Tiskové zprávy 27. 4. 2016
Jirkov podporuje talentovanou mládež
Jirkov chce přispívat k rozvoji mladých talentů, proto stejně jako v předchozích letech i
letos vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o finanční příspěvek. V rozpočtu města je 38 tisíc
korun, maximální jednotlivý příspěvek je tisíc korun. Podpora je určena pro talentované
děti a mládež v oblasti sportu, umění, hudby a vzdělávání. Lhůta pro podání žádosti trvá od
20. května do 20. června.
„Pro rodiče znamená rozvoj talentu jejich dětí vyšší výdaje, proto chceme aspoň trochu
pomoci,“ vysvětluje Dana Jurštaková, místostarostka Jirkova. Peníze lze použít na nákup
cvičebních pomůcek, kostýmů, dresů, sportovního, malířského a hudebního vybavení, na
úhradu soustředění, kurzů, školného, ubytování při soutěžích, startovného apod.
O dotaci mohou žádat zákonní zástupci talentovaného dítěte či dospívajícího, případně i
další dospělí, jako trenéři, ředitelé škol. Podmínky jsou následující: příjemce dotace má
trvalý pobyt na území města Jirkova a v tomto roce nedosáhne osmnácti let. Dále příjemce
dosáhl jako člen kolektivu nebo jako jednotlivec mimořádného výsledku v některé z oblastí
(sport, umění, hudba a vzdělávání) na krajské, národní nebo mezinárodní úrovni nebo se na
některou z těchto úrovní kvalifikoval a svůj talent cílevědomě rozvíjí.
Při vyhodnocování přijatých žádostí přihlíží komise především k tomu, jak dotyčný
reprezentuje Jirkov, na jeho sportovní, umělecké a vzdělávací výsledky, na finanční
náročnost dané oblasti a na účel využití finančních prostředků.
Žádost se podává písemně a musí být podána na příslušném formuláři. Informace včetně
vzorů formuláře jsou na webových stránkách www.jirkov.cz, případně u referentky správy
dotací Moniky Rychetské na radnici ve 3. patře. K žádosti se přikládají dokumenty o
výsledcích (diplomy, ocenění atd.) a doklad o vlastnictví bankovního účtu (případně
aktuální výpis z účtu). Toto vše lze poslat poštou na adresu: Městský úřad Jirkov, Odbor
vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov či předat na
podatelnu úřadu.
Na přiznání dotace není právní nárok.

Do mateřské školy ve Vrskmani se zapsalo 12 dětí
První zápis do nové mateřské školy
Pošťáček ve Vrskmani proběhl 11.
dubna. Tamní rodiče zapsali dvanáct
dětí, kapacita školky je však dvacet,
tudíž se mohou další zájemci ještě
přihlásit.
„Dodatečný zápis lze provést v mateřské
škole Kaštánek v Jirkově, v případě
dotazů mě mohou rodiče kontaktovat na
e-mailové adrese reditelka@msjirkov.cz
nebo na telefonním čísle 736 752 227,“ uvedla Eva Kozlerová, ředitelka Mateřské školy
Jirkov.
Vrskmaňské zařízení bude organizačně spadat pod jirkovské školky. Přidružená vesnická
školka je už v této organizaci druhá, první je otvická. Název Pošťáček vypovídá o
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původním účelu budovy veVrskmani, která od září ožije dětským halasem. Veškeré
náklady na provoz školky uhradí obec Vrskmaň ze svého rozpočtu.

Na cyklostezku v parku naváže další úsek
V parku Smetanovy sady v Jirkově se pracuje na nové cyklostezce, nový bude i přilehlý
chodník. Krátký úsek cyklostezky bude propojovat střed města s ostatními trasami, které
v budoucnu povedou Studentskou a Dvořákovou ulicí. Do konce května by mělo být
hotovo, náklady na vybudování vycházejí na 1,2 milionu korun. V rámci údržby bude
opraven i stávající chodník přímo vedle cyklotrasy.

Na Osadě v Jirkově se vylepšují chodníky
Staré chodníky v ulici Budovatelů
v Jirkově jsou částečně vybourány,
stavební firma vybuduje místo nich
do května nové, s povrchem ze
zámkové
dlažby.
Součástí
rekonstrukce v této ulici - v úseku od
výrobny lahůdek ke křižovatce
s ulicí Prokopa Diviše - je také
vybudování nového kontejnerového
stání. Obnovena bude také veřejná
zeleň a schodiště k parkovacím
stáním. Město za vše zaplatí 2,9
milionu
korun.
„Rekonstrukce
s sebou ponese pro místní obyvatele jisté nepohodlí, na druhou stranu jistě uvítají, že už
nebudou chodit po padesát let starých chodnících,“ říká starosta Radek Štejnar.
V další části ulice, mezi křižovatkami ulic Prokopa Diviše a Obránců míru, je v plánu také
rekonstrukce komunikace. „Vozovka dostane nový kryt a postavíme tu také nový
chodník,“ potvrzuje Milan Reiner, vedoucí odboru majetku města a útvaru investic
Městského úřadu v Jirkově. Při pracích v této části bude ulice neprůjezdná, bude tu
probíhat také oprava havarijního stavu kanalizace, která je ve správě společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace a. s., takže průběh a časové rozložení prací bude
záležet také na nich.
Veškeré práce by měly být hotové do konce července, náklady dosahují částky 2,9 milionu
korun.

V Obránců míru v Jirkově se opravila opravená silnice
Letos opět vyjely stavební stroje do ulice Obránců míru, tentokrát během dubna napravily
loňskou práci stavební firmy. Výsledkem loňské rekonstrukce byla totiž komunikace, jejíž
část vypadala jako záplatovaná. „Letošní práce zahrnovaly frézování, spojovací postřik a
položení nové živičné vrstvy,“ vysvětluje Dana Jurštaková, místostarostka Jirkova.
Oprava se týkala první etapy – části od křižovatky s ulicí J. B. Foerstera po křižovatku
s ulicí Prokopa Diviše. Město nebude nic platit, z loňských plateb pozastavilo stavební
firmě platbu 600 tisíc z celkových nákladů (5,3 milionu korun).
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V Jirkově jsou kvůli stavebním pracem uzavírky
Ve druhé polovině dubna začaly
práce na opravě havarijního stavu
kanalizace a vodovodního potrubí ve
správě Severočeských vodovodů a
kanalizací a. s. Potrvají do poloviny
června.
Poté začne město rekonstruovat
vozovku ve Vinařické ulici v
Jirkově, což potrvá zhruba do konce
srpna. Odfrézuje kryt v úseku pod
točnou ke křižovatce se Žižkovou
ulicí, připraví se odvodnění, položí
se nový povrch a vybuduje se deset
nových parkovacích míst podél chodníku u zahrady Kludského vily. Stavební úpravy se
chodníků v této ulici nedotknou. Celkové náklady dosahují 2,8 milionu korun. „Na
dopravní omezení upozorňují značky na místě a objízdná trasa je vyznačena oranžovými
šipkami,“ podotkla na závěr místostarostka Dana Jurštaková.
DOPRAVNÍ OMEZENÍ VE VINAŘICKÉ ULICI
► Od 18. dubna probíhá oprava havárie kanalizace SČVaK ve Vinařické ulici. V I. etapě
bude uzavřen krátký úsek cca od křižovatky s Dvořákovou ulicí až před křižovatku se
Žižkovou ulicí. Objíždět lze Žižkovou a Hornickou ulicí. Následně bude uzavřena doprava
od Hornické ulice ke Kludského vile, zde uzavírka potrvá déle.
U AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
► Do 30. června je uzavřen konec slepé komunikace v Zahradní ulici - komunikace
a parkoviště u divadla na autobusovém nádraží.

Jirkovské divadlo bude mít dostačující parkoviště
Pro návštěvníky i účinkující na kulturních a
společenských akcí v Jirkovském divadle se buduje
nové parkoviště. Stávající prostory pro automobily
byly nevyhovující, šlo v podstatě o několik
parkovacích míst podél budovy divadla a naproti
pivnici Shamrock.
Na konci června by tu už mělo být hotové
parkoviště pro 30 vozů, jemuž ustoupí část zahrady
dosud pronajaté Shamrocku.
„Samozřejmě zůstane zajištěn příjezd vozům
záchranných složek a pro zásobování provozoven,“ dodává starosta Radek Štejnar.
Náklady jsou předpokládány ve výši 4,6 milionu korun.
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Na Olejomlýnský park dohlížejí kamery, pohlídají i pumptrack
Během dubna se pracovalo na položení optické sítě a připojení pěti bezpečnostních kamer
v Olejomlýnském parku v Jirkově. Revitalizovanou oblast, kde jsou kromě dopravního
hřiště také dětská hřiště, skate rampa a cyklostezka, tak budou mít strážníci pod okamžitým
dohledem. Kamery budou otočné a pokryjí část území parku včetně plánované
pumptrackové dráhy pro cyklisty.
S její stavbou se začne v červnu, bude umístěna na ploše, kde dříve bylo fotbalové hřiště, u
dopravního hřiště. Vnější část dráhy bude dlouhá 79 metrů, moduly budou z modřínového
dřeva se sklolaminátovou vrstvou. „Je výhoda, že se moduly dají přestavovat, proto jsme
vybrali tu nejdelší variantu,“ vysvětluje starosta Radek Štejnar. Cena za realizaci vychází
na 1,3 milionů korun. Naproti dráze, která bude mít vzhledem ke svému umístění logickou
návaznost na dopravní hřiště, se počítá s výcvikovou loukou pro psy.

V prodeji je nová kniha o zámku Červený hrádek
Zajímavá publikace o zámku Červený hrádek, která je letošní novinkou, obsahuje
dokumenty a fotografie, jež dosud nebyly publikovány. Jde například o kresbu interiéru z
období rodu Buquoyů nebo geometrický plán pozemků panství Červený Hrádek od
Wenzla Schönfeldera z roku 1817.
„Kniha bude v prodeji v Informačním centru v Kostelní ulici a na recepci zámku v českém
vydání za 121 korun. Dostupná je také v německém překladu,“ upřesňuje místostarostka
Dana Jurštaková. Autorem textů je jirkovský zastupitel a znalec místní historie Michal
Bečvář. Grafické zpracování je dílem Davida Jasného.

Památný strom ošetří odborník
Dub letní v areálu koupaliště na Červeném Hrádku, který je památným stromem, bude
díky Nadaci Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Mendlově
univerzitě v Brně ošetřen na odpovídající úrovni. Odborník s mezinárodním certifikátem
European Tree Wolker v pátek 27. května se pustí do práce, které budou moci přihlížet
školáci ze dvou tříd Základní školy v Nerudově ulici, na něž čeká program připravený
litoměřickým Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchovy Sever.

Blokové čištění Jirkova skončí v polovině května
Řidiči a majitelé aut v Jirkově musejí respektovat zákazové značky zastavení, které stojí ve
vybraných ulicích. Nejde jen o omezení v rámci stavebních prací, ale i o úklid ulic.
V rámci blokového čištění bylo již odtaženo 47 automobilů. Čištění města potrvá ve
vybraných lokalitách 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.
Pátek 29. 4.: Obchvat, část Březový vrch, Pionýrů. Pondělí 2. 5.: část Studentská,
Vinařická, Bedřicha Pacholíka. Středa 4. 5.: Vinařická – Smetanovy Sady, Osvobození, J.
K. Tyla, K. H. Máchy, F. Schmieda, Šimkova, Havlíčkovo náměstí, K. Čapka. Pátek 6. 5.:
Žižkova, J. Švermy, Na Stráni, Dukelská, kpt. Jaroše, Denisovo nám. Pondělí 9. 5.: K.
Marxe, Krušnohorská, část Jezerská. Středa 11. 5.: Pod přivaděčem, Červený Hrádek, Za
Pilou. Pátek 13. 5.: Červenohrádecká, Alešova. Pondělí 16. 5.: Na Borku, Školní. Středa
18. 5.: Chomutovská, část Palackého, Na Louce.
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Jirkov se po jednadvaceti letech rozloučí s trolejbusy
Městskou hromadnou dopravu budou v Jirkově zajišťovat od roku 2017 už jen autobusy.
Stávající dvě trolejbusové linky už nechce platit, městskou pokladnu stojí každý kilometr
45 korun (45 Kč je odborný odhad prokazatelné ztráty, kterou hradí město. Celkové
náklady dle posledních dostupných údajů z roku 2014 jsou 73,8 Kč/km, v roce 2016 budou
ještě vyšší). „Zajistit veřejnou dopravu ve městě je naše povinnost, chceme tedy, aby to
bylo efektivní a ekonomické,“ komentuje to starosta Radek Štejnar. Autobusy v porovnání
s trolejbusy vyjdou na kilometr o 23 korun levněji.
Jirkov by měl za rok 2016 platit za MHD 14,5 milionů korun. Při stejném rozsahu
obslužnosti (autobusy jezdí po trasách trolejbusů ve stejné časy) tak Jirkov ročně ušetří
třetinu nákladů, platit by mohl jen deset milionů. Ušetřené peníze se využijí na investice v
dopravě, mohou se za ně opravovat další vozovky, budovat cyklostezky či podporovat
alternativní způsoby dopravy založené na elektřině, o nichž mluvil starosta v minulém
vydání Jirkovských novin. Pokud se vedení města rozhodne rozšířit dopravní obslužnost,
mohlo by za ušetřené peníze přidat linky do odlehlejších částí Jirkova. Jirkov si totiž může
trasy autobusů přizpůsobovat tak, jak bude potřeba. A že je to potřeba už teď, potvrzuje
starosta Radek Štejnar: „Jirkov se rozšiřuje a trolejbusy nejezdí po celém jeho území. Lidé
z Vinařic či Březence nemají moc možností, jak využít veřejnou dopravu.“
Troleje totiž vedou jen v centru města a v Ervěnické ulici, zbytek Jirkova obsluhují
autobusové linky městské hromadné nebo linkové dopravy.
Prioritou pro Jirkov je jednat se stávajícím dopravcem, Dopravním podnikem měst
Chomutova a Jirkova a. s.
► Město po jednání s občany Březence, kde Ústecký kraj zrušil jednu linku, posílí linku
MHD č. 13. Přidá se spoj o víkendu, kdy nic nejezdilo, a spoj v pracovní dny v době mezi
11. a 15. hodinou.

Jirkováci netřídí odpad, zvyšují tak městu náklady
Kdo dobře třídí odpad, dočká se snížení poplatku. V Jirkově se to nejspíš jen tak nestane.
Jak vyplývá z poznatků odboru majetku města a útvaru investic na jirkovské radnici,
v Ervěnické ulici, v Osvobození a v Nábřežní hážou lidé do kontejnerů na tříděný odpad
(papír, sklo i plast) všechno, co jim přijde pod ruku.
„Pravidelně je také znehodnocený odpad v nádobách na bioodpad, které přistavujeme
k zahrádkám. Někteří sem pořád hážou komunální odpad. Pokud to bude pokračovat,
budeme nuceni biokontejnery z problémových míst odebrat,“ posteskla si místostarostka
Dana Jurštaková. Nevědomost a nedisciplinovanost Jirkováků, kterým je hospodárné
chování cizí, pak zbytečně navyšuje náklady v městském rozpočtu.
To, co mělo být původně tříděno, je znehodnocené a obsah celého kontejneru pak putuje s
komunálním odpadem na skládku. Efekt třídění ostatních občanů je pak nulový.
Dalším zjevným problémem v Nových Ervěnicích je přeplnění běžných kontejnerů. „Tyto
kontejnery jsou vyváženy třikrát týdně, a přesto jsou narvané k prasknutí. Kdyby lidé třídili
do separačních popelnic, které jsou hned vedle, nestalo by se to,“ vysvětluje
místostarostka. V lokalitě už i takto je maximum kontejnerů, další už ani není kam
přistavět.
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Mnoho měst snižuje poplatek za odpad, protože se jejich občané snaží třídit a jsou v tom
úspěšní. V Jirkově bohužel na neukázněnost některých místních obyvatel tak doplatí ti,
kteří odpad třídí. „V případě, že tato ledabylost a bezohlednost zmizí a budeme lépe třídit,
můžeme uvažovat o snížení na poplatku,“ říká starosta Radek Štejnar. Roční poplatek za
odpad je stanoven ve výši 508 korun, povinnost platby má většina obyvatel Jirkova. Znění
vyhlášky včetně skupin osob, které jsou od poplatku osvobozeny, je na webu města.
Přestupkem, jehož se také
Jirkováci velmi často
dopouštějí, je odkládání
objemného odpadu ke
kontejnerovému stání, k
popelnicím. Tím vlastně
zakládají černou skládku,
za což hrozí pokuta až
padesát
tisíc
korun.
Občané Jirkova mohou
objemný odpad zdarma
odevzdat na sběrný dvůr
nebo do velkokapacitních
kontejnerů, které jsou
k dispozici vždy poslední
–
víkend
v měsíci
konkrétní
lokality
a
termíny jsou na webových stránkách, v Jirkovských novinách i na stanovištích v ulicích.
Tento víkend 29. 4 až 1. 5. budou přistaveny v ulici Jezerská, Školní, B. Němcové a ve
Starých Vinařících.

V Jirkově bude možné na farmářských trzích i posnídat
V sobota 14. května proběhnou v Jirkově první letošní farmářské trhy na náměstí Dr. E.
Beneše, spojené s Férovou snídaní. „Od 8 do 12 hodin budou kromě stánků s lokálními a
sezonními potravinami a výrobky připraveny i stoly a lavice pro ty, kteří si s sebou
donesou i snídani,“ dodává místostarostka Dana Jurštaková. Třešničkou na dortu bude pak
bezplatný odvoz na slavnosti do hor na Lesnou.
Férová snídaně se koná na oslavu Světového dne pro Fair Trade, což je anglický název pro
způsob obchodu, který dává pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v rozvojových
zemích příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Fairtradové zboží se
prodává ve vybraných obchodech označené vlastní značkou, vhodné jsou také domácí či
lokální potraviny, například vlastní chléb s marmeládou z jahod z vlastní zahrádky nebo
sýrem od místního farmáře. K tomu už jen deka a nezbytné nádobí jako hrníček či talířky.
Důležitou součást férové snídaně tvoří přátelé, známí a rodina.
Po snídani bude připraven cyklobus, který v 9,30 a v 11 hodin odveze zdarma turisty na
Lesnou. Tam bude Férová snídaně připravena v Krušnohorském lidovém domě, případně
na loukách kolem. Cyklisté budou moci vyrazit na projížďky s průvodci, pěší turisté se
mohou učit nordic walking a děti se mohou zapojit do soutěže zručnosti v jízdě na
horských koloběžkách. Po celý den tu budou k prodeji regionální certifikované produkty,
možnost jízdy na elektrokole či zapůjčení kola. Vrcholem dne bude koncert kapely Nebe a
na závěr se posedí u táboráku.
Farmářské trhy proběhnou letos v Jirkově ještě 11. června, 17, září a 15. října.
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
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Další akcí, při níž si Jirkováci budou moci užít piknik, bude místní, na výše jmenované
celostátní akci nezávislé, setkání na zahradě u Kludského vily. Organizátoři připravili
hudební program, soutěže pro děti a přednášku o bylinkách. Na účastníky, kteří by neměli
zapomenout na vlastní dobroty, se budou těšit v pátek 20. května od 16 do 18 hodin.

Ženy ve vestičkách zajišťují bezpečné přechody dětí přes vozovky
Každé všední ráno vídají děti u jirkovských škol pracovnice dozoru veřejného pořádku.
Stávají vždy u přechodů pro chodce, ale teprve odnedávna mohou projíždějící vozidla i
zastavit, pokud je to nutné pro
bezpečný přechod vozovky. „Od
této změny očekáváme zvýšení
bezpečnosti dětí cestou do školy,
protože řidiči i chodci jsou
povinni pokynu uposlechnout.
Netýká se to jen ranního
příchodu do školy, ale i například
odpoledního ukončení výuky
nebo při odjezdu dětí do školy
v přírodě a podobně,“ dodává
ředitelka městské policie Marta
Bendová.

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
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Tisková zpráva č. 3/2016
Publikována dne: 26. 4. 2016

Senioři dětem, děti seniorům
Společný projekt MěÚSS Jirkov, Archa 777, z.s. a Spolek Prohandicap Jirkov.
Senioři dětem, děti seniorům je první ročník projektu pro děti a seniory, zaměřeného na mezigenerační spolupráci a
rozvoj sociálních schopností. V první polovině roku 2016 budou senioři z MěÚSS Jirkov pořádat různé akce pro děti z
Jirkova. Společně budou opékat buřty, uspořádají Pohádkovou cestu a projektové dny plné soutěží s potřebou týmové
spolupráce. Ve druhé polovině roku budou děti pořádat společné akce pro seniory. Děti si připraví různá kulturní
vystoupení, výtvarné dílny a soutěže. Vyvrcholením celého projektu bude společné kulturní vystoupení dětí ke Dni
seniorů, kde vystoupí také Olga Lounová.
Projektem podpoříme myšlenku mezilidských vtahů a nutnosti spolupráce ve společnosti. Hlavně mladé generaci je
v dnešní době důležité ukázat, že ve „zdravé společnosti“ bez patologických jevů se všem daří lépe.

5. 5. - 6. 5. 2016
Projektové dny
účastníci: žáci 6. a 7. tříd
Zahájení projektového dopoledne v MěÚSS Jirkov bude probíhat formou interaktivní přednášky na téma „Proměny
stáří a Geronto-oblek“. Poté se budeme věnovat aktivitám a soutěžím zaměřeným na mezigenerační spolupráci,
rozvoj sociálních schopností a potřebu týmové spolupráce.

30. 5. 2016
Pohádková cesta
Účastníci: děti z MŠ a Mateřského centra
Pohádková cesta se spoustou zastávek u pohádkových postav bude vedena objektem Domova pro osoby se
zdravotním postižením U Dubu. Na celé cestě bude několik zastavení s pohádkovou postavou. Děti tak potkají čerta a
Káču, vodníka, draka, včelku Máju, Ferdu mravence, Rákosníčka, Maxipsa Fíka a čarodějnici. U každé postavy budou
plnit náročné a zajímavé úkoly, za které obdrží sladkou odměnu. S doprovodem dětí po stanovištích budou také
pomáhat klienti domova.

16. 6. 2016
Opékání buřtů
Společně a za doprovodu kytary si děti a senioři opečou buřty a rozloučí se, se školním rokem. Děti budou mít
možnost ve výtvarné dílně, která bude součástí odpoledne, namalovat svou představu seniora v roce 2100.

Bližší informace:
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Tel: 474 684 432
Mobil: 777 757 101
Email: info@meussj.cz

