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Pohádkový les

Hurvínek a kouzelné muzeum

Barry Seal: Nebeský gauner

Po strništi bos

Velká oříšková loupež 2

Večer pod žampiony

Temná věž

Emoji ve filmu

Zabiják & bodyguard

Siraex

Po strništi bos

Siraex

Siraex

Emoji ve filmu

Siraex

Po strništi bos

Siraex

Annabelle 2: Zrození zla

Křižáček

Emoji ve filmu

Annabelle 2: Zrození zla

Podvodnická pohádka s lampiony

Emoji ve filmu

Města čtou

Pohádková procházka parkem, na kterou je nutné zakoupit místenku v oddělení pro děti a mládež v knihovně

ČR – Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu (3D)

USA – CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Kdo? Dopravní pilot Tom Cruise (2D)

ČR – Nový film z dílny syna a otce Svěráků o Edovi Součkovi, který se stěhuje z města na vesnici (2D)

KAN/USA – Veverčák Bručoun se snaží se svými přáteli zabránit zničení domova kvůli stavbě zábavního parku (2D)

Zábavný večer, kde si můžete i zatančit na nejznámější hity s hudebním divadlem Hnedle vedle

USA – Poslední z řádu rytířů vede odvěkou bitvu s Mužem v černém, aby mu zabránil zničit Temnou věž (2D)

USA – Animované dobrodružství smajlíků, kteří žijí v metropoli Textopolis uvnitř vašeho mobilu (3D)

USA – Nájemný vrah a nejlepší bodyguard na světě v akční komedii (hrají Ryan Reynolds a S. L. Jackson) (2D)

Festival současného tance – závěrečný gala večer tanečního festivalu

ČR – Nový film z dílny syna a otce Svěráků o Edovi Součkovi, který se stěhuje z města na vesnici (2D)

Festival současného tance – Dětská taneční scéna – nejlepší dětské soubory z celé republiky

Festival současného tance – Výsledky workshopu Siraex a Dětské taneční dílna

USA – Animované dobrodružství smajlíků, kteří žijí v metropoli Textopolis uvnitř vašeho mobilu (2D)

Festival současného tance – Inspirativní představení profesionálních umělců

ČR – Nový film z dílny syna a otce Svěráků o Edovi Součkovi, který se stěhuje z města na vesnici (2D)

Festival současného tance – Nejnavštěvovanější večer neprofesionálních souborů z celé republiky

USA – Pokračování mysteriózního hororu o posedlé panence Annabelle, která terorizuje okolí (2D)

ČR – Historická „roadmovie“ s Karlem Rodenem; Křišťálový globus za nejlepší film na MFF KV (2D)

USA – Animované dobrodružství smajlíků, kteří žijí v metropoli Textopolis uvnitř vašeho mobilu (3D)

USA – Pokračování mysteriózního hororu o posedlé panence Annabelle, která terorizuje okolí (2D)

Pohádka na zámku s hudebním divadlem Hnedle vedle, procházka s lampiony do loděnice a opékání buřtů

USA – Animované dobrodružství smajlíků, kteří žijí v metropoli Textopolis uvnitř vašeho mobilu (3D)

Vzpomínky pláčou krásně… – autorské čtení Renaty Šindelářové, hudební doprovod; výstava obrazů od kontejneru

USA – Agentka MI6 Charlize Theron je vyslána během studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy (2D)

Makovec – vystoupení country kapely a a prodejní výstava nechtěných obrazů od kontejneru

Co ztratila princezna – napínavá soutěž v zámeckém parku a prodejní výstava nechtěných obrazů od kontejneru

Hodina kouzel s Harrym Potterem – kouzelnické představení a prodejní výstava nechtěných obrazů od kontejneru

Městská knihovna se připojila k projektu Města čtou a připravila opět čítárnu v sala terreně

USA – Nový film o oblíbeném komiksovém hrdinovi, pavoučím muži (3D)

LUC/NOR/NĚM/BEL/USA – Animované dobrodružství vrabčáka Richarda (2D)

USA – Agentka MI6 Charlize Theron je vyslána během studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy (2D)

www.mozaikart.cz – Výstava Magdaleny Kracík Štorkánové – do 4.9.

Jízda stovky historických vozidel bude mít zastávku před kláštereckým zámkem

USA – Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni (2D)

FRA/USA – Vládní agenti se vydávají na misi do mezigalaktického města Alfa (3D)

Výstava obrazů oblíbené herečky a malířky Ivy Hüttnerové

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ na téma zámecký park a výstava vítězných a oceněných prací ze soutěží

Výstava obrazů Vladimíra Kiseljova, který vytvořil a pojmenoval nový výtvarný styl Synestetismus
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SLOUPEK STAROSTY

Kino Egerie se stalo dějištěm slavnostního předávání certifikátů absolventům projektu Poznáváme společně pod jednou střechou. Z rukou starosty města Štefana Drozda převzali absolventi tohoto projektu certifikáty o absolvování studia za školní rok 2016/2017.
O krásný hudební úvod se postaral mladý nadějný muzikant Jiří Kryštof Jedlička. Velké poděkování
patří organizátorům projektu, zástupcům gymnázia, zejména Liesbet Cvrčkové, všem lektorům
a studentům. Oblíbeným lektorem se stal Petr Hörbe, velitel městské policie, se seminářem
o bezpečnosti a právním povědomí seniorů. Kurzy vedl ve svém volném čase a jedinou odměnou
mu byli spokojení žáci. Ti si pro svého pana učitele připravili krásné poděkování.
Všichni přítomní si pak mohli v nových prostorách kina vychutnat zážitek ze sledování dokumentárního filmu Tajemství 7 kaplí za účasti autorů filmu Miloslavy Koubové a Davida Kodytka.
„Všem děkujeme za účast v tomto ročníku projektu a těšíme se na III. ročník, který bude
zahájen 9. září od 10 hodin v budově gymnázia. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři
gymnázia nebo na městském úřadě,“ uvádí Zdena Janichová z odboru sociálních věcí, školství
a sportu. V době uzávěrky našeho listu je již přihlášeno 62 dalších studentů seniorského
věku. Přihlášky je možné zaslat ještě do konce prázdnin.
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Vážení Klášterečtí,
první
měsíc
prázdnin bude
pomalu za námi.
Počasí je proměnlivé, a tak si
na své přijdou jak
milovníci koupání, tak i pěších
a cyklistických výletů.
Na začátku července proběhla tradiční kulturní akce Klášterecké
hudební prameny. První koncert se
uskutečnil v naší partnerské obci
Grossrückerswalde, další již v kulisách našeho zámku a kostela Nejsvětější Trojice. Těšili jsme se
z krásných tónů skladeb a písní
různých žánrů. Jeden den nás počasí pěkně překvapilo, naštěstí realizační tým ze zámku byl pohotový
a narychlo pro koncert připravil
renesanční sál. Všem patří uznání,
jak se letos s pořádáním této
významné akce vyrovnali.
V kavárně kulturního domu jsem
představil činnost v našem městě
za poslední rok původním obyvatelům Klášterce nad Ohří, kteří se
zde každoročně schází. Od Hanse
Sattlera jsme obdrželi darem vzácnou ručně psanou knihu o historii
našeho města, okolních obcí a přestavbě kostela Nejsvětější Trojice.
Ve stejný den se konala velmi zajímavá vernisáž v galerii Kryt. Vladimír Kiseljov inspirován hudbou
přítomného Jaroslava Svěceného
namaloval obraz anděla.
Po turnaji v minifotbale O pohár kultury Klášterce nad Ohří, jenž se
uskutečnil v Klášterecké Jeseni, mě
dlouho bolely nohy, ale akce to byla
velmi povedená.
Těším se na Vaše nápady, jak
zkrášlit veřejný prostor našeho
města v projektu Společně pro
Klášterec. Máme na to ještě srpen
a září, tak neváhejte a pošlete své
návrhy. V jiných městech již tento
projekt participativního rozpočtu
funguje, tak proč by to nešlo
i u nás, v Klášterci nad Ohří. Věřím,
že přinesete spoustu zajímavých
nápadů, které město rádo v příštím
roce realizuje.
Co se týče probíhajících investičních
akcí, děkuji za trpělivost obyvatel
sídliště při rekonstrukci Žitné ulice.
Také se rekonstruuje areál letního
kina, které budete moci navštívit
v sobotu 2. září jedinečnou akci pro
celou rodinu Den zdraví.
Prázdniny budou pokračovat druhou polovinou, tak si je všichni ve
zdraví užívejte.
Štefan Drozd, starosta města

INVESTICE MĚSTA
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V letním kině se rekonstruují
a budují zpevněné plochy

Navrhněte, co město postaví či opraví
v roce 2018

Během letním prázdnin probíhá v areálu letního kina rekonstrukce stávajících zpevněných ploch a vybudování nových
přístupových komunikací pro pěší s možností občasného
pojezdu osobními vozidly. Nové komunikace budou dlážděné
z betonové dlažby a původní plochy z litého betonu budou
nahrazeny také betonovou dlažbou. Součástí zakázky je rovněž rekonstrukce schodiště k budově WC. Dále se doplní
betonové šlapáky do trávníku z obou stran hlediště, směrem
od hlediště k budově s občerstvením a v zatravněné části
před budovou s občerstvením. Do trávníku po pravé straně
hlediště (pohledem od jeviště) se zabudují sedáky z betonových bloků. Jak se rekonstrukce povedla, se můžete přesvědčit třeba v sobotu 2. září odpoledne, kdy zde město pořádá
Den zdraví, na kterém vystoupí mimo jiné Lenka Dusilová.
Kromě stánků a prezentací zdraví prospěšných aktivit a produktů zde budou soutěže pro děti, hudební program a výborné
občerstvení. Více o akci na straně 15.

Město Klášterec nad Ohří se rozhodlo zapojit se po vzoru jiných
měst do tzv. participativního rozpočtu. Ten umožňuje, aby se
obyvatelé zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Již
nyní můžete v rámci projektu Společně pro Klášterec podávat návrhy na vylepšení veřejného prostoru. Pravidla najdete
na webu města v levém hlavním menu dole na adrese
www.klasterec.cz/spolecne-pro-klasterec. Neváhejte se obrátit
na koordinátorky projektu, Adélu Václavíkovou (474 359 686,
vaclavikova@muklasterec.cz) nebo Radku Hodicovou
(474 359 645, hodicova@muklasterec.cz), které vám se vším
rády poradí. Princip projektu vidíte na obrázku, obyvatelé
města nejen projekty navrhují, ale sami pak hlasováním rozhodují, které město v příštím roce realizuje.

Revitalizace Žitné – jak to vidí čtenářka

Unikátní barokní památka získala nový
kříž
V březnovém vydání Kláštereckých novin jsme vás informovali, že neznámý vandal odcizil kříž z první výklenkové kaple
barokní památky Sedm bolestí Panny Marie. Kříž se nenašel,
proto město nechalo zhotovit nový u akademického sochaře
Jana Vícha. Kříž byl vyroben z hořického pískovce.

Požádali jsme vítězku literární soutěže Pisálek Markétu
Kurešovou, aby se se čtenáři Kláštereckých novin podělila
o svůj pohled na aktuální dění ve městě. Zvolila si následující téma:
Při pohledu z okna na právě probíhající revitalizaci na
„Novém sídlišti“ mě napadlo srovnání s akčním seriálem
Kobra 11. Proč? Posuďte se mnou.
Jejich revírem je Žitná ulice. Jejich tempo je vražedné.
Jejich protivníky jsou rozmary počasí, neposlušní řidiči
a chodci. Muži ze stavební firmy S. a H.
Dělníci započali své práce v obrovských vedrech, kdy teplota
na sluníčku přesáhla místy i 40°C. Přesto se do práce pustili
s obrovským nasazením a již po dvou, třech dnech nebylo
po původní komunikaci ani vidu. Po horkých dnech přišlo
ochlazení a s ním první velká bouřka a déšť. Upřímně jsem
se bála, aby bahno neteklo celou ulicí z kopce směrem do
ulice Polní. Nakonec to však nebyla voda nebo bláto, co způsobilo problémy. To popelnice, dočasně bez přístřeší, využily
nově nabyté svobody a za pomoci větru si to šinuly ulicí,
seznamovaly se se zaparkovanými auty s takovou vervou,
že je musela zklidnit přivolaná městská policie. Popelnice
byly vykázány zpět na své místo a na taneční kreace, které
se při svém útěku naučily, mohly jen vzpomínat.
Dělníci pokračovali dál se stále stejným nasazením a při
nadcházejícím víkendu poslala firma svého „Security“ Simira, který trávil víkend hlídáním prostoru. V dané lokalitě
jsme momentálně bez veřejného osvětlení, noční střežení
lokality jistě znamenalo i dávat pozor na chodce, aby jejich
kroky nevedly do míst, kde by se mohli zranit.
Správné, neohrožené muže ze stavební firmy nezastaví vůbec
nic. Jejich tempo je opravdu vražedné, již za měsíc od počátku
rekonstrukce je vidět kus práce, nenechali se odradit ani
počasím, ani chodci, či z počátku řidiči, kteří ignorovali zákaz
stání. My občané bychom měli být ohleduplní k jejich práci,
ne jít ověšeni taškami proti rozjetému bagru s nákladem.
Věřím, že jejich tvrdou práci oceníme my všichni, až se budeme procházet po novém chodníku, nebo nebudeme večer
hledat zoufale místo na parkování, kterých by touto rekonstrukcí mělo být zase o několik víc. Markéta Kurešová ■
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Víte, k čemu slouží modré roury u jezu?

Zeptali jsme se Jana Svejkovského z Povodí Ohře, k čemu
slouží velké modré roury, které
jsou uložené v řadách nad
jezem a jsou viditelné i z dálky.
„Jedná se o hradidla, která se
používají k hrazení při kontrole
a údržbě klapek. Na jezu jsou

uzávěry, kterými se pohybuje
nahoru a dolu, a udržuje se tak
hladina vody nad jezem. Když
tyto železné klapky potřebujeme zkontrolovat, promazat
či seřídit, tak je potřebujeme
mít na suchu. V tu chvíli je
musíme hradit. Po zahrazení

Martin Motlík zabodoval
se svými fotografiemi

nepřitéká další voda. Vyčerpáme vodu z daného prostoru,
můžeme opravovat a natírat,
provádět veškerý servis,“
vysvětluje Jan Svejkovský
postup údržby jezu.
Náš další dotaz směřuje k četnosti úklidu naplavených
odpadků na jezu. „Je to tam
pořád, na jaře i v zimě, lidé
si nedají pokoj. Naši zaměstnanci jsou při odklízení tohoto
odpadu, ve kterém se najdou

i použité injekční stříkačky,
doslova ohrožení na životě.
Odpad likvidujeme pravidelně, většinou jedenkrát za 14
dní. Problém byl na jaře, kdy
se nám porouchala technika,“
uvádí Svejkovský. Zároveň
chválí vodáky a rybáře, kteří
se účastní pravidelných jarních úklidů břehů. Perfektně
zorganizovaný úklid mají dle
jeho slov zdejší MASky (místní akční skupiny). „Stejně ale
tyto úklidy stojí spoustu
peněz, i když pomáhají dobrovolníci,“ uvádí Svejkovský.
Klášterecký jez tak svým způsobem ochraňuje před naplaveným odpadem Kadaň, kam
se právě díky funkčnosti jezu
už odpad nedostane.
Zajímavostí je, že jez slouží
hlavně k zachytávání ledových ker v zimě a na jaře. „Jez
udržuje kry v horní hladině,
pod ní může voda protékat
a už nezamrzá. Nevylévá se
pak tolik z břehů, takže je nižší riziko povodní,“ uvádí Svejkovský. Tzv. ledové trámce
zůstávají na jezu nastálo, po
celý rok zachycují naplavené
odpady. V létě pak bývá hladina vody u jezu čistší a to
proto, že průtoky vody jsou
nižší.

V průmyslové zóně staví
další halu

Student Střední průmyslové
školy stavební a Obchodní
akademie v Kadani Martin
Motlík z Klášterce nad Ohří
výrazně zabodoval ve středoškolské odborné činnosti.
Po výhře v okresním a krajském kole postoupil do celostátního kola, kde v kategorii
stavebnictví, architektura
a design interiérů obsadil 12.
příčku se svým Průvodcem
historickou částí města Klášterce nad Ohří. Využil tak

svůj fotografický talent, který
byl již nedávno oceněn
v celorepublikové soutěži
Mladí fotografují památky
a na ekologické konferenci
Víš, kde žiji. „Pomáhali mi
pedagogové, rád bych jim
poděkoval. Podporují mě ve
fotografování, což jsem ani
nečekal,“ říká 16letý nadaný
student. Gratulujeme k úspěchu a rádi zveřejňujeme jednu z jeho povedených fotografií.

Společnost Toyoda Gosei
Czech, která u Klášterce nad
Ohří vyrábí plastové a pryžové komponenty pro automobily, staví novou, celkově už
čtvrtou výrobní halu. Investice přinese firmě rozšíření
kapacity, ale také 220 nových
pracovních míst. Firma plánuje novou výrobní halu
dokončit v listopadu letošního
roku.
„S růstem české ekonomiky
a očekávaným dlouhodobým
růstem automobilového průmyslu přibývá zakázek také
naší společnosti. S tím rostou
i požadavky na výrobní kapacity, které jsme se rozhodli
rozšířit. Nová výrobní hala
nám umožní zvýšit kapacitu
výroby těsnění karosérií o 60
procent. V souvislosti s tím
očekáváme zvýšení obratu
zhruba o 550 miliónů korun,“
říká Jan Richter, viceprezident

Toyoda Gosei Czech. Firma
tak rozšíří své výrobní prostory o 10 tisíc metrů čtverečních. Investice do haly
dosáhnou 450 miliónů korun.
„Na část z nich firma získala
investiční pobídku. Ta nám
pokryje zhruba 25 procent
z celkové investice, tedy 110
miliónů korun,“ vysvětluje
Jan Richter. Celkový počet
zaměstnanců by tak do tří let
měl vzrůst na více než 1200.
Toyoda Gosei Czech působí
v průmyslové zóně Verne od
roku 2001 a je výrobcem plastových,
polyuretanových
a pryžových komponentů do
automobilů, jako jsou airbagy,
palivové a brzdové komponenty automobilů, těsnění
a LED světla. V České republice dodává firma součásti
především pro kolínskou
TPCA, v Evropě pak pro většinu významných automobilek.
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Krajané předali vzácné dokumenty do muzea
Každoroční setkání krajanů
německé národnosti, které se
uskutečnilo v pátek 7. července v kulturním domě, se neslo
v přátelském česko-německém duchu. Starosta města
Štefan Drozd přítomným prezentoval, co se ve městě za
rok událo a jaké kroky radnice
do budoucna chystá. Je to
například přestavba kulturního domu nebo vybudování
muzea. Vznikající městské
muzeum pak přiblížila jeho
kurátorka Kristýna Sladomelová. Jazykovou bariéru
setkání, kterého se za českou
stranu účastnil i farář Artur

Ściana, překlenula Irena Lenčová.
Historik Hans Sattler předal
starostovi ručně psanou kroniku o městě a okolních obcích
od Josepha Strunze z thunského velkostatku, sepsanou
v roce 1812. Zároveň obdaroval vznikající městské muzeum historickými materiály
a razítkem klášterecké farnosti, které vlastnil dřívější klášterecký farář Georg Thorn,
jenž se před pěti lety dožil 100
let a krátce poté zemřel.
Akcí krajanů se za českou
stranu každoročně účastní
i Miloslav Král a Horst Kotouč,

Krajina mého srdce putuje kiny
V kláštereckém kině Egerie
měl nedávno premiéru film
Krajina mého srdce. Poetický
snímek natočil významný
český kameraman Jaromír
Malý pro Destinační agenturu
Dolní Poohří. Ta má na starosti propagaci našeho regionu
v
celorepublikovém
měřítku i v rámci přeshraniční
spolupráce.
„Film bychom rádi přihlásili
na filmový festival Tour Region film do Karlových Varů,
který se koná na začátku října,“ prozradila Libuše Novotná Pokorná, ředitelka destinační agentury.
Ta navíc nyní vyjednává
s Kinematografem bratří
Čadíků, který objíždí města
v regionu s letním filmovým
programem. Film by tak mohl
potěšit i další diváky. „Ve filmu
je krajina hlavní postavou,
nositelem příběhu,“ říká jeho
tvůrce. Režisér, kameraman

a střihač Jaromír Malý pochází
z Mostu, kde se poprvé dostal
k práci s kamerou. Studoval
Filmovou školu v Písku a střih
na FAMU. Patří mezi desítku
nejvyhledávanějších reklamních režisérů, pracoval jako
druhý režisér filmu Želary,
jako
kameraman
filmu
Swingtime, podílel se na filmu
Andělé všedního dne.
Prozradit také můžeme, že
přímo z Klášterce nad Ohří
jsou v Krajině mého srdce
vidět záběry věží kostela Panny Marie Utěšitelky, sochy Jitky Kůsové Valevské a Karla
Melouna i zámek s jeho parkem. Tyto záběry se pak prolínají s krajinou zdejších luk
a polí, s hladinou Nechranické
přehrady i krajem žateckých
chmelnic. Netradiční záběry
vynikají i díky využití dronu
při filmování. Oblast Dolního
Poohří se tak představuje
v nebývalé kráse.

Pokračují opravy historických
varhan
Koncem června přijeli do Klášterce nad Ohří varhanáři
z Krnova, aby provedli letošní plánované práce na opravách
historických varhan v kostele Nejsvětější Trojice. „Práce
spočívaly v demontáži a obnově hlavní vzdušnice manuálu.
Části varhan byly k dalším pracím převezeny přímo do varhanářské dílny v Krnově. Jedná se o čtvrtou etapu prací,
blížíme se k polovině toho, co je plánováno v průběhu
deseti let opravit,“ prozradil farář Artur Ściana a dodal:
„velmi děkuji Ministerstvu kultury ČR, městu Klášterec nad
Ohří a všem soukromým dárcům, kteří zajistili finanční
prostředky na letošní opravu ve výši 300 tisíc korun. Vřelé
poděkování patří všem lidem, kteří projevují zájem. Tato
oprava je pro mnohé srdeční záležitostí, jsem za to velmi
rád a vděčný.“

kteří se podílejí na rozvíjení
česko-německých vztahů již
řadu let. Působili jako členové
dřívějšího výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva,
navštěvují podobné vzpomínkové akce v Německu.
„Tentokrát nepřijelo tolik lidí,
ale mám moc dobrý pocit. Přijely i nové rodiny, které tvoří
už vnoučata zdejších rodáků.
Pátrají po svých kořenech,“

uvedl Dietmar Hübler, předseda místního krajanského spolku Klášterec nad Ohří a okolí,
který toto setkání ve spolupráci s radnicí organizoval. Krajanům byla také nabídnuta
možnost zveřejnění jejich
vzpomínek v rámci výstavy
Přesuny obyvatel města Klášterce nad Ohří mezi lety
1938–1945, která se uskuteční příští rok v galerii Kryt.

Alois a Olga Matějákovi
oslavili zlatou svatbu

Před 50 lety v Praze se vzali,
přivedli na svět dvě děti –
dceru Olgu a syna Petra. Nyní
již mají pět vnoučat a jedno
pravnouče. Manželé Matějákovi se rozhodli obnovit svůj
manželský slib. Na zlaté svatbě, která se konala v obřadní
síni na zámku, si vyměnili
nové prstýnky. Nechyběl
slavnostní projev starosty
města, zápis do pamětní knihy i blahopřání příbuzných.
Od nich jsme se také dozvěděli, že Alois Matěják celý
život pracuje v oblasti tlakových zařízení, v roce 2006 byl
vyhlášen Tlakařem roku, což
je vyjádření uznání za zásluhy
v dané oblasti. Je dlouholetým předsedou Asociace pra-

covníků tlakových zařízení,
autor mnoha odborných článků, předpisů a norem, duchovní otec internetového
portálu www.tlakinfo.cz, ze
kterého čerpá nové vědomosti a informace každý
měsíc přes deset tisíc
návštěvníků. Olga Matějáková dříve pracovala jako chemický technolog v Kralupech
nad Vltavou, poté v kláštereckém Korku jako vedoucí
laboratoře a také se věnovala
pojišťovnictví. Byla po celý
život kromě svojí práce manželovi velkou oporou a zajišťovala
rodinné
zázemí.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších
let.
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Tajemnice městského úřadu vyhlásila výběrové řízení na
místo vedoucí/ho odboru sociálních věcí, školství a sportu.
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup je říjen/listopad. Uzávěrka výběrového
řízení je 8. září, podrobnosti najdete na webu města.
V případě dotazů se obracejte na Radku Hodicovou, tel.
474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Městský úřad v Klášterci nad Ohří má hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 7.00–11.00 a 12.00–17.00, v pátek
12.00–14.30. Rádi Vás však obsloužíme i mimo úřední
hodiny a dny. Prosíme, abyste například pro návštěvu
odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí mimo úřední hodiny využili předchozí telefonickou
domluvu, zaměstnanci odboru často pracují v terénu.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Obec Okounov intenzivně pokračuje na přípravách propojení kanalizace v obci Okounov.

Obec Okounov vyhlašuje pro své obyvatele s trvalým pobytem
na čísle popisném soutěž o úpravu okolí před domem. Již nyní
je vidět, že se někteří obyvatelé našich obcí snaží udělat si okolí
svých nemovitostí útulné a příjemné na pohled kolemjdoucích.
Fotografie zasílejte na obecní e-mail obec@okounov.cz, uzávěrka soutěže bude v září, kdy se vyhlásí čtyři vítězové.
Zahájily se práce na vybudování Transborderu. Jak jsme již
zmiňovali v jarním čísle Kláštereckých novin, jedná se o lávku
přes řeku Ohři v Kotvině, která bude sloužit pro pěší i cyklisty.
Obec má od města Klášterce nad Ohří odsouhlasenou výpůjčku pozemku na protilehlém břehu řeky.
Dále obec Okounov plánuje pro své trvale přihlášené obyvatele na sobotu 26. srpna výlet do Mirakula v Milovicích. V loň-

ském roce se již výlet do Milovic uskutečnil a pro velký ohlas
se bude opakovat. Občané se podívají do nově vybudovaného
vodního světa. Bližší informace poskytne starosta.
Stále probíhá údržba na obecních pozemcích se zaměstnanci
obecního úřadu, které má obec díky Úřadu práce v Chomutově. S vyřízením žádostí nám tam pomáhají pan Tomáš
Novotný a paní Soňa Kališová. Jsou to lidé na svém místě,
vždy velice ochotně poradí, jak a kde co vyřídit. Obec Okounov
má podané další žádosti o čerpání dotací na zaměstnance,
kteří mají nastoupit od září. Někteří ze současných pracovníků
musí od října na tři měsíce do evidence úřadu práce, proto
již nyní žádáme o nové zaměstnance.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■
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Rozhovor s … Helenou Blehovou
Pro červencové vydání Kláštereckých novin jsme se
rozhodli pořídit rozhovor s Helenou Blehovou, milovnicí knih, která svou zálibu spojila s prací a má knihkupectví vedle budovy radnice. O paní Blehové jsem
slýchávala už jako malá, kdy v jejím obchůdku moje
maminka velmi ráda vybírala nové knížky do městské
knihovny. Jsem ráda, že tuto usměvavou a vždy elegantní dámu mohu potkávat denně již 10 let, co pracuji
na městském úřadě. Velmi příjemný rozhovor u kávy
probíhal v zázemí knihkupectví za přítomnosti pana
Blehy, oba manželé se pěkně doplňovali.
A jaký žánr preferujete?
Já mám ráda humor, typ fejetonu Haliny Pawlovské nebo
knihy od paní Mlynářové.
A teď hodně čtu i literaturu
faktu k současnému dění.
Zaznamenala jste úbytek
čtenářů, když teď existují
elektronické čtečky?
Ano, ale to není čtečkami.
Mládež nechce číst vůbec.
Starší generace ano, ale mladí už čtou mnohem méně. Je
to asi internetem.

Helena Blehová
Jak dlouho existuje vaše
knihkupectví pod radnicí?
Od doby privatizace v roce
1992. Od roku 1965 jsem
nastoupila do knihkupectví ve
Vejprtech, pak jsem pracovala v knihkupectví v Chomutově a v roce 1972 šla paní
Šafrová do důchodu, tak mi
nabídli vést zdejší knihkupectví Krajský podnik Kniha Liberec.
To
bylo
naproti
infocentru, kde je nyní herna.
Pracovala jsem tam do roku
1992, pak byla privatizace
a podnik byl uzavřen. Ve stejném roce jsem si otevřela
vlastní knihkupectví.

Jaký žánr u vašich zákazníků nyní vede?
Určitě dětská literatura.

Teď je to
mnohem lepší,
je tu fotograf,
čokolatérie,
biotéka. Je to
fajn. Už se tu
nebojím.

Obecně se více prodávají
knížky ve velkých městech,
v Praze a tak, než takhle na
malých městech.
Neměla jste někdy chuť to
vzdát?
Ne, nikdy. Mě to baví.
Vnímáte, že je naše
náměstí „mrtvé“?
Ano. Hlavně loni, to jsem tu
byla sama. Teď je to mnohem
lepší, je tu fotograf, čokolatérie, biotéka. Je to fajn. Už
se tu nebojím.
Bylo to dříve lepší?
Určitě, byl tu kovomat, doktoři, elektro, spořitelna, textil,
mlékárna, řezník, lékárna,
obuv... Tady toho bylo. Teď
máme krásné náměstí, ale je
tu mrtvo. Myslím, že jsou lidé
línější chodit, je to pro ně
daleko. Dřív sem lidé chodili
nakupovat, dnes jdou do
hypermarketu. Ty bohužel
zničily a stále ničí malé
obchody.
Co by mohlo pomoci
náměstí oživit?
Více obchůdků. Nám sem přijdou lidi z Moravy a ptají se,
kde tu jsou krámky. Občas se
tu nějaký otevře, ale každý si
myslí, že hned zbohatne.
Nejméně rok trvá, než se
podnik rozjede. Bohužel
nemají lidé trpělivost a hodně
jich nevydrží a brzy skončí.

Jak vás napadlo se věnovat knihám?
Měli jsme rádi knížky, vyučila
jsem se v oboru a věnuji se
tomu celý život. V Praze jsem
si dělala knihovnickou školu,
tenkrát se dbalo na vzdělání
v knihovnách i knihkupectvích.
Jaká je vaše neoblíbenější
knížka nebo autor?
Nejraději mám knížky od
Haliny Pawlovské a klasiku od
Betty MacDonaldové, třeba
Vejce a já.

Natálie Rešlová přišla využít akci Za vysvědčení knihu

Tak jsem chodila
za školu. Pak na
to maminka
přišla a byla
jsem bita.
Pan Bleha: Podle mě by mělo
zasáhnout město, mohlo by
podpořit živnostníky, snížit
nájem, když se opravuje
náměstí apod.
Máte nějaké následovníky
pro vaše knihkupectví?
Máme vnučku, která v Praze
studuje historii. Tak kdyby
náhodou nemohla najít práci,
možná by pokračovala,
nevím. Je čtivá. Vnuk Dan je
hudebník, u něj nevím, leda
by si k tomu vzal i hudební
nástroje. Ale nenutíme je do
toho.
Váš vnuk Dan hraje na
dechové nástroje. Podědil
hudební talent po někom
z rodiny?
Ano, mají to v rodině, strýc
také hraje na dechové nástroje.
A vy hrajete na hudební
nástroj?
Pan Bleha: Ne, ani jeden.
Pokoušeli jsme se oba na klavír, ale nehrajeme.
Paní Blehová: To mi maminka
jednou nařezala, na to nezapomenu. (smích) Chodila
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
My máme rádi lívance s jahodami, ty si teď aktuálně
děláme často. Také máme rádi kachnu se zelím nebo
řízky s bramborovým salátem. Českou kuchyni. Mám
také ráda veškerou zeleninu a ovoce. Toho sníme hodně.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Černá.
Co vám vaše povolání dalo a vzalo?
Moje povolání mě absolutně uspokojuje, pohybuji se
v hezkém prostředí mezi knížkami. Nevzalo mi vůbec
nic, nenapadá mě nic negativního, co bych mohla říct.

Manželé Blehovi na Květinovém plese
jsem v Heřmanově Městci
u Chrudimi na dívčí školu
a maminka mě přihlásila na
klavír. Tenkrát se chodilo
k vyučujícím domů. Profesor
Čihák měl doma zimu, bylo
to tam velmi nepříjemné. Tak
jsem chodila za školu. Pak na
to maminka přišla a byla
jsem bita. Přišlo se na to
docela rychle, nebyla jsem na
hodině asi dvakrát. Maminka
se na mě sápala u babičky na
zahradě a ta mě chránila
vlastním tělem. (Paní Blehová vyskakuje z křesla
a názorně ukazuje, jak kolem
ní babička tancovala.)

Ráno se jdu
v noční košili
podívat na
zahradu, tuhle
vytrhnu plevel,
tamhle vytrhnu
plevel, v noční
košili je na
zahradě
nejkrásněji.

Slyšela jsem, že krásně
tančíte, třeba na plesech
města…
Chodili jsme na krajskou konzervatoř k panu Bedřichu Guttovi a Ing. Vobeckému.
Jednou jsme jeli na soutěž do
Ústí. Měli nějaké výročí a řekli
nám, že dobře tancujeme, tak
nás přihlásí. Přijeli jsme tam
a začali trénovat. Chodil tam
chlap v ušmudlaných věcech
a tahal tam elektriku. Zkoušeli
jsme waltz a on přišel k nám
a říká: „Jdete mimo.“ Tak si
říkám, co ten elektrikář má do
toho co mluvit. A on to byl
Ing. Vobecký, učitel tance
a porotce soutěže. (smích)
Jakou hudbu rádi posloucháte?
Samozřejmě taneční, swing,
to je naše hobby.
Nosíte někdy kalhoty?
(smích) Jak vás tahle otázka
napadla?

Pak jste s klavírem skončila?
Ano. Maminka věděla, že se
mnou nic nesvede, tak jsem
přestala.
Pan Bleha: Já chodil na klavír
v Chomutově. Učitel na mě
křičel: „Ty vosle jeden!“

No nikdy jsem vás v kalhotách neviděla, vždy jste
elegantně upravená, máte
sukni nebo šaty…
No, kalhoty nosím málo.
Pan Bleha: Lže, nenosí je
vůbec.
Paní Blehová: Dříve jsem
nosila džíny. Mám je doma
někde schovaný. I když ne,
možná jsem je dala Monice
na patchwork. Nerada je
nosím.

A kdy jste se poznali, jak
jste spolu dlouho?
No, už dlouho, 55 let jsem
s mužem a 52 let jsem v knize. Poznali jsme se v Klášterci. Na čajích a společenském
tancování. Sblížily nás knížky
a tancování.

A co nosíte na zahradě?
Legíny, tam v sukni nechodím.
Pan Bleha: Nebo noční košili.
Paní Blehová: Jo, to je nejlepší. Ráno se jdu v noční
košili podívat na zahradu,
tuhle vytrhnu plevel, tamhle

Kde nejdál ve světě jste byla?
S manželem jsme jezdili k moři každý rok, do Rumunska, na Krétu, do Egypta, do Tunisu, ale nejdál jsme
byli na Kubě. Je to asi 5 let.
Pan Bleha: Na Kubu bych se rád vrátil. Byli jsme tam
pouze u moře, už nám bylo více let, takže jsme po Kubě
v tom vedru necestovali. Byli jsme tam společně s mladými, ti se podívali do Havany, fotili se s delfíny a tak
podobně. Tenkrát žena přišla, že jedou mladí na Kubu,
tak jsme si řekli, že bychom se tam taky rádi podívali
a sehnali jsme i pokoje ve stejném hotelu. Bylo to levné,
ale špičkové. Byli jsme tam 15 dní. Je to hezká země,
nevýhodou je ta dlouhá cesta, 12 hodin letadlem.
Paní Blehová: Hrozně moc se mi tam líbilo. To moře na
Kubě je až kýčovité. Ale viděla jsem tam zajímavou
věc. Na obrovské pláži Varadero bylo několik oddělených skupinek Čechů. Pak přijeli Kanaďani. Vzali si
lehátka a dali si je vedle sebe bokem k moři. Vůbec se
neznali a leželi jeden vedle druhého, žádný prostor
kolem sebe, nestranili se mezi sebou jako Češi. To jsem
ještě neviděla. A co se mi tam ještě líbilo, jak lidé na
Kubě hodně čtou. Nemohli tam mít mobily, jen pár
vyvolených. Jeden číšník se tam chlubil, že má mobil.
A všichni tam četli. Seděli na tržišti a četli. Ale žádný
brak, kvalitní světové autory.
Jaké máte koníčky?
Zahradu. Bydlíme v domku s velkou zahradou a práce
na zahradě mě baví. Jinak samozřejmě knížky, kulturní
akce, chození do divadla. A společenský tanec.
vytrhnu plevel, v noční košili
je na zahradě nejkrásněji.
Pan Bleha: A bos do rosy.
Paní Blehová: Ale to já nechodím, to bych měla mokré nohy.
Pan Bleha: Já jo.
Paní Blehová: Já vím, že ty
jo, ale já ne.
U dveří knihkupectví zazvoní
zvonek a vchází první studentka s vysvědčením a poukázkou
„Za
vysvědčení
knihu“. Paní Blehová odchází
za prodejní pult a za chvíli přicházejí další zákazníci. Tak se
ještě zeptám pana Blehy:
Máte na zahrádce nějaké
zvíře?
Pan Bleha: Máme psa, pořád
nás vykrádali, každý rok. Jednou nás přepadli, vlezli nám
do baráku, dali mi nůž na krk.

Čekali jsme sousedy na kafe
a místo nich přišli tihle dva
gauneři. Tak jsme si s mladými
řekli, že musíme pořídit psa.
A co máte za psa a jak se
jmenuje?
Vlčáka. Jmenuje se Albert
Einstein.
Paní Blehová se vrací a já
děkuji za velmi příjemný rozhovor.
Chtěla byste něco vzkázat
našim či vašim čtenářům?
Aby hodně četli, aby chodili
do knihkupectví, aby si knihy
přišli prohlédnout a nekupovali je na internetu. S poštovným to vyjde stejně. To je ale
taková doba, s tím nic nenaděláte.
Adéla Václavíková ■
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Klášterecké hudební prameny
letos se šansonem i při kytaře
Již potřinácté se prostorami kláštereckého zámku
a kostela Nejsvětější Trojice
rozezněly
tóny
barokní
i moderní hudby. Konal se zde
tradiční hudební festival Klášterecké hudební prameny,
který spojuje a oživuje nejrůznější hudební žánry.
První koncert festivalu se
uskutečnil v nádherném protestantském kostele partnerské obce Grossrückerswalde,
kde se Jaroslav Svěcený,
umělecký ředitel a spoluzakladatel festivalu Klášterecké
hudební prameny, představil
ve společném programu
s vynikající českou varhanicí
Michaelou Káčerkovou (na
snímku). Na domácí půdě

začal festival o den později.
Na nádvoří kláštereckého
zámku zazněl originální koncert s názvem Šanson v gala,
na kterém vystoupili špičková
šansoniérka Renata Drössler,
herečka Zdeňka Volencová
Žádníková, klavírista Petr
Ožana a Jaroslav Svěcený.
Hudební klenoty barokní hudby rozezněly kostel Nejsvětější Trojice ve čtvrtek
6. července. Divákům, kteří
do posledního místečka
zaplnili kostelní lavice, se
představil jeden z nejlepších
českých trumpetistů Ladislav
Kozderka společně s Jaroslavem Svěceným a již zmíněnou varhanistkou Michaelou
Káčerkovou.

Počasí zaskočilo organizátory
pouze v pátek večer. Kvůli
prudkému lijáku byl kytarový
koncert Lubomíra Brabce
narychlo přesunut do krásných prostor zámeckého
renesančního sálu. V těchto
a přilehlých místnostech se
pak o den později uskutečnila
výstava houslí, viol a smyčců
doplněná zasvěceným výkladem mistra Svěceného. Večer
téhož dne se na pódiu představili
zpěvačka
Leona
Machálková, mladý a nadějný
kytarista Lukáš Sommer,
špičkový akordeonista Ladislav Horák, kontrabasista
Vítek Švec a virtuos na
marimbu a vibrafon Radek
Krampl.

Pod vedením Jaroslava Svěceného probíhaly celý týden
na zámku houslové kurzy,
jejichž účastníci se představili
v samostatném koncertu
poslední den festivalu. Při
závěrečném koncertu festivalu se na jednom místě sešli
barytonista Filip Bandžak
s violistkou Jitkou Hosprovou
a houslistou Jaroslavem Svěceným, kteří za doprovodu
orchestru Virtuosi Pragenses
zakončili týdenní přehlídku
hudebních lahůdek.
Sedm koncertů letošního ročníku Kláštereckých hudebních pramenů si nenechalo
ujít více než jedenáct stovek
diváků.
Miroslav Nyklíček ■

Putovali za duchem Mistra Jana Husa na Lestkov
Čtvrtým rokem připravil
Okrašlovací vespolek Klášterec akci k připomenutí
svátku Mistra Jana Husa.
„Někteří historikové říkají, že
koncem roku 1412 pobýval
Jan Hus na hradě Egerberku,
kde byl jeho hostitelem
Mikuláš Augustinův zvaný
Bohatý, tehdejší majitel hradu. Oba se dobře znali, protože Mikuláš Augustinův,
nejvyšší písař zemský, se
zasloužil společně s Janem
Husem o vydání Dekretu
kutnohorského roku 1409“,
říká David Kodytek, který
celou akci s nádechem recese uvedl v život. „Využíváme
přitom kostýmy, které má
naše studentské divadlo The
Brokes ze hry Jan Žižka,“
prozrazuje.

Putování začíná vždy na
náměstí, odkud o svátek
6. července jde průvod jak
postav v kostýmech, tak dalších lidí, kteří se k akci přidávají. Část cesty – až k lázním
Evženie – vede průvod družina na koních v čele s královnou Barborou Celskou (foto
na úvodní stránce KN). Této
úlohy se pravidelně ujímají
dívky pod vedením Lucie
Boháčové. Letos se jich účastnilo nejvíce, takže budily
pozornost náhodných kolemjdoucích či návštěvníků lázní.
Skupina putujících pak lesními cestami vystoupí na
hrad Lestkov, kde je pro ně
připraveno malé divadelní
vystoupení, při kterém se
z dýmu rozdělaného ohně
zjeví duch Jana Husa. Děti si

mohou zkusit středověkem
laděné hry. Vše, co je k těmto hrám potřeba, nesou na
vrchol v nůši obětaví putující.
Velké poděkování patří městské policii, která každoročně
zajišťuje bezpečnost při prů-

chodu částí města. „Příští rok
bychom rádi přidali pár novinek, které doufáme, že se
také ujmou. Pro pátý ročník
počítáme s větší propagací,
která zatím probíhala hlavně
na facebooku,“ dodává hlavní
organizátor.
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Jitka Kůsová pracovala jako Michelangelo
Fyzicky i umělecky náročnou
tvůrčí práci má nyní za sebou
Jitka Kůsová Valevská. „Na
sympoziu ve starobylém severoitalském městě Ala tvořili
čtyři Italové a já. Vybral nás
kurátor, který pozval sochaře
s výraznou tvorbou. Práce to
byla velmi náročná, ale využila
jsem zkušenosti z předešlé
tvorby a také se přiučila, jak
pracovat s mramorem,“ uvádí
klášterecká sochařka. Zároveň říká, že se mezi kolegy
sochaři vytvořila přátelská
atmosféra. „Tvář archetypu
ženy jsem opracovávala ručně, což přihlížející překvapilo.
Ale jak se postupně dozvěděli
od kolegů, pracovala jsem starou sochařskou technikou,

kterou pracoval i Michelangelo,“ prozrazuje Kůsová, která
tak získala obdiv mužských
kolegů. Ti byli asi nejvíc překvapení, že takto těžkou práci
dělá žena. Socha z marockého
mramoru s názvem Archetyp
ženy (na snímku) má rozměry
227 x 60 x 60 cm.
Po italském sympoziu přijala
sochařka pozvání do Března
u Chomutova, kde vytvořila
tentokrát z dubového dřeva
ženskou figuru o výšce
175 cm. Jitka Kůsová Valevská
zároveň pracuje na další ženské soše, tentokrát z pískovce,
kterou vytvoří v rámci sympozia Tajuplná Afrika v ZOO ve
Dvoře Králové. „Poté pojedu
na menší sympozium, kde

budeme tvořit na téma Panna
Marie podle růžence. Tady
mám v plánu vytvořit Marii
jako matku. Tím budu do
začátku podzimu končit s ženskou figurou. Pak mě čeká dřevěná socha J. A. Komenského
k jedné škole v Brdech,“ prozrazuje svůj další program
sochařka a dodává: „moc ráda
bych po deseti letech zas udělala nějakou sochu pro Klášterec nad Ohří. Hezky v klidu,
vše řádně dotáhnout a třeba
i z mramoru.“ Připomeňme, že
ve městě máme od Jitky Kůsové sochu Dech anděla, kterou
sochařka nedávno očistila,
a v Lázních Evženie její
abstraktní vyjádření v soše
Propojení.

Co vše přinese letošní festival tance Siraex
Druhá polovina srpna bude již
tradičně patřit tanečnímu festivalu současného tance
SIRAEX 2017, který se přehoupl do druhé desítky svého
konání. Vždy šlo o festival
zaměřený na profesionální
scénický tanec, průřez toho,
kam se umělecká forma tance
posouvá na dnešních jevištích.
Součástí byly, a stále jsou,
taneční workshopy pro poloprofesionální
tanečníky
a pedagogy. Festivalové večery se v průběhu několika let

zkrátily z pěti na tři, přesto přinesou zajímavý pohled na dění
ve světě uměleckého tance.
Nový a dosti velký prostor otevřel festival pro dětského
tanečníka s názvem DĚTSKÁ
TANEČNÍ SCÉNA – LÉTO 2017.
Cílem je ukázat divákovi, jak
krásný, zajímavý, citlivý a velmi tvořivý dokáže být svět dětského scénického tance.
Přijďte 19. srpna podpořit do
krásného prostředí zámeckého
parku od 15.30 hodin nejen
klášterecké děti, ale také vybra-

né nejlepší dětské soubory z ČR.
Také ony zde budou po celý
týden pracovat s profesionálními lektorkami, které vyučují na
konzervatoři, a kromě svých
vlastních choreografií předvedou i výstupy z těchto dílen.
Srdečně zveme na všechny
večery a roztančenou sobotu
od 17. do 19. srpna na nádvoří zámku. Hlavním hostem bude bezesporu Baletní
soubor Národního divadla
Brno (19. srpna) a o zahraniční zastoupení se postará

Martina Hajdyla Lacová,
nominovaná na Cenu Thálie
2016, se Stanem Dobákem
ze Slovenska. Vstupné 50 Kč.
Permanentka na všechny tři
večery 100 Kč.
Organizátorem této ojedinělé
letní taneční akce v Ústeckém
kraji a v ČR je Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří
za podpory města Klášterce
nad Ohří, Ministerstva kultury
ČR a Ústeckého kraje.
Zora Breczková,
ředitelka školy ■
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Zveme na Města čtou a Pohádkový les
Rovněž o prázdninách pro vás
městská knihovna připravila
řadu pěkných akcí, na které
bychom vás rádi pozvali.
V srpnu jich bude v týdnu od
7. do 11. probíhat hned několik najednou. V rámci Města
čtou vám opět nabídneme
letní čítárnu v sala terreně.
Čítárna bude otevřena od 10
do 16.30 hodin a odpoledne
na ni navazují doprovodné
akce.
Týden zahájí kouzelnické
vystoupení Hodina kouzel
s Harry Potterem od 17 hodin,
v úterý pro vás knihovnice připravily soutěžní procházku
parkem. Co ztratila princezna,

se určitě dopátráte a můžete
vzít i rodiče a užít si příjemné
odpoledne, začínáme také od
17 hodin. Ve středu ve stejný
čas vystoupí v sala tereně
country kapela MAKOVEC, a že
jsme knihovna, nemůže chybět ani autorské čtení Vzpomínky pláčou krásně Renaty
Šindelářové v doprovodu blues piana a foukací harmoniky, tentokrát ve čtvrtek od 18
hodin.
Týden akce Města čtou završí
hudební divadlo Hnedle vedle,
které zve děti i rodiče na Podvodnickou pohádku s lampiony, která začíná v 18 hodin.
Celý týden si také v čítárně

v sala terreně budete moci
prohlédnout výstavu Obrazy
z kontejneru a případně
i nějaký ten obraz zakoupit.
Přijďte tedy jen tak v pohodě
posedět nebo si užít některou
z akcí. Vše je zdarma.
Tím ovšem nabídka srpnových akcí ještě nekončí. Již
tradičně pro děti chystáme
Pohádkový les, který letos
bude ve čtvrtek 31. srpna. Na
pohádkovou procházku parkem je ale potřeba zakoupit
místenky. Ty budou v prodeji
od 1. srpna v oddělení pro
děti a mládež městské
knihovny.
Martin Biša,
ředitel knihovny ■

Mládí je dar přírody, stáří umělecké dílo

Velmi působivé fotografie vznikly díky spolupráci Městského ústavu sociálních služeb Klášterec
nad Ohří s fotografem Petrem Kotrlíkem (www.petrkotrlik.cz). Ten nafotil sérii fotografií
klientů domova, na kterých jsou zachyceni v porovnání v mladém věku a nyní – na podzim
života. Fotografie jsou k vidění u hlavního vchodu v domově pro seniory a mohly by se
v budoucnu stát i součástí větší výstavy.

Literární putování Krušnými horami
V těchto dnech vychází knížka s názvem Stíny nad Krušnými horami, která je
souborem povídek pěti českých a šesti německých současných spisovatelů. Mezi ty
české se dostala i Renata
Šindelářová a Luděk Kubát z Klášterce nad Ohří.
Kniha je nyní představována
v rámci 1. česko-německého
muzikálního literární putování Krušnohořím, které připravila nadace St. Joachim ve
spolupráci s německým literárním domem Villa Baldauf.
Vydání knihy finančně podpořilo i město Klášterec nad
Ohří.
Kniha je dvojjazyčná, takže
přinese literární zážitek českým i německým čtenářům.
„Současnost se zde prolíná
s minulostí, realita každoden-

ního života s dávnými
pověstmi, putování kouzelnou krajinou nezřídka končí

zločinem,“ prozrazuje Lada
Baranek z nadace St. Joachim.
Povídky z knížky se budou
číst na jedenácti místech,
první čtení se konalo začátkem července na zámku ve
Schwarzenbergu. U nás se
bude číst 29. července od 16
hodin v Měděnci v rámci
Měděneckého krušení povídka Krátký okamžik štěstí
od Luďka Kubáta, poté
10. srpna od 18 hodin na
kláštereckém zámku svou
povídku Vzpomínky pláčou
krásně představí Renata Šindelářová.
Záštitu nad tímto projektem
převzala hraběnka Margareta
Pospíchalová
Schliková,
ministr kultury ČR Daniel
Herman a velvyslanec ČR
v SRN Tomáš Jan Podivínský.

Naše soutěž
o novou
knížku

Ztraceni v rudolfinské Praze je příběh dvou současných dětí, které se shodou
okolností ocitnou v Praze
na přelomu 16. a 17. století. Na knize je ovšem nejzvláštnější to, že je to tzv.
gamebook. Kromě textu je
na každé druhé stránce
úkol, bez jehož splnění
nemůžete v četbě pokračovat. Stránky v knize totiž
nejsou seřazeny číselně,
naopak jsou zpřeházené.
Celá kniha je tedy jak dobrodružným příběhem, tak
zároveň hlavolamem, který je třeba vyluštit. Úkoly
zde najdete buď logické,
matematické nebo obrázkové. Děti se neobejdou
bez znalosti násobilky, takže kniha je doporučená
dětem od 9 do 13 let.
Naše soutěž o 1 knížku od
Renaty Šindelářové:
Počet císařových titulů pronásob počtem slabik v celém
jeho královském jméně.
Nezapomeň si převést číslovku do slovní podoby.
Já, Rudolf II. Habsburský,
císař římský, král český,
král uherský, král chorvatský, markrabě moravský
a arcivévoda rakouský,
tímto nařizuji, aby se
okamžitě přestalo prděti či
jinak smrděti v okolí hradu.
Z tohoto důvodu se zakazuje též prodávati a vařiti
na hradě zelí, ve větším
množství cibule, hrách
a čočka.
Správné odpovědi zašlete na e-mail: redakce@muklasterec.cz do
20.8.
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Studentky GSOŠ poznávaly EU

Evropský parlament ve spolupráci s Ústeckým krajem
vytvořil pro studenty znalostní
kvíz o Evropské unii Poznej
EU. Po správném vyplnění
všech dvaceti otázek jsme
byly jakožto tříčlenný tým
vylosovány spolu s dalšími 42
studenty na poznávací zájezd
do Belgie. Cílem bylo dozvědět
se více o Evropské unii, což
se, myslíme si, podařilo.
Zájezd začal v úterý 30. 5.
brzy ráno, kdy jsme jely autobusem až do belgického města Lovaň, kde jsme byly
ubytovány. Večer jsme se
vydaly na prohlídku historic-

kého centra Lovaně. Ve středu
31. 5. jsme absolvovaly přednášku v Evropském parlamentu,
kde
jsme
se
dozvěděly, jak celá Evropská
unie a hlavně Evropský parlament funguje. Součástí
přednášky byla také diskuze
s místopředsedou Evropského
parlamentu, europoslancem
Pavlem Teličkou. Po přednášce
jsme vyjely ke známému bruselskému Atomiu, kde jsme
také navštívily park MiniEurope. Ve čtvrtek 1. 6. jsme
se vydaly poznat tři historická
města: Antverpy, Bruggy
a Gent. Města nás uchvátila

Potřebujeme jesle v Klášterci?
Odpověď podle již cca 30
respondentů dotazníku spuštěném koncem června zní
ANO. Věřme tedy, že záměr
spolku RADKA z Kadaně, který byl připraven ve spolupráci
s městem, občané – zvláště
mladé místní rodiny – uvítají.
„Jesle bychom měli otevřít
v září 2017, podle toho, kdy
bude vyhlášen dotační titul
MPSV na jejich částečné
financování. Poplatek rodičů
se pak bude pohybovat
kolem 2,5 tisíce korun měsíčně. Aktuality mohou zájemci
sledovat na webu radka.
kadan.cz,“ říká Hana Vodrážková, ředitelka organizace
RADKA.
Zařízení péče o děti je dle
zákona určeno pro děti pracujících rodičů (ev. práci hledajících či studujících) ve
věku 1 – 2,5 roku, z Klášterce
nad Ohří. Provozní doba bude
dle potřeb rodičů a jejich
zaměstnavatelů nejméně 6–8
hodin denně.

Prostory školky v Dlouhé ulici,
kde již kdysi jesle provozovány byly, jsou tedy vhodně přizpůsobené nejmenším. MŠ
DUHA bude dodávat i celodenní stravu.
RADKA pořídila základní vybavení (stolečky, židličky, postýlky, peřinky, nádobí apod.), ale
ráda darem přijme další hračky do herny i ven, ráda darem
přijme, jakož i přebalovací
pulty či postýlky s ohrádkami
pro ty úplně nejmenší.
„Budeme se snažit poskytovat tzv. dětskou skupinu dle
zákona, vstřícně k požadavkům rodičů a s respektujícím
přístupem k dětem. Zároveň
bychom rádi prostory v přízemí pavilonu B v MŠ DUHA
využili v odpolední době i pro
rozvoj Rodinného centra pro
celou veřejnost. Všechny
nápady na setkávání, akce,
zájmové kroužky apod. uvítáme,“ vyzývá veřejnost
koordinátorka provozu Petra
Michalcová.

příjemnou atmosférou a nádhernou architekturou. V pátek
2. 6. jsme jely opět do Bruselu
a podívaly jsme se do Parlamentária, což je interaktivní
centrum, které vysvětluje
Evropskou unii, její fungování
i historii evropských států, vše
zábavnou formou. Poté nás
čekal historický okruh centrem města a několikahodinový rozchod. Domů jsme se
vrátily v sobotu 3. 6. brzy ráno
plné dojmů, zážitků a vzpomínek ze zájezdu.
Tímto bychom chtěly poděkovat
Ústeckému
kraji
i Evropskému parlamentu za
tuto možnost. Moc jsme si
Belgii užily.

PRO RODINU

Nikola Samcová,
Klára Čtvrtníčková,
Tereza Chalupová,
studentky GSOŠ ■

Děti probouzejí televizní Déčko

Jedním ze stanovišť letní
prázdninové hry České televize Déčko je i klášterecké
turistické informační centrum
pod radnicí. „Cílem hry je podpořit děti a jejich rodiče v cestování po naší republice
a jejím poznávání,“ uvádí
Martina Cajthamlová z kláštereckého íčka. „Děti musí

navštívit alespoň tři místa
v České republice, kde získají
tajná hesla. Těmi pak probudí
Déčko, kanál České televize
pro děti. Odměnou jim budou
i zajímavé ceny,“ dodává.
A proto neváhejte vzít své děti
či vnoučata na výlet, kromě
věcných odměn získají i zajímavé zážitky z cestování.

Radost dělají dětem v Klášterci nad Ohří i koně, mohou
se na nich svézt. Na snímku kobylka Queen s Kristýnou
Chorvátovou z rodinné farmy Čechura na jedné z akcí pro
veřejnost.

POHLED DO HISTORIE
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Připomínáme si 170 let od zrušení
městského opevnění
Klášterec byl ve Dvorských
deskách v polovině 15. století
zapsán jako oppidum, čili už
v polovině 15. století musel
mít městské opevnění, i když
bylo ještě velice jednoduché.
Šlo zřejmě pouze o příkop
a palisádové opevnění.
Městské opevnění byla dlouhodobá záležitost, vyvíjelo se
několik desetiletí i století,
podléhalo trendům a požadavkům doby. Dokončeno
bylo 1. čtvrtině 17. století.
Nesměl
chybět
příkop
a oproti původním předpokladům, že Klášterec disponoval pouze jednoduchou
městskou hradbou, archeologický výzkum z let 2005 až
2006 prováděný při výkopových pracích pro nový řad
dešťové kanalizace prokázal,
že městské opevnění bylo
složitější a kromě hradební
zdi doložil také existenci
parkánu. V místech, kde
ulice Svatopluka Čecha ústí
do Chomutovské ulice byly
nalezeny dvě paralelně probíhající kamenné zdi, hlavní
hradební a parkánová zeď,
proluka mezi nimi byla přibližně v šířce ulice.
Chráněno bylo ale pouze tzv.
Horní město, což bylo historické jádro města představované náměstím a přilehlými
ulicemi. Přístup do něj byl
třemi branami. Hranice Horního města šla přibližně ulicemi Svatopluka Čecha,
Třebízského, část ulice Kar-

Jedno z míst, kudy vedlo středověké opevnění
lovarská za kostel Panny
Marie Utěšitelky, kde se
nacházela jedna ze tří bran,
Měděnecká brána. Hranice
poté pokračovala dál ulicí
Palackého a stáčela se do ulice Zahradní, kde se u domu
č. p. 14 nacházela Šumburská brána, pokračovala dále
Chomutovskou ulicí a končila
poblíž kostela Nejsvětější
Trojice třetí, Červenou bránou. Za touto branou začínala
tzv. Hluboká cesta. Z archeologických výzkumů vyplývá,

Černá, E. – Káčerik, A., 2007: Závěrečná zpráva o záchranných archeologických výzkumech v Klášterci nad Ohří, okres
Chomutov v letech 2005–2006

že hradba procházela částečně i současnou Chomutovskou ulicí.
Dolní, někdy také Nové město, vznikalo později a jeho
obyvatelé nebyli dlouho rovnoprávnými občany Klášterce. Rovnoprávnost získali až
koncem 18. století. Dolní
město se nacházelo pod farním kostelem Nejsvětější Trojice v údolí Kláštereckého
potoka (v podstatě toto místo
kopíruje Chomutovská ulice)
s obytnými domy a dílnami,
a dále pak v mírném stoupání
až na návrší k porcelánce.
Patřila k němu také západní
část parku, zámek a část území směrem na východ od
zámku, kde byl hospodářský
dvůr, rybník, pivovar, mlýn,
pila a několik měšťanských
domů.
Opevnění bylo v novověku
prestižní záležitostí města
a postupně přestávalo plnit
svou obranou funkci, bránilo
také v rozvoji infrastruktury.
V Klášterci bylo bouráno
v letech 1843–1847. Postupně mizel středověký ráz města, byly budovány nové
komunikace.
Společně
s městským opevněním byly
strženy také všechny tři brá-

ny. Nejdříve byla zrušena
Červená brána a v místech
tzv. Hluboké cesty byla vystavěna silnice. V roce 1847 pak
byla kvůli stavbě silnice stržena také budova špitálu, která
stávala u Červené brány
naproti kostelu Nejsvětější
Trojice.
Oppidum – název pochází
z latiny a v širším slova smyslu značí opevněné sídliště
s výraznými rysy města.
Palisáda,
palisádové
opevnění – typ opevnění,
které je tvořeno těsně vedle
sebe zaraženými dřevěnými
kůly, nahoře zašpičatělými.
Díky svému tvaru znesnadňovaly útočníkům postup při
útoku a útočník byl také
snadnějším terčem během
jeho zdolávání.
Parkán – zesilující prvek
gotického opevnění, v podstatě jde o prostor mezi dvěma hradbami – mezi hlavní
a nižší parkánovou hradbou
– který umožňoval volný
pohyb obránců hradeb po
celém obvodu opevnění,
zmenšoval možnost proražení hradeb a umožňoval nasazení střelců do dvou řad nad
sebou.
Lenka Fricová ■
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MĚDĚNECKÉ KRUŠENÍ O ŽIVOTĚ HAVÍŘŮ
Zveme vás na již 5. ročník akce,
kterou v sobotu 29. 7. ožije sousední Měděnec.

Program je opravdu pestrý:
12.00 – slavnostní hornický pochod
13.00 – vzpomínka u pomníku RD Měděnec
14.30 – hudební produkce dechové hudby Mostečanka
Předvedení hasičské techniky HZS Kadaň a Klášterec nad Ohří, Policie ČR
15.00 – dětská hudební skupina NEDLOUBEJ SE V NOSE
Lanové centrum – Strix, dražba dortu, dětská
štola SSH Most
16.00 – Čtení příběhu Krátký okamžik štěstí – Luděk
Kubát, Rudohorské pověsti – Petr Himmel
18.00 – taneční zábava se skupinou PREMIER
22.00 – noční překvapení: laserová show – IGNIS
Po celou dobu konání bude probíhat stánkový prodej
a tematická výstava muzea Most – Ze života havířů.

U zámku uvidíme
automobilové veterány

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

NAŠE TIPY

Den zdraví v letním kině
přinese spoustu zábavy

V sobotu 2. září město pořádá
Den zdraví v letním kině. Je
to menší festival pro rodiny
s dětmi, který zábavnou formou představí zdraví prospěšné činnosti i produkty pro
děti i dospělé. Ke všemu bude
připraven hudební program,
který se svým pořadem a rozcvičkou zahájí Tomáš Barták
a Hudební divadlo Hnedle
vedle. Poté se představí
Základní umělecká škola
Klášterec nad Ohří s tanečním
a hudebním vystoupením.
Styl hudby další vystupující
kapely je zařaditelný k world
music-folku, i kvůli výběru
nástrojů z různých koutů světa – v podání Janka & přátel.
Při tvorbě se Jan Šesták
nechá inspirovat např. beatem, latinsko-americkými
styly apod. S ním uslyšíte
mimo jiné i skvělý zpěv Lenky
Jandlové. V podvečer se na
pódiu objeví Martin Jáchym &
The Common Sense, world

music & blues
kapela z Jirkova,
která podmanivou hudbu doplňuje autorskými
poetickými texty.
Závěr hudebního
programu pak
bude patřit žánrově nezařaditelné, šestinásobné
držitelce výročních hudebních
cen Anděl a charismatické
české zpěvačce Lence Dusilové.
V letním kině si můžete dále
vyzkoušet různé aktivity,
jógu, pilates, tabatu… Můžete
se nechat namasírovat,
seznámit se s produkty z biotéky, s bylinkami, víceúčelovými pásy Vincence Priessnitze… DDM Volňásek připravil soutěže pro děti, základní
umělecká škola prezentaci
pro nový školní rok… A dobře
se na akci také občerstvíte,
kromě zdravé nabídky sladkých i slaných produktů zde
samozřejmě najdete i klasiku.
Vstupné na akci bude dobrovolné, výtěžek z akce bude
na konci dne sečten a předán
dětem ze Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Na Horách v Kovářské, kterým bude přispěno na
ozdravný pobyt.

Založení muzea letecké bitvy
v Kovářské si připomenou
velkými oslavami

Již 17. ročník Jízdy historických vozidel Karlovými Vary
a okolím bude mít svou zastávku opět v Klášterci nad Ohří.
V pátek 4. srpna se od 9.45 budou sjíždět automobiloví
veteráni a motorky k zámku, k vidění tu budou do 12 hodin.
„Nejstarší automobil je z roku 1911, nejmladší z roku
1986,“ prozrazuje Petr Kubrecht z Veteran car klubu. „Na
karlovarskou veteran rallye přijede 110 posádek, bude se
na co dívat,“ zve všechny milovníky automobilismu.

Oblíbená akce zájemců o historii vojenského letectví se
uskuteční v sobotu 9. září
v Kovářské. Jedná se o již
24. mezinárodní setkání, které
si zároveň připomene 20. výročí založení Muzea letecké bitvy
nad Krušnohořím 11. 9. 1944.
Program je opravdu bohatý,
začíná v 10 hodin a až do 18
hodin budou k vidění historická vojenská vozidla, které
představí kluby vojenské historie, letecká vystoupení,
přednášky a besedy i ceremonie u pomníku padlých letců.
Hrát bude živá country hudba,
chybět nebude ani polní
kuchyně. Organizátoři chystají
také speciální výstavu k 20

letům muzea, které vybudovali nadšenci pro historii.
Zájemci se budou moci i podívat přímo na místo, kde byl
v roce 1944 sestřelen jeden
z letounů. Uskuteční se
i pěvecký koncert v kostele sv.
Michaela a další doprovodný
program.
A pokud jste ještě v ojedinělém muzeu nebyli, tak neváhejte, je plné jak nalezených
předmětů spojených s velkou
leteckou bitvou, tak i příběhů
letců. Jejich příbuzní sem jezdí
až z daleké ciziny a mnohdy
až tady na místě získali důležité informace o osudu tehdejších vojáků z obou stran
fronty.

SPORT
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Nadmíru úspěšná sezóna fotbalové
přípravky 2016/2017
Malí klášterečtí fotbalisté se
už na podzim vydali vstříc zisku titulu přeborníků okresu
v turnaji starších přípravek.
Ještě na podzim soupeřili
s týmem Kopist, ale jaro již
patřilo jen jim. V jedenácti
zápasech nenašli přemožitele
a ať hráli „doma“ či jeli „ven“,
vždy to znamenalo výhru
a zisk tří bodů do tabulky.
Sezóna je u konce a klukům
se na krku blyští medaile
a vitrínu zdobí pohár. Ten jim
slavnostně předali zástupci
OFS Chomutov na Dni plném
fotbalu, který se konal
17. června na kláštereckém
fotbalovém stadionu. A protože většina chlapců ve starší
přípravce končí, neboť na
podzim postoupí do kategorie
mladších žáků, je toto rozloučení o to sladší.
Jsme pyšní! Víme, že se tato
výhra nevyrovná výhře na
mistrovství či olympiádě, ale
i tahle má svou cenu. Skrývá
se za ní nejen píle malých fotbalistů, ale také nadšení
dospělých. Nadšení trenérů,
kteří ve svém volném čase
trénují partu předpubertálních
„ďáblíků“, i podpora rodičů,

kteří
jezdí
na
zápasy
a neúnavně fandí, ať je skóre
jakékoliv. Rodičům i dětem je
vcelku jedno, zda je to výhra
v okrese nebo v kraji. Nečekáme, že z našich kluků budou
noví Ronaldo nebo Messi. Kluci
hrají pro zábavu a vedla-li
jejich snaha k zisku výhry ve
skupině, je to jen bonus navíc.
Protože zatím není jasné, kdo
bude kluky trénovat dále, je
určitě na místě poděkovat
hlavně trenérovi. Tím, kdo
stojí za úspěchem této party,
je hlavně Slávek Pardubský, který všem ukázal, že
trénovat jde i bez neustálého
křiku a nadávek a že lidský
přístup je potřebný i v situaci,
kdy jiní upřednostňují dril
a sekýrování. Našel si
k dětem cestu, a ta byla i cestou úspěchu. Přece jen jsou
to stále děti a má-li je fotbal
bavit i nadále, nesmí jim ho
nikdo znechutit. Ať bude Slávek trénovat kohokoliv,
úspěch s Adamem, Benem,
Danem, Filipem, Kubou,
Míšou, Ondrou, Ráďou a dalšími mu už nikdo nevezme.
Abychom však nechválili jen
ty starší, musíme zmínit

Blíží se Petlerské okruhy
a Wembloudovy hrby

i jejich mladší následovníky,
a to mladší přípravku pod
vedením trenéra Marcela
Švandrlíka. Také oni se stali
přeborníky okresu ve své
kategorii. Sezóna 2016/2017
tak byla pro Klášterec nadmíru úspěšná. Přejeme všem
dostatek odhodlání do jejich
dalšího snažení a doufáme,
že na výše zmíněné úspěchy
budou navazovat i další.

Simona Hnátová,
za rodiče malých fotbalistů
■

Karatisté hostili mezinárodní akci

Začátkem července se zástupci
Karate klubu Kadaň a Klášterce
v čele s Josefem Patíkem
zúčastnili největšího mezinárodního semináře v karate
v České republice Gasshuku
JKA ČR. Jedná se o mezinárodní
vícedenní cvičení karate pod
vedením instruktorů z Japonska (Tatsuya Naka, 7. DAN JKA,
Koichiro Okuma 6. DAN JKA
a Koji Chubachi 4. DAN JKA),
kteří disponují vysokými znalostmi z oblasti karate a vlastní
k předávání těchto informací
dostatečný technický stupeň
vyspělosti. Karatisté cvičí cca
osm hodin denně ve sportovní

hale po skupinách, dle technické vyspělosti, po dobu 5 dnů.
Této velké sportovní akce se
pravidelně zúčastňují karatisté
nejen z přilehlých států České
republiky. Celkový počet
zúčastněných se pohybuje
kolem 300 osob.
„Celý seminář 2017 se vydařil
nejen po stránce sportovní, ale
i diplomatické. Vedení Karate
klubu Kadaň a Klášterce se
podařilo ve spolupráci s oběma
městy a organizačním týmem
Gasshuku ČR tuto akci pro rok
2018 opět dostat do sportovní
haly v Kadani,“ spokojeně konstatuje Josef Patík.

Vejražka exceloval na mistrovství světa v Keni

Milovníci cyklistiky si přijdou
na své jak na závodech Petlerské okruhy, které se jedou
29. července od 10 hodin na
okruhu u RC dráhy, přes Petlery, Louchov, Domašín, Hradiště a nad Ciboušovem zpět
k RC dráze, tak na Webloudových Hrbech. Ty odstartují
o týden později, 5. srpna v 10
hodin z náměstí dr. E. Beneše.
„Oba závody jsou volně přístupné veřejnosti. Jsou rozdělené do věkových kategorií, na

WH začínáme již na odstrkovadlech a na Petlerských okruzích kategorií mladších žáků
a žákyň (11–12 let),“ uvádí
organizátor závodů Martin
Rytych. „Budeme rádi za každého fandícího diváka, případně závodníka, který by si chtěl
vyzkoušet jeden z těchto dvou
závodů, tak neváhejte a přijeďte si protáhnout těla, nebo
jen hlasivky,“ zve Martin
Rytych a zároveň děkuje všem
sponzorům.

Daniel Vejražka přes rozběhy a semifinále postoupil do finále
mistrovství světa dorostu, kde v běhu na 200 m doběhl pátý
v čase 21.40, prozrazuje čerstvý úspěch kláštereckého atleta
jeho trenérka Veronika Purmanová. Jedná se o aktuální zprávu, která přišla do redakce krátce před uzávěrkou, více se
proto dozvíte v dalším čísle KN, až se naše výprava vrátí zpět
do republiky.
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INZERCE

KLEMPÍŘSKÁ VÝROBA A PRODEJ
 ŽLABY, SVODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
 VENKOVNÍ PARAPETY
 OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ
 STŘEŠNÍ VÝLEZY A STŘEŠNÍ OKNA
 STŘÍHÁNÍ A OHÝBÁNÍ PLECHŮ
 ATIKY, LIŠTY, LEMOVÁNÍ, OKAPNICE
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
 HRANATÉ A NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY
 PROFILOVÁNÍ – FALCOVANÁ KRYTINA
Kontaktní údaje: tel.: 739 454 810, 605 118 954
www.strechysegment.cz
Prodejna: Tušimice 35, 432 01 Kadaň
(odbočka chaty Tušimice – bývalý areál Flóra)
Otevírací doba: PO–PÁ 7.30–15.30 hodin

KOBERCE CHOMUTOV
koberce bytové
koberce zátěžové
PVC
vinylové dílce

šířky 3; 3,5; 4; 5 m,
šířky 2; 4 m
šířky 3; 3,5; 4; 5 m
na objednávku do 7 dnů

běhouny

SLUŽBY: provádíme dopravu, zaměření a pokládku
bezkonkureční ceny, každý měsíc slevové akce
odvoz do Klášterce – 150 Kč
kontaktní údaje: tel. 775 260 076, 777 196 601
web:
koberce-chomutov.webnode.cz
prodejna:
Na Moráni 4878, 430 01 Chomutov
(areál bývalého masokombinátu, vedle
BESTCARS 4U)
otevírací doba:

po–pá 9–17 hod., so 9–12 hodin

Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
garsoniera, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

Antikvariát vykoupí knihy,
nejlépe celé knihovny
a pozůstalosti. Přijedeme
za vámi, platba v hotovosti.
Tel.: 722 969 525

Firma FRK s. r. o. – hledá PŘÍPRAVÁŘE PRO REALIZACI STAVEB
Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou pro pozemní stavitelství,
znalost práce na PC Úvazek: HPP Nástup možný od 1. 8. 2017.
Životopisy posílejte na e-mail: holubová@frk-kadan.cz v případě dotazů volejte
mobil: 774 165 273.

Krmiva

Společnost

INTEPLAST CZ s. r. o.
na Průmyslové zóně Verne, Klášterec nad Ohří
příjme nové pracovníky na tyto pozice:

operátoři výroby (vhodné také pro studenty)
■ operátoři selekce (vhodné také pro studenty)
■ přípraváři výroby
■ seřizovači
■

Nabízíme dlouhodobou perspektivu, kariérní růst,
příjemné pracovní prostředí ve stabilní firmě.
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení.
Tel.: 352 539 716 • e-mail: jhoreninova@inteplast.cz

NOVINKY V NAŠÍ NABÍDCE

Ostropestřec mariánský

balení

10 kg

Kukuřice bordó (vysoce energetická) 25 kg
Závodní směs pro holuby 20 kg
(krátké a střední vzdálenosti)

Křepelka nosná

10 kg

Slepice domácí nosné

20 kg

INZERCE

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

7/2017 | strana 18

Volná pracovní místa
Společnost ZF s více jak 138 000 zaměstnanci a obratem
přes 35,2 Mld Eur působící ve 40 zemích je po akvizici firmy
TRW jedním z největších dodavatelů do automobilového
průmyslu. Dceřiná společnost ZF Electronics Klášterec
s. r. o., která se zabývá výrobou elektrotechnických
komponentů a komponentů pro automobilový průmysl,
přijme nové zaměstnance na pozice:
■

Operátor výroby

■

Mechanik seřizovač

■

Procesní inženýr

■

Inženýr kvality

■

Metrolog / koordinátor kalibračních zkoušek

■

Finanční účetní SAP

■

Výpomoc do skladu

■

Technický asistent

■

Skladník /skladnice

■

Specialista controllingu SAP

Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz nebo zaslat
strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com
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