Výbor Senior klubu města Jirkov předkládá Radě města Jirkova svou zprávu za rok 2012,
která byla projednána dne 28.5.2013.
Senioři ve městě Jirkov mají již více než 27 roků svůj klub, jehož provoz a fungování
financuje jeho zřizovatel město Jirkov a všichni, kdo do tohoto zařízení docházejí, si této
skutečnosti velice považují. Každý občan města v seniorském věku má možnost do tohoto klubu
přijít, najít zde přátele, pobavit se, poučit, načerpat další zkušenosti, rozptýlení a využít svůj
volný čas.
Klub má provoz 3 dny v týdnu, kdy úterý je s programem. V červenci a srpnu je klub
uzavřen. Program zajišťuje 8 lidí, kteří se snaží o to, aby akce, které v Senior klubu probíhají,
byly pro všechny přínosem a uspokojily tak všechny, kteří do klubu přijdou. Při porovnání
předchozích zpráv o činnosti Senior klubu se může zdát, že činnost klubu je stále stejná, ale není
tomu tak. Seniorské publikum je nejen zvídavé, ale i náročné. V loňském roce proběhlo celkem
38 akcí.
Již několik roků velice oblíbené besedy o cestování byly na programu i v loňském roce.
Malajsie, Thajsko, Venezuela a řeka Orinoko, Jihoafrická republika, Moskva - tam všude se
dostali senioři při besedách ochotných cestovatelů, kteří do klubu přišli a podělili se o zážitky ze
svých cest.
Besedovali u nás také příslušníci Policie ČR o bezpečnosti seniorů v silničním provozu
a jirkovští hasiči o své činnosti. Dalšími besedami byly besedy na téma o numismatice, o rostlině
aloe vera a jejích blahodárných účincích na naše zdraví, jak zdravě a chutně uvařit a ještě ušetřit,
o činnosti Městské majetkové Jirkov, o činnosti Městské policie Jirkov, beseda o projektu
ochrany nosorožců, o přírodě a životním prostředí, o sochaři Brokofovi a jeho stopách v Jirkově,
poetická beseda s fotografiemi a veršíky, vzpomínkové pásmo k 80. výročí narození Waldemara
Matušky, sbírka mušlí a vyprávění jejich sběratele, vystoupení Jirkovských seniorek. Jedno
odpoledne pro nás hráli učitelé ze ZUŠ Jirkov. S aktualitami a informacemi přišli i všichni vedoucí
odborů Městského úřadu v Jirkově a tajemnice Městského úřadu. To je výčet akcí na půdě
Senior klubu za loňský rok. Na pozvání jsme mile rádi zašli do DDM Paraplíčko v Jirkově, Městské
galerie, na koncerty do zdejší ZUŠ i na akce pořádané MěÚSS Jirkov. Uspořádali jsme si výlet na
hrad Jimlín a do národopisného muzea v Třebízi, zájezd na Horský hotel Lesná, na hrad Líčkov
a do Žatce. I v loňském roce jsme zajeli na divadelní představení do Městského divadla v Mostě.
Utužovali jsme přátelství s Baráčníky z Otvic a nechyběli jsme ani na jimi pořádaném pěkném
zájezdě. Loňskou rekreaci jsme si zajistili v Roztokách u Křivoklátu k veliké spokojenosti všech
účastníků.
Den Matek a oslavy závěru roku, to jsou již tradiční a velice oblíbené akce v Senior klubu
a nejinak tomu bylo i v roce 2012. Spřízněnými dušemi seniorů jsou již řadu roků aktéři
nejžádanější, kteří vytváří jedinečnou atmosféru těchto oslav. Jsou to učitelky a dětičky sborečku
Kaštánek ze 7.MŠ Jirkov, Mouťas trio (snad proto, že jejich věk je již též seniorský) a milí manželé
Hurníkovi.
Celý výbor Senior klubu je přesvědčen, že i v loňském roce byla činnost klubu velice
úspěšná a účast jako měřítko to potvrzuje. Zpráva do jednání rady města je sice strohá, ale
výstižná a vypovídá o tom, že senioři ve městě Jirkov nejsou vůbec opomíjeni a mohou díky
městu Jirkov obohatit svůj život a vedení města tímto srdečně děkují.
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