Tiskové zprávy z 25. 5.
Jirkov bude jednat o koupi bývalé synagogy
Zanedbaná budova plná
harampádí v ulici 5. května
v Jirkově má naději na lepší
budoucnost. Město Jirkov by
ji totiž rádo koupilo a
opravilo. „Je to bývalá
synagoga, jakožto historický
objekt si zaslouží lepší péči.
Nejbližší podobná památka je
až v Žatci,“ vysvětluje postoj
města jirkovský starosta
Radek Štejnar.
Budova bývalé synagogy
byla vybudována v letech
1846 až 1847, fungovala do
třicátých let minulého století, po válce byla využívána jako skladiště. V současnosti ji
stávající majitel využívá jako sběrnu surovin. Město Jirkov o koupi objektu mělo zájem již
před lety, vlastník však nejevil zájem. Budovu v současnosti nabízí na webu realitní kancelář.
Dle ústní informace, kterou město obdrželo od zástupce majitele, je prodejní cena dva miliony
korun. Jde o prodej dvou pozemků o celkové rozlože 1 200 metrů čtverečních. Jirkovští radní
se jdou dnes do objektu podívat.
„Pokud budeme mít o objekt zájem, bude se naše nabídka odvíjet od odhadní ceny. Pak
bychom nechali kolem budovy provést parkové úpravy a synagogu opravili,“ dodává
místostarostka Dana Jurštaková.

V Jirkově skončil projekt za čtvrt miliardy
Dvěstěpadesát milionů korun pozvedlo život
v Jirkově k lepšímu. Změny, k nimž došlo za
posledních pět let, jsou vidět na první pohled –
nová parkoviště, dětská hřiště, sportovní areál,
zateplené panelové domy a obytné budovy, nové
chodníky, lávky či mosty. Vybudoval se také
nový kamerový systém a zlepšil se stav veřejné
zeleně.
V rámci Integrovaného plánu rozvoje města
(IPRM) bylo realizováno za dotace z Evropské
unie a českého ministerstva pro místní rozvoj
celkem 60 projektů. Na horních sídlištích zahrnovaly 1 578 bytů a plochu 404 tisíc metrů
čtverečních.
Do realizace IPRM Jirkova – Prostor k životu se zapojila také jednotlivá společenství
vlastníků domů a bytové družstvo SBD Chomutov. „Společným dílem se podařilo úspěšně
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zrevitalizovat veřejné prostranství a zregenerovat bytové domy. Z velké části se podařilo
vyřešit problém s parkováním či s obslužností osob se zdravotním postižením, dále pak i s
bezpečnou dostupností k městské hromadné dopravě,“ uvedl na příklad některé přínosy
jirkovský starosta Radek Štejnar. Energetická náročnost budov nyní splňuje požadované
normy, významným plusem pro bezpečí a kvalitu života obyvatel jsou také nové výtahy.
„Díky realizaci projektů se lokalita, zahrnutá do IPRM, stala snadno dopravně obslužnou, z
velké části bezbariérovou, zelenou a aktivně relaxační zónou,“ doplňuje pozitiva
místostarostka Dana Jurštaková. Zlepšilo se zde životní prostředí a ekonomická úspora
v rámci IPRM dosahuje třiceti procent.

Jirkov chce pomocí dotací revitalizovat zeleň a rybníky
Ve Svojsíkových sadech je potřeba vykácet nebezpečné stromy,
ošetřit stávající a doplnit zeleň novými stromy, keři i trvalkami.
Pomoci by s tím měla dotace ze Státního fondu životního
prostředí, celkové náklady dosahují 662 tisíc korun, dotace by
činila 400 tisíc.
Jirkov by také rád revitalizoval rybník Hřebíkárna u
Olejomlýnského parku a Novomlýnský rybník, který sousedí
s rekreačním areálem Červený Hrádek. Připravuje proto žádosti o
dotace od ministerstva životního prostředí. „Celkové náklady
zatím neznáme, v současné době se zpracovávají projektové
dokumentace,“ říká místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.
V obou případech se jedná především o odbahnění a opravu hrází.
Město Jirkov se uchází také o dotaci na rekonstrukce
bezpečnostního přelivu o délce 22 metrů a opravu dna odpadního
koryta Kachního rybníka mezi Boleboří a Kalkem, u ministerstva zemědělství. Předpokládané
náklady jsou vypočítány na dvě stě tisíc korun. „Pokud vyjde dotace, město zaplatí ze svého
40 tisíc,“ dodává místostarostka.

Jirkov bude opět posílat kola do Afriky
Po třech letech se Jirkov znovu zapojí do sbírky
Kola pro Afriku, která umožní dětem v Gambii
dostat se na výuku do tamních škol. Sbírka
proběhne od 6. do 17. června. „Před třemi lety se
podařilo nashromáždit celkem 49 jízdních kol, to
byl velký úspěch,“ zhodnotila místostarostka
Dana Jurštaková.
Na organizaci se letos podílí město ve spolupráci
se Základní školou Studentská. Darovaná kola
slouží buď přímo školákům v Gambii, nebo pokud
jsou ve špatném stavu, jsou využita na náhradní
díly. Sběrné místo bude v recepci u vchodu do
budovy školy ve Studentské ulici ve výše vypsaném termínu v době od 8 do 14:30 hodin.
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Mladý Jirkovák bude pomáhat i letos
Milan Dzuriak a jeho projekt Cesta proti bolesti se zapsali do paměti lidí v regionu tak silně,
že letos proběhne jeho pokračování. „Často se mě lidé ptali, jestli bude něco i letos,“
vysvětluje dnes už vysokoškolák Milan Dzuriak. A protože jeho odhodlání a dobré srdce jsou
neunavitelné, rozhodl se uspořádat druhý ročník Cesty proti bolesti, tentokrát v centru
Jirkova. Zúčastnit se jí budou moci všichni. „Půjde o běh z náměstí Dr. E. Beneše přes
Olejomlýnský park ke kostelu sv. Jiljí. Trasa měří zhruba 2,5 kilometru, kdo nebude moci
běžet, může ji klidně projít,“ dodává Milan.
Společný start bude v pátek 1. července v 17 hodin, ale už od 15:30 bude na náměstí možnost
uhradit startovné, připnout si na hruď speciální placku a poslechnout si bubenickou kapelu
Oklep z Chomutova. Výtěžek ze
startovného a příspěvky dárců
na sbírkové konto pomohou
nevidomé Terezce Lukšíkové,
žákyni jirkovské Základní školy
Krušnohorská. Pokud se podaří
do konce srpna nashromáždit
více než padesát tisíc korun,
budou její sny splněny. Milan
Dzuriak drobné dívence totiž
slíbil, že bude sbírku směřovat
tak, aby na jejím konci byla
tiskárna Braillova písma,
speciální mobilní telefon a
týdenní hipoterapeutický pobyt
na ranči. Tiskárna umožní Terezce rozvíjet čtenářské schopnosti, díky telefonu bude
v kontaktu se svou rodinou a týden v sedle koní pro ni bude výjimečným zážitkem, který má
nesporné zdravotní pozitivní přínosy. „Rád bych, aby se vybralo peněz trochu více, protože
Terezka má sestru dvojče, a jistě by si to společně užily,“ uvažuje Milan Dzuriak. Lidé mohou
přispívat také do pokladničky, která bude v Informačním centru v Kostelní ulici.
„Po loňské zkušenosti, kdy lidé přispěli Zdeňkovi Růžičkovi na elektrický vozík a Matoušovi
Ulmannovi v doprovodu jeho rodičů na cestu do Paříže, se zdají Terezčina přání snadno
splnitelná,“ komentuje to starosta Jirkova Radek Štejnar, který podpořil oba ročníky. Za
přispění města a jeho organizací tak vypukne první prázdninové odpoledne v centru města
akce s bohulibým účelem. Příchozím budou hrát u kostela k poslechu i tanci rockové kapely a
na závěr se už pod rouškou tmy budou vypouštět lampiony štěstí.
Zatímco loni jel Milan dva tisíce kilometrů na kole kolem republiky, letos kromě běhu pro
všechny absolvuje ještě víc než dvousetkilometrovou pěší pouť, ze Sněžky do Jirkova. Jeho
onemocnění, kvůli němuž musel skončit s rozjetou atletickou kariérou, se komplikuje a lékaři
mu rozhodně nedoporučují takovou zátěž. On je rozhodnutý podpořit Cestu proti bolesti i za
cenu bolesti vlastní. „Půjdu v klidu, pomalu, počítám, že mi to vyjde tak na sedm osmí dní,“
upřesňuje. Ze Sněžky vyrazí 15. srpna a případní souputníci jsou vítáni. Své dojmy a zážitky
bude sdílet stejně jako loni na facebooku a navíc i na instagramu.
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Milan Dzuriak dostal loni za svou aktivitu Cenu Jirky, kterou uděluje město Jirkov
osobnostem, jež vykonaly záslužný čin či se dlouhodobě podílely na rozvoji města. Dle
lékařských vyšetření trpí nevyléčitelnými chorobami, vrozenou vadou kyčlí a Bechtěrevovou
nemocí.
Sbírkový účet Cesty proti bolesti je otevřený do konce srpna: 115-2611260257/0100.
Program Cesta proti bolesti 2. ročník:
Pátek 1. 7. od 15:30 do 22 hodin
Program v městské věži, ve sklepení představení divadla NAHOĎ Chomutov, nafukovací
hrady a klouzačky pro nejmenší.
Náměstí: 16:15 - Bubenická kapela Oklep, 17:00 - Start běhu do Olejomlýnského parku.
Od 17:30 u kostela sv. Jiljí kapely Blues Up7, 18:15 Abdera, 19 h Anacreon, 20 h australský
rocker Gwyn Ashton, 22 h vypouštění lampiónů.

Taje kompostování odhalí na radnici
Ve čtvrtek 9. června od 16:15 proběhne na jirkovské radnici v zasedací místnosti seminář
s odborníky z Ekodomova. Poradí, jak využít biomateriál, jak jej přeměnit v kompost či jak
chránit půdu. Seminář zajišťuje Kompostuj.cz, přijít může každý, koho téma zajímá.

Dárcům krve vyplatí Jirkov příspěvek až za čtvrt roku
Zasloužilí dárci krve, držitelé zlaté Janského plakety s trvalým pobytem ve městě Jirkov,
dostanou od města finanční příspěvek i letos. Každoročně jde o tisíc korun. Někteří z nich se
už na radnici informují, kdy bude možnost podat žádost. „Termín ještě upřesníme, bude to
přibližně od poloviny srpna do poloviny října,“ uvedl starosta Jirkova Radek Štejnar.

Památný strom dostane péči odborníka
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 Mendelově
univerzitě v Brně ošetřen na odpovídající úrovni. Odborník s mezinárodním certifikátem
European Tree Worker v pátek 27. května se pustí do práce, které budou moci přihlížet
školáci ze dvou tříd Základní školy v Nerudově ulici. „Bude pro ně také připraven program
litoměřického Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchovy Sever,“ dodává místostarostka
Dana Jurštaková.

Ostrůvek v Zámeckém rybníku bude přístupný
Za účasti významných hostů bude v sobotu 28.
května slavnostně otevřena lávka na rybníce pod
zámkem Červený hrádek. Ve 13:30 přestřihnou
pásku potomek rodu Hohenlohe spjatého
s Jirkovem, Sandro Gamazo y HohenloheLangenburg a Hugo Weriand Windischgrätz,
potomek slavného velitele. Význam okamžiku
podpoří ostrostřelecká salva a k dobré zábavě
přispěje jazzový koncert.
Ostrovní party podpořila ROCKNET s. r. o., která
vytvořila a namontovala novou lávku. „Po desítkách let tak ostrůvek nabídne návštěvníkům
nové pohledy,“ dodává Radek Štejnar, starosta Jirkova.
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Jirkov už má svůj pumptrack
v Olejomlýnském parku
Slavnostní výjezd na neobvyklou cyklistickou
dráhu v Olejomlýnském parku proběhne ve
středu 15. června od 15 hodin. Hlavní exhibici
obstará světově proslulý jirkovský freerider a
biker Richard Gasperotti.
Spolu se svými kolegy ukážou dětem a
mládeži, jak se dá na pumptrackové dráze
jezdit, malí zájemci si budou moci půjčit kolo
a vyzkoušet bezpečnou jízdu.

Jirkovští učitelé absolvovali seminář k integraci vietnamských žáků
Poradna pro integraci z Ústí nad Labem připravila pro jirkovské učitele ve spolupráci
s městem Jirkov ojedinělé setkání. Skupina asi dvanácti pedagogů ze dvou základních škol
měla možnost dozvědět se užitečné informace o historii, kulturních a jazykových odlišnostech
a vzdělávání Vietnamců. S vietnamskými dětmi se totiž místní učitelé setkávají ve třídách již
několik let.
„Seminář byl velmi přínosný, zaměřený na praktické informace. Účastníci kladli konkrétní
dotazy a dostávali na ně konkrétní odpovědi,“ přibližuje průběh místostarostka Jirkova Dana
Jurštaková. Učitelé byli také seznámeni s činností vietnamského asistenta, který působí
v Chomutově a jehož služeb mohou využít při komunikaci s rodiči a výchovnou poradkyní.
Seminář proběhl v rámci projektu Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji.

Jednání ohledně MHD v Jirkově spějí ke konci
Starosta Radek Štejnar informoval jirkovské zastupitele o vývoji v jednáních s Dopravním
podnikem měst Chomutova a Jirkova. V současné době jsou stále zmiňovány obě varianty,
s trolejbusy i bez nich, ovšem za nižší částku, kterou by Jirkov případně mohl akceptovat.
„Do červnového zasedání zastupitelstva budou připraveny podklady ke konečnému
rozhodnutí,“ dodává jirkovský starosta Radek Štejnar.
Zatím nejpravděpodobnější je, že bude posílen spoje č. 16, který Jirkováci hodně využívají,
také proto, že do Chomutova dorazí po dvaceti minutách jízdy, což je rychlejší než trolejbus.

Při blokovém čištění překáželo méně aut
Jirkov má už vyčištěné ulice, během komplexní akce bylo odtaženo celkem 92 vozidel.
„Občané si zřejmě pomalu zvykají na to, že mají respektovat dopravní značení,“ uvádí
místostarostka Dana Jurštaková, protože statistika městské policie hovoří jasně: například na
sídlišti Na Borku dříve odtahovka odvážela i patnáct vozů, letos to bylo jen pět.
Nepozorní řidiči, kteří nerespektovali značku zákazu stání, museli zaplatit celkem 13 700
korun, u třinácti aut dvojí odtah (po ukončení čištění vrácena zpět na místo parkování).
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Preventisté městské policie v Jirkově jsou častými hosty ve školách
i u seniorů
Preventisté Městské policie Jirkov opět navštívili seniory a pokračují v přednáškách na
základních i mateřských školách. Pro členky a členy Senior klubu v Chomutovské ulici si
připravili přednášku na téma novela silničního zákona, která zavádí povinnost užít reflexní
prvek při chůzi mimo území obce při snížené viditelnosti. Na závěr návštěvy rozdali seniorům
reflexní samonavíjecí pásky, které lze použít opakovaně nejen na svrchní části oděvu, ale i k
označení konstrukce invalidního vozíku, francouzské hůlky, rámu jízdního kola, kabelky a
podobně.

V Jirkově přibydou další dvě kamery
V letošním roce byl v rámci prevence kriminality schválen projekt k rozšíření kamerového
systému v Nových Ervěnicích. Dvě kamery přibydou do ulice Palackého. „Budou přispívat k
zajištění veřejného pořádku a napomáhat k vyšší objasněnosti protiprávních činů a zjištění
pachatele,“ říká k tomu starosta města Radek Štejnar. Náklady ve výši přibližně tři sta tisíc
korun budou z větší části hrazeny z dotace a zhruba třiceti tisíci korunami z rozpočtu města.
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