Tiskové zprávy 21. 10. 2015
Jirkov vyplatí zasloužilým dárcům krve tisícovku
Od středy 21. října do 11. prosince bude Městský úřad v Jirkově vyplácet příspěvek
držitelům zlaté Janského plakety. Jde o podporu, kterou rozděluje město již od roku 2010,
kdy skončila těmto dárcům možnost bezplatné dopravy v místní MHD.
Letos po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
museli úředníci na radnici hledat nové cesty, jak formálně udílení podpory uchopit, proto
se termín vyplácení posunul z jara na podzim. „Vybrali jsme způsob, kdy město poskytne
jednotlivým občanům Jirkova, kterých se to týká, peníze formou finančního daru,“
vysvětluje Jiří Kordanič, vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů s veřejností Městského
úřadu v Jirkově.
Dárci krve se tedy mohou dostavit do třetího patra radnice v budově na náměstí Dr. E.
Beneše čp. 1, číslo kanceláře 32. Předložit musí občanský průkaz, kterým doloží trvalé
bydliště v Jirkově, dárcovskou legitimaci a kartičku Zlatá plaketa, případně potvrzení od
hematologicko-transfúzního oddělení. Tisíc korun si po vyplnění formuláře vyzvednou
rovnou v hotovosti v pokladně.
V loňském roce využilo této podpory 194 lidí, předloni 167 lidí.

Cesta proti bolesti přinesla první výsledek: Matouš zažil Paříž
V červnu rozjel mladý sportovec Milan Dzuriak
z Jirkova projekt Cesta proti bolesti, kterým chtěl
splnit dvěma handicapovaným mladíkům velké sny.
Jedním z nich je sedmnáctiletý Matouš Ulman,
kterého svalová dystrofie upoutala před pěti lety na
vozík.
Matouš
totiž
miluje
francouzské
filmy,
s Belmondem, Fantomasem a především ty četnické
ze Saint Tropez. Proto si moc přál podívat se, dokud
to jeho zdravotní stav dovolí, do Francie.
V září se to podařilo díky snaze více lidí, kteří podpořili Cestu proti bolesti. Matouš se
svými rodiči strávil tři noci a tři dny v Paříži a odvezl si krásné zážitky.
„Viděli jsme Louvre, Montmartre, projeli se na lodi po Seině. Byli jsme pozváni i na české
velvyslanectví. V restauraci jsme ochutnali krevety a mušle a navštívili jsme Eiffelovku,“
líčí Matoušův otec Josef Ulman, na jehož letenku se složili kolegové v práci. Těm po
návratu jako připomínku svých díků vytisknul rodinnou fotografii z Paříže. „Děkujeme
samozřejmě také Milanovi, jeho tetě Hance Lednové a jeho rodičům. Starostovi Radku
Štejnarovi, že Cestu proti bolesti podpořil, Bedřichu Fryčovi za velkou pomoc nejen na
letišti. Dále základní škole v ulici Budovatelů a všem, co se na akci podíleli. Vzkazujeme
srdečné díky také neznámému chlapci s maminkou, kteří dali Matoušovi při vítání Milana
po dojezdu do Jirkova na náměstí eura na vstup na Eiffelovku,“ dodává otec, dojatý
ochotou tolika lidí pomoci.
Pobyt ve Francii Ulmanovým umožnili: Sponzorskými dary FIRO-Tour a. s., Roman
Šujan, Ekoselect a. s., Petra Trnková – www.pariznamiru.cz, zaměstnanci velvyslanectví
v Paříži a všichni, kdo se podíleli na Cestě proti bolesti.
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Jirkov otevře své kroniky
Staré fotografie ulic a domů v Jirkově či zápisky
z různých období si bude moci prohlédnout každý, kdo
dorazí ve čtvrtek 29. října do jirkovské kronikárny
v Chomutovské ulici čp. 409. Místní kronikář bude od
14 do 18 hodin přijímat zájemce o historii dávnou
i nedávnou.
Kronikárna je netradiční způsob, jak zanechat v Jirkově
historii živou. Jsou v ní uloženy ručně i elektronicky
psané knihy. Místnost v přízemí vily, kde sídlí ještě Seniorklub, je otevřena každý čtvrtek
od 14 do 16 hodin. Poslední rok ji má včetně tvorby kroniky na starosti Pavel Simet
z Jirkova, který pracuje v Oblastním muzeu v Chomutově jako kurátor.
Kontakt na něj je kronikar.jirkov@seznam.cz, více o kronikách lze najít na odkazu:
www.jirkov.cz/mesto/kronika-mesta/.

Jirkovští hasiči trénovali zásah ve školce
„Hurááá, už jsou tu!“ vítaly vesele děti z jirkovské
mateřinky Kaštánek ve Smetanových sadech první
hasičskou cisternu, která se zapnutou sirénou a
blikajícími světly zabrzdila u budovy školky.
S učitelkami totiž čekaly v parku kvůli fingovanému
požáru ve školní kuchyni. Příjezdem hasičů se pořádně
rozjelo cvičení, na jehož konci bylo zdárné uhašení
ohně a záchrana dvou dětí uvíznutých i s učitelkou
v patře školky a přidušené uklízečky v přízemí.
Devět mužů a jedna žena z výjezdové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Jirkov v dýchacích přístrojích
prohledávalo budovu školky, procházelo každou
místnost, ať už šlo o spíž či o kamrlík pro uklízecí
potřeby. Pohybovali se pomalu a obezřetně, protože při
předstíraném požáru byly místnosti plné „kouře“. Když
vyvedli ven klopýtající uklízečku, děti čekající pod
stromy se spontánně roztleskaly. S očima navrch hlavy
přihlížely poskytnutí první pomoci, některé to
i komentovaly. „Aby byly děti na nácvik poplachu připravené a nebyly vystresované, včera
i dnes ráno jsme si s nimi o všem povídaly, případně ukazovaly,“ poznamenala vedoucí
školky Jaroslava Chrtková.
Po skončení cvičení půjčili hasiči své helmy malým nadšencům a nechali je prolézt jeden
ze svých zásahových vozů. „V listopadu budeme nacvičovat ve školce Na Borku, rádi
bychom pak pokračovali na jaře i v některých dalších školkách,“ dodal Petr Pastyřík,
starosta dobrovolných hasičů.
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