Činnost Senior klubu v 2013
Leden 2013
08. 01. 2013
Tradičně jsme začátek roku zahájili s Mouťas triem a všichni jsme byli báječně
naladěni.
15. 01. 2013
Nás zaujal svou besedou o šlechtě na zámku Červený Hrádek pan Michal Bečvář.
22. 01. 2013
Starosta Otvic pan Ašenbrener přišel do našeho klubu už po několikáté.Tentokrát s
úžasnou besedou o Norsku,které procestoval se svými dvěma syny.
29. 01. 2013
Přijala pozvání ředitelka Dětského domova ve Vysoké Peci paní Houdová, která
veleúspěšně řadu roků tento domov vede,aby nás zasvětila do poslání a činnosti
tohoto zařízení.Její vyprávění bylo velice poutavé.

Únor 2013
05. 02. 2013
Jaké služby nabízí městská sociální firma ONZA a.s. v Jirkově nám přiblížil její jednatel
pan Libor Duchoň.
12. 02. 2013
Jogínka paní Petržilová zasvěcovala členy Senior klubu do významu jogy pro seniory.
19. 02. 2013
Velice ochotně přišla paní Bc.Bendová, ředitelka Městské policie v Jirkově s aktuálními
informacemi o činnosti tohoto orgánu na území města.
26. 02. 2013
O novinkách sociálního odboru Městského úřadu v Jirkově nás informoval jeho
vedouci pan Bc Bernt. Potěšil nás ale ještě i zážitky ze své dovolené v daleké
Dominikánské republice,kterou navštívil.

Březen 2013
05. 03. 2013
Poetickou půlhodinku s flétničkou a vystoupení malých umělců pro náš program
připravilo několik dětí z DDM Paraplíčko v Jirkově a moc se nám jejich vystoupaní
líbilo.
12. 03. 2013
Jsme si pozvali do našeho klubu společnost Tercie z Boleboře - zapálence
středověku,kteří nás poutavě zasvětili do vzniku a významu erbů.Tyto úžasné přátele
jistě v budoucnu do našeho klubu pozveme znovu.Beseda s nimi byla úžasná!
19. 03. 2013
Besedovali v Senior klubu vedoucí stavebního úřadu a životního prostředí pan Ing.
Urban a pan Bc. Kordanič, nový vedoucí vnitřní správy a vztahů Městského úřadu
Jirkov.
26. 03. 2013

Kantorka paní Frantová připravila i v letošním roce akci- procvičování mozkových
závitů a bylo u toho veselo.

Duben 2013
02. 04. 2013
Do SK ochotně přišla paní Mgr. Dušková, šéfredaktorka Jirkovských novin a
vyprávěla,jak tyto noviny vznikají.
09. 04. 2013
S nejnovějšími informacemi o akcích ve městě přišel do našeho klubu vedoucí odboru
majetku města Městského úřadu pan Ing. Reiner.
16. 04. 2013
Přátelské posezení u Jirkovských hasičů v jejich pěkné klubovně se uskutečnilo i
letos.Pobesedovali jsme, občerstvili jsme se, potančili a pobavili jsme se a bylo nám
všem hezky díky
23. 04. 2013
Kolektivně jsme navštívili jirkovskou atrakci - Lezeckou arénu v bývalém Kulturním
domě v Nových Ervěnicích.Provozovatelé této pěkné zajímavosti-rodinka Zástěrových
nás nejen ochotně přijala,ale pobesedovala s námi a po celém zařízení nás provedla.
Moc se nám všem toto odpoledne líbilo.
30. 04. 2013
Do Karibiku na Jamajku nás svým cestovatelským vyprávěním zavedla paní Doležalová
a zase se nám s ní cestovala moc příjemně.

Květen 2013
07. 05. 2013
Jsme si uspořádali celodenní zájezd do Děčína. Lilo,jak z konve, ale příjezdem na
děčínský zámek se počasí umoudřilo a byl to jak krásný výlet, tak krásný den.
16. 05. 2013
Se v Senior Klubu oslavoval Den matek. Kytička,tentokrát z ruky paní místostarostky
potěšila každou matku,nebo pramatku i prapramatku. Zahráli nám jako každý rok a
bez nároku na honorář báječní a milí manželé Hurníkovi. Jak jinak, než že nám bylo
všem hezky!
21. 05. 2013
Hudební dopoledne v 7. MŠ Smetanovy sady s miloučkým a šikovným sborečkem
Kaštánek, to byly moc hezké chvíle pro členy Senior klubu. I pohoštěni jsme byli!
Dlouhá léta na Den Matek a v čase předvánočním těší naše srdíčka další a další
dětičky za perfektního vedení pani učitelky Machové a my jim moc děkujeme!
28. 05. 2013
Pan Mgr. Fryč, veliký příznivec cestování a stálý příznivec Senior klubu Jirkov opět
velice poutavě vyprávěl všem,kdo na jeho besedu přišli o své letošní cestě po
Kostarice a Nikaragui.

Červen 2013
04. 06. 2013

Jsme si zajeli na občerstvení do námi oblíbené Myslivny v Drmalech, ale byli jsme moc
zklamáni z úpadku této krásné lesní restaurace.
11. 06. 2013
Se neslo Senior klubem zpívání Jirkovských seniorek.
18. 06. 2013
Přišli mezi nás milí přátelé z Otvic, vzali s sebou harmoniku a vozembouch a zpívalo se
a zpívalo.
25. 06. 2013
Bylo naplánováno posezení na zahradě Senior klubu,které iniciovalo sdružení ARCHA
777,ale nevlídné počasí tento program zhatilo. ARCHA se ale prezentovala v
prostorách klubu ukázkami své práce s nejmenšími dětičkami. Bylo radost pohledět
na to hemžení. Jistě v našem klubu nebyli všichni naposled.

Červenec – srpen 2013 PRÁZDNINY

Září 2013
03. 09. 2013
Opět jsme se sešli v hojném počtu ve svém klubu po letní přestávce.Naladit nás přišlo
jako vždy v tento čas Mouťas trio.Pánové sice tentokrát přišli jen dva,ale harmonika a
k tomu basa nás potěšila zrovna tak,jak kdyby hrála celá kapela.
10. – 17. 09. 2013
Jsme si užívali letošní týdenní rekreaci v západních Čechách v Chebské pánvi ve Skalné
u Františkových Lázní. Malé městečko,milí lidé,hezké ubytování,výborné
stravování,příjemné posezení na obnovovaném a krásném hradě Vilštejn,beseda s
tamním kronikářem,prohlídka obnoveného kostela Sv,Štěpána,návštěva sportovního
zařízení,procházky po okolí,propršený výlet do
Chebu(hrad,Špalíček,cukrárna),návštěva Motýlího domu,to byly krásné zážitky z
letošní dovolené.Samozřejmě se denně ráno cvičilo a denně jsme si uspořádali
večerní programy.Ani tentokrát nechybělo i naše sportovní klání,ténování mozkových
závitů formou testů,večírek ve znamení pruhů a proužků a spousta zpívání.Několik
seniorek,které jsou zpěvačkami ve sboru Jirkovské seniorky zapůsobilo a očividně
udělalo radost zdejším občanům svým vystoupením po mši ve velikém a krásném
kostele.
24. 09. 2013
Přišel do Senior klubu na besedu vedoucí právního odboru Městského úřadu pan
JUDr.Duchoň

ŘÍJEN 2013
01. 10. 2013
Jak probíhá svatební obřad to bylo téma další z besed v SK ,která se však nakonec
neuskutečnila a všichni kdo tento den do klubu přišli si tedy na vyplnění
odpoledne hezky a zvesela společně zazpívali pár písniček.
08. 10. 2013
Ani přislíbená beseda o hydrogeologii úžasného, příjemného a velice fundovaného

odborníka pana Ing.Halíře z MUS se pro jeho nečekaně prodloužený služební pobyt
v zahraničí nekonala.Z vlastních zdrojů se vytvořilo pásmo o vývoji stolování, o
tom,jak čas přinesl vynález a vývoj jednotlivých částí spodního prádla a obuvi a jak se
postupem doby měnila osobní hygiena.

15. 10. 2013
Uspořádali jsme si poslední celodenní výlet v tomto roce a to na krásný zámek
Libochovice, do muzea českého granátu v Třebenicích a nově otevřené,hezké a
útulné, cenově náročné a linii velice nebezpečné Čokolaterie, taktéž v Třebenicích.
22. 10. 2013
Byl v Senior klubu referovat o financích města vedoucí finančního odboru Městského
úřadu Jirkov pan Ing.Koprušťák.
29. 10. 2013
Sympatická a oblíbená cestovatelka našeho města paní Raisrová vyprávěla seniorům
o své účasti na mezinárodním setkání cestovatelů ve Francii.

LISTOPAD 2013
07. 11. 2013
Teprve až v listopadu jsme si vyjeli do Městského divadla v Mostě na komedii Prokletí
rodu Baskervillů.
12. 11. 2013
Se uskutečnilo již jednou plánované povídání zastupitelky a oddávající Městského
úřadu paní Dufkové o tom, jak probíhá svatební obřad.Vtipný a zajímavý program se
všem kdo přišli líbil.
19. 11. 2013
Sdružení Šance žít přispělo do programu Senior klubu již potřetí.Tentokrát bylo
připomenuto 100.výročí narození velkého kapelníka Karla Valdaufa.Pořad byl opět
velice působivý a všem přinesl hezké chvíle.
26. 11. 2013
DDM Paraplíčko Jirkov pod vedením paní Bolomské ochotně do Senior klubu přijde
několikrát do roka.Děti z jednotlivých oborů tohoto zařízení se přijdou pochlubit,co se
zase naučily.Tentokrát to bylo pásmo muzicírování a malým pokusem se předvedli i
budoucí chemici.Zase nám také přinesly milé a hezké dárky a zase nás potěšily.

PROSINEC 2013
03. 12. 2013
Seniory přišly tak jako každoročně potěšit svým předvánočním vystoupením dětičky
ze 7.MŠ a byly ti malí Kaštánci zase úžasní !
10. 12. 2013
Proběhl poslední program roku 2013 s malým pohoštěním a hudebním pořadem pana
Vávry.

