Tiskové zprávy 16. 3. 2016
Jirkov převzal dekrety o udělení znaku a vlajky
Dekrety o udělení obecního symbolu - znaku nebo vlajky - předal
ve dnech 23. a 24. února starostkám a starostům téměř šedesáti
obcí v Poslanecké sněmovně ČR její předseda Jan Hamáček. Mezi
přebírajícími byl také jirkovský starosta Radek Štejnar. Právo
užívat obecní symboly uděluje
předseda Poslanecké sněmovny
podle
zákona
na
základě
doporučení sněmovního výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu. Podobu znaku a vlajky představíme v
dubnovém vydání Jirkovských novin. V přípravě je grafické
zpracování znaku a výroba vlajky a stanovení pravidel pro jejich užívání.

V areálu koupaliště začnou před sezonou opravy
Několik oprav a vylepšení čeká rekreační areál
Červený Hrádek. Správcem objektu je Městská
majetková Jirkov s. r. o., která zde letos investuje
200 tisíc korun. „Jedná se o opravy v kiosku a
restauraci, kde bude vyměněná podlaha, nové
obložení stěn a opravena elektroinstalace,“
vysvětluje starosta Radek Štejnar. Přikoupí se také
nové spotřebiče a v bazénech se bude opravovat
rozbitá dlažba.

Úřednice poradí s daněmi v infocentru
V rámci informační kampaně k podávání
daňových přiznání k daním z příjmů za rok
2015 budou ve dnech 14., 21. a 23. března
vždy od 13:30 do 16:30 v Informačním
centru v Kostelní ulici poskytovat zástupci
Finančního úřadu informace a rady ohledně
podání daně z příjmů za rok 2015. Vyplněné
formuláře bude možné odevzdávat přímo
tam, aby občané Jirkova nemuseli
do Chomutova, kde Finanční úřad sídlí.

Vypracovala
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Zastupitelé po roce a půl kontrolovali svou práci pro město
Jak se daří naplňovat programový plán zastupitelstva v Jirkově, to bylo tématem jejich
uplynulého zasedání. Programový plán stanovuje priority na volební období od roku 2014
do roku 2018 ve všech oblastech života ve městě – sociální, vzdělávací, volnočasové,
hospodářské apod. Níže přinášíme nahlédnutí do některých z nich.
V ekonomické oblasti je cílem prosazovat vyrovnaný rozpočet, což se daří. Jirkov chce
také zkrášlovat veřejná prostranství, ale to mu v některých případech znemožňují
nevypořádané majetkové poměry. Proto průběžně probíhají šetření ohledně vlastnictví
pozemků – aktuální je například odkoupení pozemku od Správy železniční dopravní cesty
před jirkovským vlakovým nádražím v Chomutovské ulici. V minulosti například Jirkov
získal darem část pozemku, na němž byl vybudován chodník pod Březencem a dokončil se
převod vodní nádrže Hřebíkárna.
Zastupitelstvo plní své plány v oblasti investic podle očekávání, chtělo by stihnout ještě
rekonstrukci plaveckého bazénu v objektu ZŠ ve Studentské ulici. Podařilo se zateplit
budovy v majetku města a revitalizovat jirkovská sídliště, pokračuje rozšiřování bodů
kamerového systému – letos chce město žádat o dotaci na další dvě, do Palackého ulice a
Ervěnické.
V Jirkově je také tradiční podpora činnosti zájmových sdružení, v roce 2015 šlo o jeden
milion korun a další dva miliony korun dostaly sportovní kluby.
Pozornost je soustředěna i na udržování veřejné zeleně v parcích a na dalších plochách loni bylo vysazeno padesát dřevin ve dvou uličních stromořadí v Ervěnické ulici a ulici 5.
května, proměnou prošel také Olejomlýnský park. V sociální oblasti jsou také viditelné
úspěchy, systém prostupného bydlení funguje, bylo vytvořeno míst veřejně prospěšných
prací. Sociální poradna, kde mají potřební možnost absolvovat proces oddlužení, či
bezplatné právní poradenství a psychoterapeutickou pomoc, zaznamenala loni 23
rodinných mediací (oproti 2014 nárůst o 7), a 36 jedinců, kteří zdárně prošli oddlužením
(oproti 2014 nárůst o 17).
„Co se týče oblasti bydlení, modernizace domů ve vlastnictví města, bylo loni investováno
15 milionů korun do oprav bytů a objektů,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková. Do
budoucna se plánuje vybudování cyklostezky od Dvořákovy ulice do Smetanových sadů,
od lokality Panorama po křižovatku pod Březencem a v Chomutovské ulici. Úkolem
současného zastupitelstva je také pracovat na optimalizaci městské hromadné dopravy a tu
promítnout slevy pro vybrané skupiny.

O půjčky na vylepšení bydlení je nepatrný zájem
Jirkov každý rok nabízí možnost žádat o půjčku z Fondu rozvoje bydlení občanům města
na vylepšení bydlení. Zájem během předchozích let postupně klesal, letos dorazila na
městský úřad jedna žádost od žadatele, který plánuje vyměnit střešní krytinu.

Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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Blokové čištění Jirkova začne v dubnu
Jarní úklid začne v Jirkově 21. března, blokové čištění 4.
dubna. Od tohoto dne budou muset řidiči a majitelé aut
respektovat zákazové značky zastavení, které budou stát
ve vybraných ulicích.
Blokové čištění potrvá do poloviny května. Překážející
vozidla budou odtažena, pokud si je majitelé
nevyzvednou do skončení čištění, budou ještě týž den
vrácena zpět na místo, a pak budou muset platit částku
za dvojí odtah.
Pondělí 4. 4. - Tkalcovská, Jezerská, Panorama.
Středa 6. 4. - Staré Vinařice, pravá strana Březový vrch, levá strana obchvatu od PSJ.
Pátek 8. 4. - část Hornická, propojka k privatu Hönig, Zátiší, Kludského.
Pondělí 11. 4. - Ervěnická - pravá strana od Lezecké arény, U Sauny, 5. května, U Dubu.
Středa 13. 4. - část Budovatelů, Prokopa Diviše, Křižíkova, M. Majerové, Jablůčkova,
Obránců míru, Koněvova, Zámecká cesta, Ivana Olbrachta.
Pátek 15. 4. - Vančurova, Wolkerova, Horova, Boženy Němcové, Bezručova,
Chomutovská od ZUŠ dolů, Husova, Hrnčířská, Mlýnská a Zahradní (mimo parkoviště u
ShamRocku), Slepá.
Pondělí 18. 4. - Krátká, parkoviště u Domu pro seniory, parkoviště, část Studentská
parkoviště.
Středa 20. 4. - Ervěnická - levá strana od Lezecké arény, Karla Popelky, Dr. Vrbenského,
Generála Svobody, část Pionýrů, část Školní.
Pondělí 25. 4. - U Stadionu, Mostecká, Mičurinova, část Studentská.
Středa 27. 4. - Nerudova, Olejomlýnská, Mládežnická, SNP.
Pátek 29. 4. - pravá strana obchvatu, Březový vrch levá strana, Pionýrů parkoviště.

Jirkov bude zvelebovat kulturní památku
Další kulturní památku získalo do svého
vlastnictví město Jirkov. Jde o budovu pod
zámkem Červený hrádek, která přiléhá ke
stávajícímu technickému muzeu v bývalé
jízdárně – ta je majetkem města. „Je dobře, že
jsme vyhráli veřejnou dražbu, o dům se
postaráme ve spolupráci s památkáři a najdeme
pro něj vhodné využití,“ říká starosta Radek
Štejnar. Objekt je ve stavu před rekonstrukcí,
tak je už teď jasné, že do něj bude muset začít
brzy investovat.
Jirkov jej koupil za více než čtyři miliony korun, v tuto chvíli se čeká na návrh smlouvy,
která musí projít rukama zastupitelů. Pak se budou připravovat návrhy k využití a projekt,
z budovy se vyklidí nepotřebné zařízení a případně začnou akutní opravy. V první fázi se
tam zřejmě přestěhuje pracovní četa ze zámku, připraví se skladové prostory a dílna
údržby. Budova je bohužel obklopena dalšími dvěma objekty, které jsou v rukách
Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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soukromých vlastníků a chátrají. Kazí tak vzhled romantického podzámčí, které se město
snaží zvelebovat. Dvoupodlažní objekt a areál využívala firma LESS & FOREST s. r. o.
Pozemek má i s nádvořím výměr přes dva tisíce m² a zahradu, která má zhruba poloviční
rozlohu.

V Jirkově ošetří památné stromy
Na přelomu března a dubna proběhne ošetření sedmi
památných dubů letních v ulici U Dubu v Jirkově. Ošetření
bude probíhat dle znaleckého posudku a bude zahrnovat řezy
bezpečnostní, zdravotní a obvodovou redukci. (Na snímku
tahová zkouška).
Další památný strom, dub v Křižíkově ulici, který solitérně
roste v limitovaném prokořenitelném prostoru, bude podle
znaleckého posudku pokácen. „Jinak by představoval
nebezpečí,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková.
Poslední z památných stromů, které se nacházejí na pozemku
ve vlastnictví města Jirkova, je také dub letní, v areálu
koupaliště na Červeném Hrádku. Ten bud ošetřen pod záštitou
Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, o.s. a Mendelovy univerzity v Brně. Provede jej
odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.
(www.nadacepartnerstvi.cz, www.szkt.cz,
http://www.ldf.menedlu.cz/cz)

Kam s odpadem? Každý druh má své místo
VELKOOBJEMOVÝ Pro velkoobjemový odpad jsou na území města Jirkov k dispozici
velkoobjemové kontejnery, jde o objemný odpad z domácností, jako jsou koberce,
nábytek, matrace, elektrospotřebiče aj. Kontejnery nejsou určené pro odpady podnikatelů
a pro odpady osob z jiných obcí. Nelze zde ukládat nebezpečné odpady.
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány v pátek odpoledne a v pondělí jsou opět
odvezeny (v rozmezí 7 až 18 hodin). Vývozy plných kontejnerů se provádí maximálně
jednou. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů je vyvěšeno u stanovišť velkokapacitních
kontejnerů nebo na internetových stránkách města Jirkov. V měsíci březnu to bude
25. až 27. 3. na stanovištích v ulicích Prokopa Diviše, Kludského, SNP, Smetanovy
Sady.
Z důvodu stížností občanů i nedostatečných manipulačních podmínek Krušnohorských
služeb a. s. bylo zrušeno stanoviště pro velkokapacitní kontejnery v ul. G. Svobody.
„Velkoobjemový odpad je také možné odevzdat na Sběrný dvůr, který se nachází v areálu
Krušnohorských služeb,“ připomíná místostarostka Dana Jurštaková.
Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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BIOODPAD Od března do listopadu jsou v Jirkově přistaveny kontejnery na bioodpad.
Do těchto kontejnerů lze odkládat větve, listí, trávu, zbytky jídel nebo například čajové
sáčky. Prosím, nevhazujte maso, kosti, tekuté a silně mastné potraviny.
Svoz: Úterý a pátek – kontejnery – 2,5 m3, pondělí a čtvrtek – kontejnery – 1100 l.
Vývozy nádob 120 l – 1 x za 14 dní, sudý týden ve čtvrtek ve večerních hodinách.
Biologicky rozložitelný odpad lze zdarma odevzdat na sběrný dvůr v průběhu celého roku.
TEXTILNÍ ODPAD V Jirkově je sedm červených kontejnerů, do nichž mohou občané
vyhazovat nepotřebné šatstvo či lůžkoviny. Neporušené a vyprané oblečení, boty, kabelky
patří do nádob v těchto lokalitách: Ervěnická ulice, Smetanovy Sady 2x, Vinařická,
Hornická, SNP, Křižíkova.

Knihovnice počítaly knihy
Dvoutýdenní uzavírku má za sebou městská
knihovna v Jirkově. Pracovnice kontrolovaly 46
569 svazků (beletrie, naučná literatura, brožury),
a zjistily, že 351 jich je ztracených.
„Ztracené svazky nejsou ztráty, které byly
nahlášeny a podle knihovního řádu zaplaceny
čtenáři. Jsou to svazky, které chybí a které budou
jednotlivě dohledávány. Jsou to převážně starší
knihy, nenajdou-li se, budou z knihovního fondu
odepsány,“ vysvětluje vedoucí knihovny Marie
Bečvářová. Při minulé revizi bylo ztracených
ještě více, kolem 450.
Městská knihovna v Jirkově má 1 222 registrovaných čtenářů, z toho 517 děti do 15 let.
Plány na první polovinu roku:
16. dubna - Vrbičkový workshop, stavba týpí z vrbového proutí v zahradě Kludského vily)
21. května - festival Kludského zahrada 2016 (Pískomil se vrací, divadlo Toy Machine,
Oldřich Kaiser - Dáša Vokatá, Echt!, Krausberry)
20. - 26. 6. - Města čtou (3. ročník) - u kostela sv. Jiljí
Tradičně po celý školní rok besedy a lekce pro děti z ZŠ a MŠ. Knihovna nabízí i
přednášky či besedy na různá témata (literární i jiná), termíny plánuje cca dva měsíce
předem. Bleší trhy letos nebudou, s ohledem na loňskou malou účast.

Jirkovské školky čekají na nové přírůstky
Ředitelka organizace Mateřské školy Jirkov Eva Kozlerová vyhlašuje termíny zápisu pro
školní rok 2016/2017:
► MŠ v Jirkově (včetně MŠ Červený Hrádek) a MŠ Otvice, pondělí 11. 4. a úterý 12. 4.,
vždy od 8 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin.
Jedním ze zápisových míst se letos stane i obecní úřad ve Vrskmani, kde by se v září
letošního roku v budově bývalé pošty měla otevřít nová mateřská škola jako detašované
pracoviště organizace Mateřská škola Jirkov.
Den zápisu je: ► Obecní úřad Vrskmaň (pro MŠ Vrskmaň), pondělí 11. 4., od 15 do 17
hodin.
Vypracovala

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
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Mateřská škola přijímá děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. „K zápisu se mohou
dostavit i děti mladší tří let, zapsány a přijaty budou pouze v případě volné kapacity
jednotlivých mateřských škol. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky,“ upřesňuje Eva Reicheltová z odboru sociálních věcí
a školství městského úřadu. K zápisu musí rodiče či jiní zákonní zástupci přinést svůj
doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Seznam školek:
MŠ Na Borku 1644 – speciální třídy pro děti s vadami řeči
MŠ Bezručova 752 – speciální třída pro děti s vadami řeči
MŠ Nerudova 1038
MŠ J. K. Tyla 1121
MŠ Studentská 1318
MŠ Smetanovy Sady 1558
MŠ Školní 1726
MŠ Červený Hrádek 11
MŠ Otvice 17
MŠ Vrskmaň

Změna provozní doby informačního centra
Jirkovské Informační centrum v Kostelní ulici bude od
1. března do konce dubna otevřeno od 9 do 16 hodin.
Obyvatelé i návštěvníci zde kromě informací o
turistických cílech a akcích mohou v předprodeji
kupovat i vstupenky na některé akce v Jirkovském
divadle. Infocentrum provozuje příspěvková organizace
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov.

Zahájení turistické sezony v Jirkově
Již oblíbenou tradicí se stalo jarní zahajování a
podzimní ukončování turistické sezony v Jirkově (foto
z loňského zahájení). Letos je sraz 23. dubna v 8 hodin
na náměstí Dr. E. Beneše. Odtud se vyráží dvěma
trasami, jedna je určena pro pěší turisty, druhá pro
cyklisty.
Trasa A: cyklisté - Jirkov - Bezručovo údolí - Nový
Dům - Zákoutí - Svahová - Jirkov, cca 55 km.
Trasa B: turisté - zajištěným autobusem do Kühnhaide podél plavebního kanálu - vyhlídka - skály - údolím Zeleného kanálu –
zpět do Kühnhaide a autobusem do Jirkova, cca 16 km pěšmo. Zájemci se musí nahlásit na
telefonu 474 616 481 nebo e-mailem a.karlovska@jirkov.cz. Doprava zdarma.

Cestovatel přijede do Jirkova
V Jirkovském divadle v pondělí 4. dubna bude vyprávět známý cestoval Dan Přibáň o
svých zážitcích z nejnáročnější cesty Austrálií a Jihovýchodní Asií. Na návštěvníky, kteří
přijdou v 19 hodin, čekají stovky fotek a příběhů. Vstupenky jsou v předprodeji na
colosseumticket.cz za 170 Kč.
Vypracovala
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