Tiskové zprávy 27. 3. 2014
Jirkov dostane dotaci na zvelebení Olejomlýnského parku
Dlouholeté úsilí se podařilo. Jirkov bude mít
sportovně relaxační areál pod širým nebem, a
to téměř v centru města. Podaří se mu to díky
85% dotaci z Regionálního operačního
programu
Severozápad,
která
může
dosáhnout až 25,5 milionů korun. Náklady
města se předpokládají na 4,5 milionu korun
(15 % z nákladů, které se upřesní po
výběrovém řízení na dodavatele).
„Mám z toho velkou radost, že se dlouholeté
záměry naplnily a můžeme využít potenciál
této lokality,“ vyjadřuje se ke schválení dotace starosta Jirkova Radek Štejnar.
Co všechno se změní? V plánu je revitalizace a rekonstrukce s cílem umožnit volnočasové
aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel Jirkova i spádových obcí. Počínaje dětmi
různého věku, které se budou moci vyřádit a protáhnout na hřištích s pískovými plochami,
projet se na lanovce, prolézt pavučinou či na lezeckých stěnách; přes příznivce cyklistiky a
inline bruslení, kteří využijí nové stezky; konče staršími lidmi, kteří budou moci zkusit
petanque.
Součástí bude také obnovené dopravní hřiště (na snímku) a samozřejmě nové lavičky, také
dřevěný altán. Na břehu rybníka se postaví dřevěná odpočinková vyhlídka, další bude na
nejvyšším místě parku. Cesty s povrchem z minerálního betonu budou osvětlovat lampy.
Vše bude celoročně přístupné veřejnosti, kapacita při plném „vytížení“ se předpokládá
v řádu desítek až stovek lidí. (V Jirkově žije 20 883 lidí – údaj z roku 2013.)
Začne se co nejdříve, už v dubnu vyjedou stroje k přípravným terénním pracím, a poté se
už postupně budou v části naproti zahrádkářské kolonii rýsovat hřiště, plocha pro skate a
petanque. „Dokončení je plánováno na podzim 2015,“ říká místostarostka Dana
Jurštaková. Nemocné a překážející stromy a keře budou vykáceny, většina jich ale zůstane
tak, jak je. K nim přibyde 309 nových listnatých stromů a 3 681 keřů a trvalek, vše je
navrženo tak, aby se vytvořil vnitřní prostor v park.
„Park napojíme i na cyklostezky, které plánujeme ještě ve městě vybudovat, takže bude
velmi dobře dostupný i cyklistům z okolí,“ dodává starosta. Podobná zóna v Jirkově chybí.
Sice tu jsou parky a parčíky, zákoutí s rybníky, lesní obora, romantický park se zámkem a
zhruba šedesát dětských hřišť (z toho jedenáct nových), ale Olejomlýnský park bude něco
víc.
V Olejomlýnském parku se až do poloviny 20. století pěstovalo ovoce. Současný prostor
parku byl součástí sadových ploch kolem Jirkova. Územím protéká řeka Bílina, jejíž
energii využívala olejna (Olejový mlýn). V severní části fungovala v 19. až 20. století
přádelna, která vyhořela a její ruiny byly patrné ještě v 80. letech 20. století. Tou dobou se
už v části parku rozrůstala zahrádkářská kolonie. Ve druhé polovině 20. století zde byly
vybudovány cesty a vysazeny keře. Mezi velkým pískovištěm a hrušňovou alejí a hřištěm
přibylo dopravní hřiště, které bylo využíváno jen krátce. Park sloužil jako oddychové místo
a promenádní cesta.
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V roce 1982 byla zpracována studie na podrobnou rekonstrukci parku, která poté zčásti
proběhla. V současnosti je park udržovaný, ale nenabízí více možností. Hřiště jsou
nefunkční, připomínají je jen polorozpadlé pozůstatky. Cesty jsou nezřetelné a většinou
nezpevněné, dřeviny jsou zčásti vysázené (a ty jsou staré) a zčásti náletové, některé jsou
poškozené.
Protože je park pěším přístupný z několika směrů, Jirkováci jej využívají jako ideální a
klidné místo pro procházky, stranou městského ruchu, přitom ležící stále v centru. Venčí tu
psy, někteří i piknikují, v zimě děti bobují na kopci a na podzim pouštějí draky ve spodní
části.

Dárci krve mohou požádat v Jirkově o příspěvek
Tisíc korun vyplatí město Jirkov držitelům zlaté Janského plakety. Ti, kteří přijdou ve
dnech od 1. května do konce června do kanceláře č. 35, předloží potřebné doklady a vyplní
žádost, si budou moci v pokladně městského úřadu vyzvednout hned hotovost.
„Příjemcem může být jedině držitel zlaté Janské plakety s trvalým pobytem v Jirkově, musí
předložit občanský průkaz, kopii dárcovské legitimace a kopii kartičky Zlatá plaketa,
případně potvrzení od hematologicko-transfúzního oddělení,“ upozorňuje na náležitosti
místostarostka Dana Jurštaková.
V loňském roce odcházelo z pokladny s tisícikorunou 167 lidí, předloni 131. Příspěvek je
vyplácen jako náhrada před lety zrušeného bezplatného užívání MHD pro držitele zlaté
Janského plakety.

Rodiče malých dětí vybírají školku, v Jirkově mají osm možností
Zápisy do mateřských škol v Jirkově proběhnou na jednotlivých pracovištích 7. a 8. dubna
v časech 8-11 a 12-15 hodin. K zápisu mohou přijít i děti, školu si prohlédnout a pohrát si
v herně. Nutné je přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Rodiče
si mohou vybrat jakoukoliv mateřskou školu. „V Jirkově je kapacita dostačující, loni bylo
přijato i zhruba 80 dětí mladších 3 let,“ říká místostarostka Dana Jurštaková. Profily
jednotlivých školek - v Jirkově jich je osm a devátá v Otvicích - jsou stránkách
www.msjirkov.cz.
Dvě z nich, MŠ Klubíčko v Nerudově ulici a MŠ
Kaštánek Smetanovy sady, jsou zapojeny do
projektu EMPAC. Díky tomu nabízejí své zahrady
v odpoledních hodinách i veřejnosti a provozují
půjčovny hraček (foto při otevření půjčovny loni, na
snímku starosta Radek Štejnar).

Níže přinášíme seznam školek s jejich specifiky, kterými se odlišují:
MŠ Klubíčko v Nerudově ulici: Kromě zapojení do projektu EMPAC nabízí kroužek
angličtiny a možnost dietního stravování. Do čtyř tříd se vejde sto dětí. V případě volných
míst sem mohou docházet i ty menší děti, od dvou let věku. Provozní doba školky je od
šesti hodin do půl páté odpoledne.
MŠ Čtyřka v ulici J. K. Tyla: Má tři třídy, jednu pro třináct dětí, celkem je kapacita 53 dětí.
Výchovně-vzdělávací program školky je zaměřen na výtvarnou činnost. Dětem se otevírá
ráno v šest a zavírá se v šestnáct hodin.
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MŠ Srdíčko v Bezručově ulici: Sídlí jako jediná v bývalé rodinné vile, také proto je její
kapacita nižší - 26 dětí ve dvou třídách, jedna z nich je logopedická. Provozní doba je od
5:30 do 16 hodin.
MŠ Mašinka Na Borku: Budova se sedmi třídami, z nich dvě jsou logopedické, téměř
sousedí se sportovištěm a dětským hřištěm. Celková kapacita je 145 dětí. Provozní doba je
od půl šesté ráno do čtyř odpoledne.
MŠ Pohádka ve Školní ulici: Nachází se v areálu s Domem dětí a mládeže Paraplíčko, na
zahradě mohou děti pěstovat bylinky a květiny. Školka je zapojena do enviromentálního
projektu - děti se starají o šneky africké, s rodiči adoptovaly zvířátka v zooparku. Děti jezdí
jednou týdně bruslit, chodí na plavání, soutěží na školkové olympiádě, zpívají ve sboru, učí
se hrát na flétnu či práci s počítači. Ve čtyřech třídách je 100 dětí, v provozu je školka od
5:30 do 16:30 hodin.
Čtyřlístek ve Studentské ulici: Děti z této školky navštěvují solnou jeskyni a absolvují
plavecký výcvik. Je tu možnost dietního stravování. V budově jsou čtyři vždy zaplněné
třídy a jedna třída zůstává jako rezervní. Kapacita je 100 dětí + 25 rezerva. Otevřeno je od
šesti do šestnácti hodin.
Kaštánek ve Smetanových sadech: Největší mateřská škola (150 dětí v šesti třídách) je
v centru města a sousedí s parkem. Je také zapojena do projektu EMPAC. Děti mají
možnost účastnit se keramického a pěveckého kroužku, učit se anglicky, absolvovat
plavecký výcvik. V kuchyni připravují i dietní jídla. Otevřeno je od šesti hodin do
šestnácti, v případě nutnosti lze do sedmnácti hodin.
MŠ Hrádek na Červeném Hrádku: Nejmenší školka z jirkovských se nachází na návsi
Červeného Hrádku), vejde se sem jedna třída s dvaceti dětmi. Vzhledem ke svému
umístění (obora, zámecký park, zahrádkářské kolonie, rybníky) je zaměřena na ekologii.
Děti pěstují zeleninu a květiny. Provozní doba začíná v šest a končí v 16:30.

V Jirkově probíhá jarní úklid, začne i blokové čištění
V některých domácnostech se vítá
jaro pořádným úklidem, v Jirkově
je tomu tak i na veřejných
prostranstvích. Vidět je to na péči
o zeleň, například výsadba
v Žižkově ulici, Na Borku či
v Chomutovské ulici po zimě
prokoukla. Pracovníci městské
sociální firmy ONZA okopávali
(snímek ze Žižkovy ulice),
přihnojovali, pleli, ořezávali tvar
a
u
vzrostlejších
dřevin
vyměňovali úvazky a kůly.
„Kromě údržby zeleně a běžného úklidu se chystá už blokové čištění,“ říká starosta Jirkova
Radek Štejnar. Začíná 14. dubna a bude probíhat vždy v pondělí, středu a pátek od 7 do 17
hodin. Úklid bude prováděn ručně i strojově. Za porušení zákazu stání dostanou majitelé
aut pokutu až do výše dvou tisíc korun a jejich vozidlo bude odtaženo. „Pokud si jej
nevyzvednou do 17 hodin téhož dne, bude jim vráceno na původní místo. Poplatek za
jeden odtah je 1 300 korun, za dvojí 2 600,“ dodává Marta Bendová, ředitelka městské
policie. Loni při jarním čištění bylo odtaženo celkem 90 aut.
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Dětská hřiště jsou připravena na sezonu
Devět nově postavených hřišť (Krušnohorská, Na
Borku, Alešova, Boženy Němcové, K. Popelky,
Nábřežní, Kludského, Obránců míru, Březenec fotbalové hřiště) prošlo každoroční kontrolou.
Nedostatky a vady, které se jevily jako nebezpečné,
byly odstraněny. „Šlo například o uvolněný prvek,
chybějící šrouby nebo matice. Sleduje se také, jestli
je dostatečná dopadová plocha či vrstva
dopadového materiálu, což je většinou písek,“
upřesňuje jirkovský starosta Radek Štejnar. Jak je
vidět na snímku hřiště v Alešově ulici, bylo třeba
opravit i oplocení.
V letošním roce pokračuje odstraňování starých
dětských hřišť, které neodpovídají normě – jde o
nevyhovující prvky jako jsou lavičky, prolézačky,
ale také betonová pískoviště. Na rok 2014 je
v rozpočtu vyhrazeno zhruba 350 tisíc korun na
údržbu a opravy dětských hřišť.

V ulicích Jirkova jsou kontejnery na bioodpad
Větve, listí, trávu a zbytky nemasových jídel mohou Jirkováci už třetím rokem odkládat do
kontejnerů na bioodpad. K dispozici jich je zhruba tři sta kusů ve dvou velikostech, a
protože je o ně velký zájem, plánuje se do budoucna přidání další cca stovky.
„Na odboru majetku města a útvaru investic evidujeme spoustu žádostí právě o přidání
těchto kontejnerů nebo alespoň o častější vývozy,“ potvrzuje starosta Radek Štejnar.
Jirkováci tento druh odpadu poctivě třídí. Do bioodpadu rozhodně nepatří maso, kosti,
tekuté a silně mastné potraviny. Hnědé popelnice o objemu 1 100 litrů, kontejnery o
objemu 2,5 m³ a menší nádoby se přistavují k zahrádkářským koloniím a k rodinným
domům. Vyvážejí se do kompostárny.
Svoz bioodpadu bude prováděn do 30. listopadu v následujících termínech:
Úterý a pátek – kontejnery – 2,5 m³.
Pondělí a čtvrtek – kontejnery – 1 100 l.
Vývozy nádob 120 l – 1 x za 14 dní, sudý týden ve čtvrtek večer.

Senioři i děti dostali reflexní pásky a samolepky
Pro větší bezpečnost seniorů a dětí
v dopravním provozu nakoupila městská
policie v Jirkově reflexní pásky, přívěsky a
samolepky. Školáci dostali 150 těchto
pomůcek přímo u škol, takže si je mohli hned
nalepit či pověsit na viditelné místo na školní
tašce. Členům Seniorklubu je rozdávala
místostarostka Dana Jurštaková během
přednášky o bezpečnosti silničního provozu.
Senioři si také vyzkoušeli, jak jednoduše se
Vypracovala
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pásky umisťují na rukáv, nohavici, ucho kabelky či na samotnou hůlku, dále na kočárek,
invalidní vozík i kolo.
„Zbývající pásky si mohou senioři a zdravotně postižení vyzvednout v týdnu od 31. března
do 4. dubna na služebně městské policie v areálu Horník, a to v jakoukoliv hodinu,“
dodává místostarostka Jurštaková.
Reflexní materiál za tmy či snížené viditelnosti z dálky upozorňuje na pohyb v okolí
silnice či přechodu pro chodce, řidiči tak mají více času na chodce reagovat.

V Jirkově zamíří do prvních tříd v září 230 dětí
Současných prvňáčků je 189, příští školní rok jich bude zřejmě více. Jak vyplývá
z kompletních přehledů po letošních zápisech, v září by mělo nastoupit na čtyři jirkovské
základní školy 230 nejmenších školáků.
Čísla se však mohou ještě zamíchat, protože v přehledech figuruje 75 dětí, které u
jirkovských zápisů nebyly a podle údajů z evidence obyvatel být měly (loni byl tento rozdíl
40 dětí). „Je to způsobeno tím, že rodiny se často stěhují, ale trvalý pobyt jim zůstává
v Jirkově. Dále také zákon umožňuje, aby žák plnil povinnou školní docházku i v jiné než
spádové škole,“ vysvětluje starosta Radek Štejnar. O několika rodinách je známo, že
pobývají v Anglii, přibývá případů s tzv. úřední adresou na radnici. Na druhou stranu
přišly k zápisu navíc i děti, které tu sice trvalý pobyt nemají, ale žijí zde.
Aby se zabránilo případnému porušení povinnosti školní docházky, byli rodiče písemně
vyzváni k tomu, aby nahlásili, kde se účastnili zápisu se svým dítětem, a do zjišťování se
zapojily i sociální pracovnice městského úřadu. Pokud se místo zápisu nezjistí, předá se
předá se tato informace pracovníkům oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu
města Chomutova.
Pro školní rok 2014/2015 se poprvé mělo dostavit 253 dětí, které jsou dle evidence
obyvatel hlášeny k trvalému pobytu v Jirkově. Zapisovaných bylo celkem 258.
V loňském roce byl předpoklad 220 dětí, celkem se dostavilo 223.
Výsledek zápisu do 1. tříd – pro školní rok 2014/2015 (stav k 28. 2. 2014)
1. ZŠ

2. ZŠ

3. ZŠ

4. ZŠ

Σ ZŠ

52

80

53

73

258

z toho: žádost o odklad školní docházky

1

12

0

7

20

převedeni na jinou školu

0

8

0

0

8

počet žáků do 1. tříd - předpoklad
počet 1. tříd – předpoklad

51
2

60
2

53
3

66
4

230
11

(z toho:
2 běžné
třídy
1 spec.
logopedická)

( z toho:
2 běžné třídy
1 sportovní
1 SPU *)

celkem se dostavilo k zápisu dětí

(z toho:
8 běžných tříd
1 spec.
logopedická
1 sportovní
1
SPU *)

*Třídy SPU – jsou v nich zařazeny děti se specifickými poruchami učení.
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Jirkov podpoří talentované mládí
Osmnáct chlapců a dívek podpoří město Jirkov v jejich talentu. Již třetím rokem uvolňuje
z rozpočtu částku, letos to bylo 38 tisíc korun, pro děti do osmnácti let věku, které dosahují
mimořádných výsledků v oblasti sportu, hudby, umění a vzdělávání a svou činnost
cílevědomě rozvíjejí. Dle zásad schválených zastupitelstvem bylo v termínu podáno
osmnáct žádostí a jedna po termínu.
Nejmladším podpořeným je devět let, nejstarším šestnáct. Pět z nich se věnuje tanci - Vítek
Lukavec a Nicol Matějková jsou dokonce mistři světa -, pět rychlostní kanoistice, tři hrají
na hudební nástroj a zbývající vynikají ve sportovní střelbě, plavání, moderní gymnastice,
fotbalu a šachách. Loni podpořil Jirkov šest dětí.

Jirkov rozdělil peníze sportovním klubům
Dva miliony korun je vyčleněno v rozpočtu města na podporu sportovních organizací
v Jirkově. Dle zásad, kterými se rozdělování peněz řídí, si mohly o podporu požádat
sportovní organizace nebo reprezentanti ČR, kteří působí aktivně nejméně ve
výkonnostních sportovních soutěžích v rámci ČUS (dříve ČSTV) a sídlí trvale na území
města Jirkova, a to do konce února 2014. Tuto možnost využilo osm sportovních klubů a
jedna jednotlivkyně.
Při posouzení žádostí se hodnotilo zejména: celkový počet registrovaných, v soutěžích
ČUS (dříve ČSTV) aktivně zapojených sportovců, s důrazem k počtu registrovaných a v
soutěžích aktivně zapojených dětí a mládeže, dosahované výsledky, prezentace města
Jirkova, přehled výše členských a účelových příspěvků, forma podpory, která je jiným
způsobem městem poskytována apod.
Výsledné částky schválilo včera zastupitelstvo města, ke sportovcům poputují postupně –
po polovinách, první do konce dubna a druhá do konce července.
1. Lyžařský klub Jirkov ve výši 191 400 Kč
2. Tenisový klub Jirkov ve výši 200 000 Kč
3. Klub stolního tenisu Jirkov ve výši 109 200 Kč
4. Karate sport klub Jirkov ve výši 35 000 Kč
5. Sportovní klub Policie Hvězda ve výši 35 000 Kč
6. 1. Sportovní klub Jirkov ve výši 129 400 Kč
7. Volejbalový klub Ervěnice ve výši 640 000 Kč
8. Tělovýchovná jednota VČSA Ervěnice (fotbalový oddíl) 650 000 Kč

V roce 2013 působilo v Jirkově devět sportovních klubů podporovaných z rozpočtu města,
které vykazují nejen pravidelnou sportovní činnost, ale také reprezentují město, zapojují se
do brigádnických aktivit a dobrovolnických akcí. Důležitou roli hrají také v působení na
děti a mládež, které jsou jejich součástí. Sportovní organizace loni sdružovaly celkem 1
203 členů, z toho 675 dětí a mládeže. Pro rok 2013 byly v rozpočtu města vyčleněny dva
miliony korun na činnost sportovních organizací, částka zahrnovala i finanční příspěvek
pět tisíc korun pro reprezentantku ČR v lyžování Barboru Procházkovou.
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Jirkov má novou ulici

Na Louce je název ulice, která přibyla na okraji Jirkova. Jméno si vybrali sami obyvatelé,
počítá se, že tam vyroste osmnáct rodinných domů. Lokalita se nachází u ulice Palackého,
za benzínovou pumpou.

V Jirkově funguje dětský klub pro školáky
Spolek Archa 777, který v Jirkově provozuje mateřské centrum, rozšířil svou činnost o
dětský klub. Lektorka Šárka Janečková nabízí dětem ve věku od 6 do 15 let schůzky ve
všední dny kromě čtvrtka od 16 do 18 hodin. Na programu jsou různé činnosti – zacházení
s buzolou, orientace v mapě, ruční práce pro dívky i chlapce... V současné době tam
dochází dvanáct dětí. Měsíční poplatek za dvě hodiny týdně je sto korun, a je možné na něj
žádat příspěvek od úřadu práce. „Zaregistrované děti mají zdarma také doučování,
v nabídce je anglický jazyk, český, německý i ruský, dále matematika,“ upozorňuje
místostarostka Dana Jurštaková.
Pro veřejnost jsou určeny sobotní celodenní výlety, které se konají vždy jednou za měsíc.
V dubnu vyrazí zájemci na Úhošť u Kadaně, v květnu do Holetic na exkurzi do včelína a v
červnu se plánuje dokonce i nocleh ve stanu. Podrobnosti jsou vždy zveřejněny na
plakátech, na facebooku či na webu města Jirkov. Důležité je se včas přihlásit na
telefonním čísle 732 678 900.

Vypracovala
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Výběr z kalendáře akcí na www.jirkov.cz
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
informace na telefonu 474 684 560
► Výstavy:
Z kolébky do kočárku - historické kočárky. Do konce října, út-ne od 10
do 17 hodin, vstup 49/19 Kč. Pohádkový svět - út-ne od 10 do 16 hodin, vstup 20 Kč.
►Sobota 12. dubna - Zahájení kulturní sezóny. 9 hodin - Jarní svod loveckých psů
pořádaný spolkem Českomoravská myslivecká jednota – Okresní myslivecký spolek v
Chomutově. 10 hodin - Velikonoční workshop. 14 a 16 hodin - Musica Canora a dětský
soubor Krušnohor. 15 hodin - Pohádka Perníková chaloupka v podání Divadla
rozmanitostí. Vstupné 50 a 30 korun včetně výstavy Pohádkový svět. Po celý den mohou
zájemci o historii navštívit zajímavou interaktivní výstavu Expedice středověk, která je
umístěna v interiérech zámku. Vstupné na výstavu je 30 korun. 17 hodin - Galakoncert
vážné hudby ADAMUS – pocta J. V. Tomáškovi, Rytířský sál, vstupné sto korun.
KULTURNÍ DŮM JIRKOV
informace na telefonu 474 684 560
♫ Čtvrtek 3. 4. od 19 hodin - Bluesový koncert - Gwyn Ashton Trio. Přední světový
bluesový zpěvák z Austrálie, v minulosti předskokan osobností jako B. B. King či Ray
Charles a skupin Yardbirds a Status Quo. Vstup 150/120 Kč.
♫ Neděle 6. 4. od 15 hodin - Taneční odpoledne s muzikou Baranijak. Vstup 40 Kč.
Středa 16. 4. od 19 hodin - Tři na lavičce, divadelní představení. Vstup 250/220 Kč. Petr
Nárožný, Ladislav Trojan a Květa Fialová.
♫ Pátek 18. 4. od 19 hodin - Velikonoční country bál, předtančení, výuka country tanců.
Hrají Album a Maracas, vstup 100 Kč. Sobota 19. 4. od 15 hodin - Honza a čert,
pohádkový muzikál pro děti. Vstupné 50 Kč.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PARAPLÍČKO informace na telefonu 474 654 313
► Pátek 11. 4. 13:00
Keramika pro příchozí děti a dospělé, 50 Kč, 13-18 h.
► Pátek 11. 4. 15:00
Ateliér - pletení z pedigu a další, pro dospělé, 100 Kč.
LEZECKÁ ARÉNA, Ervěnická 1147
informace na telefonu 474 345 540
►Pátek 4. 4. od 19 hodin - Honza Kolář Divoká voda, vyprávění o sjíždění divokých řek.
♫ Pátek 11. 4. od 20 hodin - Jazz v aréně - Eržika trio.
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777 informace na 725 006 968
Putování s tátou a mámou – čtrnáct pátečních akcí během celého roku, kdy účastníci
sbírají jirkovské groše a na mikulášském slosování dostanou odměny. Lze se účastnit akcí
jednotlivě.
► Pátek 28. 3. - Probouzení broučků po zimním spánku s překvapením.
☺ Středa 2. 4. - Den plný pohádek. Návštěva knihovny – rodinné čtení a divadélko.
► Pátek a sobota 4.-5. 4. Jarní bazárek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12.
► Pátek 11. 4. - Veselá pomlázka. Znovuoživení velikonočních tradic, pletení pomlázek,
malování kraslic. Časy výše uvedených akcí se dozvíte na plakátech nebo na webu.
► Sobota 12. dubna 8 až 16 hodin - Po stopách Keltů - výlet na stolovou horu u Kadaně,
soutěže. Jídlo a pití s sebou. Děti mladší 6 let pouze v doprovodu dospělého. Přihlášky
na tel. 732 678 900.
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