotě,
protože je to jeden z hlavních výjezdů z města,“ vysvětluje Jurštaková snahu Jirkova.
O úklid se v Jirkově stará dvanáct lidí zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací a
městská sociální firma Onza a. s. Částka, kterou sisyfovská snaha o uklizené veřejné
prostranství stojí, dosahuje po přičtení nákladů za úklid nepořádku kolem popelnic tři sta
tisíc korun. „Přes tři a půl milionu ročně platíme za to, že se lidé nenaučili uklízet,“ dodává
souhrnnou částku místostarostka.
Celkem bylo v roce 2015 zaplaceno za kompletní služby v oblasti odpadového
hospodářství 15 575 750 Kč, z toho 1 260 472 Kč za úklid kolem kontejnerových stání, 4
595 820 Kč za svoz a pronájem kontejnerů na směsný komunální odpad. Od občanů bylo
na poplatcích vybráno celkem 9 018 903 Kč.

Nabídka na jarní prázdniny
Na dny od 15. do 19. února připravilo jirkovské mateřské centrum Archa soutěže a
zábavný program pro děti od 6 do 12 let. Je možné využít docházku na jednotlivé dny.
Například na čtvrtek 18. 2. se připravuje výlet do Planetária v Praze-Holešovicích.
Přihlášky Archa přijímá nejpozději do 8. 2. 2016. Cena bez výletu je 150 Kč na den, výlet
stojí 250 Kč.
Příměstský tábor pořádá také Dům dětí a mládeže Paraplíčko. Cena činí 1 500 Kč. Ostatní
informace poskytne zařízení na telefonu 474 654 313.
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MěÚSS Jirkov předal své dobrovolníky Spolku Prohandicap Jirkov
Spolek Prohandicap Jirkov od 1. 1. 2016 převzal pod svou
koordinaci dobrovolníky, kteří působí v Městském ústavu
sociálních služeb Jirkov (MěÚSS). Dobrovolníkům bude
zajišťovat veškeré náležitosti akreditovaného programu, dané
zákonem o dobrovolnické službě např. pojištění, supervize a
vzdělávání. Díky akreditaci, kterou uděluje ministerstvo vnitra,
má Spolek Prohandicap Jirkov také možnost získat dotaci na
rozvoj dobrovolnictví v regionu.
Vedle dobrovolníků působících v MěÚSS Jirkov bude v roce
2016 zahájen dobrovolnický program, který bude pomáhat
dětem s doučováním a při zajišťování volnočasových aktivit.
Spolek Prohandicap Jirkov by rád rozšířil své řady o nové dobrovolníky. V roce 2015 v
MěÚSS Jirkov aktivně vykonávalo dobrovolnickou činnost 61 dobrovolníků, kteří celkem
odpracovali 4 861,5 dobrovolnických hodin. Dobrovolnická hodina je podle Českého
statistického úřadu ohodnocena na 141,15 Kč. Hodnota odvedené dobrovolnické práce v
MěÚSS Jirkov se dá vyčíslit na 686 201 Kč.
Dobrovolníci nepomáhají pouze u klientů. Někteří také přispívají drobnými dárky, které
jsou využity do tomboly při pravidelných zábavách v MěÚSS Jirkov nebo při různých
soutěžích mezi klienty. Takovými dobrovolníky jsou například zaměstnanci společnosti
Billa Chomutov. „Nejen jim, ale všem dobrovolníkům chceme touto cestou ještě jednou
poděkovat za jejich nezištnou činnost a pomoc těm nejpotřebnějším. Být dobrovolníkem
může dát Vašemu životu nový rozměr,“ dodává ředitelka MěÚSS Eva Šulcová.

V červnu oslaví klientka MěÚSS Jirkov 100 let
V červnu letošního roku oslaví své 100. výročí narození jedna z našich klientek. 97 let
oslaví 5 klientů, 96 let 3 klienti, 95 let 4 klienti, 90 let 15 klientů, 85 let 11 klientů a 80 let
také 11 klientů. Průměrný věk klientů všech sociálních služeb v MěÚSS Jirkov je 82,5 let.
Ve věku 80+ je 77,5 % žen a 22,5% mužů.
I přes tato úctyhodná čísla jsme velice překvapeni, jak jsou někteří z našich klientů aktivní,
co je zajímá a jakým způsobem tráví svůj volný čas. Každé ráno po snídani je tělocvična,
kde se věnují hlavně rehabilitaci, zcela plná. Když si vytrénují tělo, zaměří se na trénink
mozku a věnují se nejrůznějším společenským nebo vzdělávacím aktivitám. Po
odpoledním odpočinku je většinou najdeme v PC učebně. Podívají se na novinky ze světa,
zkontrolují e-mail nebo facebook a zahrají si nějakou hru. Odpoledne tráví většinou s
rodinou nebo na procházce. To že jsou celý den mezi lidmi a věnují se společenským
aktivitám, jim pomáhá udržet si životní elán a optimismus. Doufáme, že všem jejich
aktivita a životní nadšení vydrží co nejdéle. Naším cílem bude i nadále je v jejich snažení
co nejvíce podpořit a pomáhat tam, kde to bude potřeba.
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