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Projekt Poznáváme společně
pokračuje dalším ročníkem

Rozhovor s…
Miroslavem Nyklíčkem

Jak jsme si užili Promenády

Klášterečtí byli štědří
o Dnu zdraví

Škola začala
zvesela

Datum
Čas
1. 10.
15.00
1. 10.
16.00
1. 10.
19.00
3. 10.
19.00
4. 10.
19.00
5. 10.
19.00
6. 10.
16.00
6. 10.
17.00
6. 10.
17.00
6. 10.
19.00
6. 10.
20.00
7. 10.
16.00
7. 10.
19.00
7. 10.
20.00
8.–12.10 16 a 19.00
8. 10.
19.00
13.10.
16.00
13.10.
19.00
14.10.
16.00
14.10.
19.00
15.10.
16.00
15.10.
19.00
15.10.
19.00
16.10.
19.00
18.10.
19.00
19.10.
19.00
20.10
16.00
20.10.
19.00
21.10.
16.00
21.10.
19.00
21.10.
19.00
22.10.
15.00
22.10.
16.00
22.10.
19.00
23.10.
19.00
24.10.
16.30
24.10.
19.00
24.10.
19.00
25.10.
9–16.00
25.10.
19.00
26.10.
19.00
27.10.
16.00
27.10.
19.00
27.10.
19.00
28.10.
16.00
28.10.
19.00
28. 10.–4.11. 19.00
29.10.
16.00
29.10.
19.00
30.10.
19.00
31.10.
19.00

Název akce/filmu
Z pohádky do pohádky
Hurvínek a kouzelné muzeum
Wind River
TO
Zahradnictví: Dezertér
Blade Runner 2049
Esa z pralesa
Andrej Vystropov
KOTLÍKOVÁ DOTACE
Hora mezi námi
Tajemství klášterecké minulosti
Esa z pralesa
Blade Runner 2049
Tajemství klášterecké minulosti
Festival Oty Hofmana
Hora mezi námi
LEGO Ninjago film
Sněhulák
My Little Pony Film
Wind River
My Little Pony Film
Zahradnictví: Dezertér
Do ložnice vstupujte jednotlivě
Pěkně blbě
Sněhulák
Geostrom: Globální nebezpečí
Esa z pralesa
Bajkeři
My Little Pony Film
Geostrom: Globální nebezpečí
Folk Team
Modrá pohádka
LEGO Ninjago film
Bajkeři
Zahradnictví: Dezertér
Cesta za hranice
Blade Runner 2049
Koncert Jakuba Smolíka s kapelou
Městské trhy
matka!
Geostrom: Globální nebezpečí
Esa z pralesa
Thor: Ragnarok
Prodloužená tanečního kurzu
LEGO Ninjago film
Thor: Ragnarok
Klášterecké divadelní žně
My Little Pony Film
Jigsaw
Bajkeři
Ta, která odešla

Popis
Pohádková klauniáda hudebního divadla Hnedle vedle pro celou rodinu
ČR – Oblíbení hrdinové, Spejbl a Hurvínek, v animované komedii pro celou rodinu (2D)
USA/VB/KAN – Mysteriózní drama ze zasněženého Wyomingu, kde novopečená agentka FBI vyšetřuje smrt indiánské dívky (2D)
USA – Horor dle předlohy Stephena Kinga, ve kterém "To" opět ožívá a chystá pomstu (2D)
ČR/SLO – Druhá kapitola z trilogie Jana Hřebejka časově předchází oblíbenému filmu Pelíšky (2D)
USA/KAN/VB – Ryan Gosling pátrá po 30 let nezvěstném Blade Runnerovi (Harrison Ford), aby zabránili rozvrácení lidstva (3D)
FRA – Animovaný film o Mauricovi, který sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra (2D)
Vernisáž výstavy obrazů ruského akademického malíře, výstava potrvá do 27. října
Seminář pro zájemce o využití kotlíkové dotace, na kterém se dozvíte kdy a jak vyplnit žádost a další informace
USA – Dobrodružné drama s Kate Winsletovou, která společně s cizím mužem přežila nehodu letadla vysoko v horách (2D)
Projděte se s divadlem Klas po historickém centru a odhalte legendy a historická tajemství našeho města
FRA – Animovaný film o Mauricovi, který sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra (2D)
USA/KAN/VB – Ryan Gosling pátrá po 30 let nezvěstném Blade Runnerovi (Harrison Ford), aby zabránili rozvrácení lidstva (3D)
Projděte se s divadlem Klas po historickém centru a odhalte legendy a historická tajemství našeho města
Dětský filmový festival – Anděl Páně 2, Špunti na vodě, Pohádky pro Emu, Ani za nic! Program na str. 13
USA – Dobrodružné drama s Kate Winsletovou, která společně s cizím mužem přežila nehodu letadla vysoko v horách (2D)
USA – Animovaná akční komedie o Zeleném Nindžovi a tajných bojovnících LEGO Master Builder (3D)
USA/VB/ŠVÉ – Severská krimi (knižní předloha Jo Nesbǿ), sněhulák jako vzkaz rafinovaného vraha tápajícím vyšetřovatelům (2D)
USA/KAN – Animované dobrodružství kamarádů, kteří se vydají na cestu, aby zachránili svůj milovaný domov Ponnyville (2D)
USA/VB/KAN – Mysteriózní drama ze zasněženého Wyomingu, kde novopečená agentka FBI vyšetřuje smrt indiánské dívky (2D)
USA/KAN – Animované dobrodružství kamarádů, kteří se vydají na cestu, aby zachránili svůj milovaný domov Ponnyville (2D)
ČR/SLO – Druhá kapitola z trilogie Jana Hřebejka časově předchází oblíbenému filmu Pelíšky (2D)
Bláznivá divadelní komedie předních anglických dramatiků s Lukášem Vaculíkem, Mahulenou Bočanovou a dalšími, KMD 140 Kč
USA – Romantická komedie o stand-up komikovi a studentce psychologie, která náhle upadá do umělého spánku (2D)
USA/VB/ŠVÉ – Severská krimi (knižní předloha Jo Nesbǿ), sněhulák jako vzkaz rafinovaného vraha tápajícím vyšetřovatelům (2D)
USA – Po sérii přírodních katastrof vzniká síť satelitů, která má ovlivit globální klima. Ochrana Zěme se však porouchá… (3D)
FRA – Animovaný film o Mauricovi, který sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra (2D)
ČR – Nevlastní bratři David a Jáchym objevují na 200 km dlouhém cyklovýletu život, který je víc než status na facebooku (2D)
USA/KAN – Animované dobrodružství kamarádů, kteří se vydají na cestu, aby zachránili svůj milovaný domov Ponnyville (2D)
USA – Po sérii přírodních katastrof vzniká síť satelitů, která má ovlivit globální klima. Ochrana Zěme se však porouchá… (3D)
Koncert na kláštereckém zámku
Příběh kapitána Taťky a plavčíka Mamky, kteří se toulají po moři života. A co jim moře nadělí? Hraje Divadélko Nána
USA – Animovaná akční komedie o Zeleném Nindžovi a tajných bojovnících LEGO Master Builder (3D)
ČR – Nevlastní bratři David a Jáchym objevují na 200 km dlouhém cyklovýletu život, který je víc než status na facebooku (2D)
ČR/SLO – Druhá kapitola z trilogie Jana Hřebejka časově předchází oblíbenému filmu Pelíšky (2D)
Posezení a povídání o literární tvorbě a cestování po exotickém světě
USA/KAN/VB – Ryan Gosling pátrá po 30 let nezvěstném Blade Runnerovi (Harrison Ford), aby zabránili rozvrácení lidstva (2D)
Nejznámější hity – Ave Maria, Víš, Prý chlapi nebrečí, Až se ti jednou bude zdát, Sen kovbojů, Říkej mi táto… KMD 180 Kč
Koření, pekařství, uzeniny, marmelády, sirupy, sadba, med, čaje, zelenina, sladké pečivo a dorty, keramika, dětské dílny
USA – Jennifer Lawrence a Javier Bardem v mysteriózním thrilleru o tom, že nejhorší zvuk v idylickém ráji je klepání na dveře (2D)
USA – Po sérii přírodních katastrof vzniká síť satelitů, která má ovlivit globální klima. Ochrana Zěme se však porouchá… (2D)
FRA – Animovaný film o Mauricovi, který sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra (2D)
USA – Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem (3D)
Veřejná lekce tanečního kurzu s názvem Prodloužená se koná vždy uprostřed kurzu
USA – Animovaná akční komedie o Zeleném Nindžovi a tajných bojovnících LEGO Master Builder (2D)
USA – Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem (3D)
Tradiční přehlídka amatérských divadel, která pokračuje do příští soboty každý den, program na str. 9
USA/KAN – Animované dobrodružství kamarádů, kteří se vydají na cestu, aby zachránili svůj milovaný domov Ponnyville (2D)
USA/KAN – Pokračování známé hororové série Saw. Zohavená těla se začnou objevovat po městě… Těšte se, budete se bát. (2D)
ČR – Nevlastní bratři David a Jáchym objevují na 200 km dlouhém cyklovýletu život, který je víc než status na facebooku (2D)
Filipíny – Návrat z vykonstruovaného trestu, 30 let života jí vzali, právo na pomstu vzít nemohou (2D)

Místo konání
Vstupné
Zámek
50 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Galerie Kryt
zdarma
Kulturní dům
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Zámek, náměstí
50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Zámek, náměstí
50 Kč
Kino Egerie
20 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům 280/250 Kč
Kino Egerie
80 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Zámek
100 Kč
Kulturní dům
50 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Městská knihovna 30/20 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům
280 Kč
Letní kino
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kulturní dům
90 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kulturní dům
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
90 Kč
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SLOUPEK STAROSTY

Naučná stezka Cesta z města již slouží veřejnosti. Projekt připravily Lesy ČR, s. p. ve spolupráci s městem Kláštercem nad Ohří a obcí Měděnec. Na stezce je osm naučných tabulí,
několik interaktivních prvků pro děti (např. doskočiště zvířat, dendrofon, leporela), dva
altány k odpočinku a tři přístřešky. Procházka údolím Širokého potoka je příjemná v každém
ročním období, nevadí, zda si trasu projdete z Útočiště na Měděnec nebo půjdete opačně
z kopce. Na první a poslední tabuli, které najdete uvnitř autobusové zastávky v Útočišti
a u kostela v Měděnci, jsou QR kódy, jimiž se dá obsah stezky načíst do chytrého telefonu.
Hrací prvky pro děti (na snímku) se nacházejí na kraji Útočiště nad lesní školkou. Užijte
si zábavnou i poučnou cestu z města.

4

investice města

12

Podzimní investice na zámku
a v parku, rekonstrukce ulic

5

aktuálně
Vysázeli množství stromů
Lze kácet stromy bez povolení?

6

7

Dobrodružná hra láká
k poznávání

13

aktuálně

14
15

10

kultura
Týden knihoven, akce pro
čtenáře i nečtenáře
Studentské divadlo pobavilo
pohádkou

11

kultura
Den zdraví a Promenády se
nadmíru vydařily
Dobro v nás zažijeme již
podruhé

tip na výlet
Parní krasavice potěší oko dětí
i dospělých

16

sport
Naše karatistka zabodovala na
mistrovství světa
Lejsek vicemistrem republiky

rozhovor s ...
Miroslavem Nyklíčkem

pohled do historie
Nahlédli jsme do dějin města

Z klášterecké radnice a Okounova

8

pro rodinu
Vítání občánků

aktuálně
Blíží se volby do parlamentu
Sjely se minikáry z celé
republiky
Co nového v nemocnici

naše tipy

20

pro děti

Sbírka nepotřebného ošacení,
kterou uspořádá město v salónku
městského úřadu začátkem listopadu,
bude letos předána k využití
neziskové organizaci Naděje.
Termín sbírky upřesníme
v dalším čísle Kláštereckých novin.

Vážení Klášterečtí,
začátek školního roku je za
námi a já
věřím,
že
vstup do něj
byl úspěšný
jak pro děti,
tak i pro rodiče. Měsíc září zářil povedenými akcemi města. Den zdraví
i Klášterecké promenády spojovala nepřízeň počasí, ale
pořadatelé si poradili. Za
jejich maximální úsilí jim patří
obrovský dík. Ale nejen jim,
akce se mohly uskutečnit jen
za podpory města a sponzorů,
proto jste si je jako málokdo
v regionu užívali bez vstupného. Děkuji všem za pozitivní ohlasy. Se zástupci společnosti Lesy ČR, s. p. jsme
slavnostně otevřeli naučnou
stezku nazvanou Cesta
z města. Již při otevření jsem
měl velkou radost z rozzářených očí dětí našich škol. Určitě se vydejte na sedm km
dlouhou stezku na Měděnec,
stojí to za to.
Bohužel není vše jen rozzářené a úsměvné, řešili jsme atak
podvodníků na naše seniory.
Podomní prodej je v našem
městě zakázán, a tak neváhejte, pokud se vám chce
někdo vetřít do přízně vašeho
domova, volejte městskou
policii. S velkým napětím očekávám konec září. Jsem moc
zvědav, kolik občanů našeho
města bude aktivních v projektu Společně pro Klášterec.
Fandím všem, kteří se snaží
pro rozvoj našeho města něco
dělat, držím palce, ať jsou
vaše projekty úspěšné. Pro ty
váhající, kteří se rozhodují,
zda má cenu být aktivní, nabízím diskuzi, konzultace, odpovědi na dotazy, prostě cokoli
v prostředí sociálních sítí.
A pro ty, co je příliš nemusí
a raději jako já diskutují z očí
do očí, teď se prý říká face to
face, nabízím totéž u mne
v kanceláři bez jakéhokoli
ohlášení každé první pondělí
v měsíci od 15 do 17 hodin.
V podzimních dnech vrcholí
také stavební sezona. Děkuji
všem za trpělivost, bez ní se
to prostě opravit, postavit,
zkrátka vylepšit, nedá.
Krásný podzim.
Štefan Drozd, starosta města

INVESTICE MĚSTA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Podzimní investice na zámku
a v zámeckém parku
Ihned po skončení turistické sezóny se zahájí oprava
zámeckého nádvoří. Stávající kačírek a lámané pískovcové desky nepravidelného tvaru budou odstraněny a nahradí je nový povrch. Střed nádvoří bude z tmavé žuly ložené
nadivoko, okolo budou velkoformátové žulové desky. Kašna
na nádvoří zůstane, sochy se prozatím odstraní a budou
restaurovány. Posléze se plánuje jejich umístění do barokní
zahrady u sala terreny.
Současně se bude řešit i roky opomíjená a erozí poničená
cesta podél zámku vedoucí od zámecké terasy ke
schodišti k řece. Vybudují se zde schody, které navážou
na ty stávající níže. Stejně jako v případě nových cest před
zámkem i zde se položí štět – nadivoko kladená žula. Projekt
počítá i s úpravou plochy okolo dubu u zámecké terasy
s mlatovým povrchem.
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Rekonstrukce ulic se dočkají v Útočišti
i Pod Pivovarem
Dlouhá léta čekaly přilehlé obce Rašovice a Útočiště na rekonstrukci komunikací. O dvou rašovických komunikacích jsme
informovali v předchozích číslech Kláštereckých novin. Nyní
se opraví i dvě cesty v Útočišti. Podle dotazníkového šetření,
které mezi obyvateli Útočiště proběhlo po veřejném setkání,
byla shledána za nejnutnější oprava silnice vedoucí kolem
restaurace U Černé báby (od návsi k č.p. 304) a oprava celé
tzv. dolní kolonky (od návsi k č.p. 37). Horní kolonka bude
řešena přeložením betonové dlažby. Oprava komunikací přinese zklidnění dopravy a zvýší bezpečnost chodců.
Na loňskou rekonstrukci ulice Pod Skalkou navázala letošní
oprava povrchu ulice Pod Pivovarem. V části ulice, která je
po obou stranách lemována rodinnými domy, povede středem
asfaltový jízdní pruh pravidelného tvaru, který bude směrem
k fasádám rodinných domů doplněn betonovou dlažbou. Tímto
řešením by mělo dojít k optickému uspořádání tvaru ulice.

Oprava komunikací v Útočišti

Ve městě se chystá řada rekonstrukcí
inženýrských sítí

Velmi očekávanou investicí je oprava vstupu do zámeckého parku od železničního mostu. Povrch bude žulový
a od mostku povede k horní i spodní bráně dlažba z mozaiky.
Zároveň se město pokusí zlepšit stav příkrého stoupání od
brány zámeckého parku tak, aby nebylo prudké jako doposud. Pohodlnější přístup tak určitě uvítají rodiče s kočárky,
starší lidé i cyklisté.
V dalších letech se pak počítá s opravou schodiště vedoucího od železničního mostu k barokní památce Sedm
bolestí Panny Marie na horní cestě parkem. Uvažuje se
s úpravou okolních ploch kolem sala terreny včetně barokní
zahrady ve které se obnoví fontána.

Oprava vstupu do zámeckého parku od železničního mostu

V pondělí 18. září proběhlo ve společenském domě Panorama
veřejné setkání s obyvateli Sadové ulice. V letošním roce probíhaly v ulici stavební práce, které se týkaly celkové rekonstrukce
plynového řadu. Jednalo se o investici plynárenské společnosti
INNOGY, a.s. Na setkání se obyvatelé dozvěděli, že na základě
jejich připomínek z předchozího setkání zde společnost Severočeská vodárenská společnost, a. s. na příští rok naplánovala
rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Rekonstrukce se týká pouze
vodovodu a kanalizace přímo v ulici. Netýká se sdružené přípojky
domů na severní straně, těm byla však vodárenskou společností
nabídnuta možnost vytažení nových odboček za hranici pozemku
a následné přepojení. S ohledem na rozsah plánovaných zemních
prací a časovou náročnost může město přistoupit k celkové
rekonstrukci ulice až po těchto rekonstrukcích, tj. v roce 2019.
Na pondělním setkání již bylo přítomným umožněno vybrat si,
na které straně ulice by po rekonstrukci a zjednosměrnění ulice
parkovali, jednohlasně se rozhodli pro pravou stranu ve směru
od lékárny, jako tomu bylo doteď.
V následujících letech chystá SVS, a. s. a INNOGY, a. s. řadu
dalších rekonstrukcí plynovodů, vodovodů a kanalizací. Město
Klášterec nad Ohří v koordinaci se správci sítí připravuje plán
následných rekonstrukcí ulic, které logicky nemůže provádět
před těmito opravami. V příštích dvou letech se chystají rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Královehradecká, Pod Stadionem, části ulice Chomutovská, Ciboušovská, Souběžná
a části ulice Osvobozená. Rok 2020 by se tak mohl stát zásadním pro investice města v těchto lokalitách. V letech 2020–
2021 se inženýrské sítě budou opravovat v ulicích Petlérská,
Jana Ámose Komenského, Pionýrů, Větrná a Dukelská. Zároveň
se připravuje rozsáhlá rekonstrukce ulic Boženy Němcové
a Husova, ke které již v kině Egerie proběhlo veřejné setkání.
Tam zazněla potřeba věnovat se celému Sídlunku, který plánovaná rekonstrukce také nemine.
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Lze kácet stromy bez povolení?
Jelikož se blíží podzim, což je
období, kdy se nejčastěji provádí kácení dřevin, množí se
dotazy, za jakých podmínek
lze kácet stromy a keře. Podle
zákona je třeba ke kácení dřevin mít platné povolení orgánu
ochrany přírody a krajiny, což
je na území města Klášterce
nad Ohří (až na výjimky)
Městský úřad Klášterec nad
Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životního
prostředí (dále OMH). Kácet
dřeviny však lze i bez povolení. Tuto problematiku řeší
vyhláška č. 189/2013 Sb.,

o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Podle této
vyhlášky se v současné době
povolení ke kácení dřevin
nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha
kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na
pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způ-

Také rádi pozorujete čápy?

sobu využití jako plantáž
dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných
v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň.
Kácet bez povolení se však
nesmí dřeviny, které sice
splňují některé z výše uvedených kritérií, ale které jsou
navíc součástí významného
krajinného prvku či stromořadí

nebo se jedná o vyhlášené
památné stromy. Kácí se zpravidla v době vegetačního klidu
(od 1. října do 31. března),
v době mimo vegetační klid se
kácí jen výjimečně a musí být
při tom zajištěny další zájmy
chráněné příslušnými předpisy
(nejen) na úseku ochrany přírody a krajiny (nesmí dojít
k rušení ptáků při hnízdění
apod.). V případě pochybností
s určením, zda jsou splněny
podmínky pro kácení dřevin
bez povolení, se lze obrátit na
OMH, kde vám rádi poradíme.
Libor Kocáb ■

Společně vysázeli velké
množství stromů

Foto: Pavel Endršt
Čtenáři našich novin nás upozornili na neobvykle vysoký
výskyt čápů bílých na území
města. Jeden pár po několikaleté odmlce hnízdil na komíně bývalé továrny v Zahradní
ulici, další čápi byli pravidelně
vidět na poli poblíž aquaparku
či v Ciboušově. Navíc se ve
městě čas od času objeví i čáp
černý, tento druh přilétá pravděpodobně z vojenského prostoru na Doupově.
Při zjišťování podrobností
o životě těchto ptáků jsme
zjistili, že existuje celorepu-

bliková iniciativa Sledujte
s námi hnízdění čápa bílého.
Ta na přehledné webové
stránce informuje o dosavadních hnízdech v celé republice. Nejméně zmapována jsou
zde hnízda právě v oblasti
severozápadních Čech, klášterecké tu zatím uvedeno
není.
Česká společnost ornitologická také informuje, jak můžeme čápům pomáhat. Na
stránce: http://cap.birdlife.cz
najdeme spoustu užitečných
informací a zajímavostí.

Město Klášterec nad Ohří
ve spolupráci s Krajským Úřadem Ústeckého kraje
zve všechny zájemce o využití

KOTLÍKOVÉ DOTACE
na seminář, kde se zdarma dozvíte,
jak vyplnit žádost i další potřebné informace.
Koná se v pátek 6. října od 17 hodin
na malém sále kulturního domu.
Bližší informace na tel.: 474 359 687.

Do sázení stromů v rámci celosvětového Toyoda Gosei
projektu zalesňování se v klášterecké zóně Verne zapojilo
obdivuhodné množství lidí a to celkem 754 dobrovolníků.
Sázení dubů, lip, jilmů a řady dalších druhů stromů i keřů
se zúčastnilo též celé vedení společnosti spolu s ministrem
životního prostředí, japonským velvyslancem a starostou
města. Vysazeno tak bylo úctyhodné množství 4892 stromů. Zároveň byl pro všechny příchozí připraven Den otevřených dveří s bohatým doprovodným programem.

Kontejnery
na kovový odpad
Od 1. září jsou po Klášterci natrvalo rozmístěny kontejnery
na kovový odpad – šedé nádoby ve tvaru zvonu. Kontejnery
naleznete v těchto lokalitách:
sídliště Panorama – plocha před obchodním centrem
Panorama
Polní ulice – chodník před pekárnou u parkoviště
ulice 17. listopadu – před obchodním centrem Krušnohor

AKTUÁLNĚ
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Blíží se volby do parlamentu
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budeme volit
v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října
od 8 do 14 hodin. Volební okrsky zůstávají stejné.
Občané dostanou nejpozději
3 dny před konáním voleb do
svých poštovních schránek
volební lístky. Ty budou
k dispozici i v jednotlivých
volebních místnostech. Volič
musí okrskové volební komisi
ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní
občanství platným průkazem
totožnosti. Městský úřad
umožňuje ze závažných (zej-

ména zdravotních) důvodů
hlasování do přenosné volební schránky. Veškeré informace naleznete na webových
stránkách města, o přenosnou volební schránku můžete
požádat na telefonním čísle
724 571 785 u paní Pavlíny
Bláhové, pověřené organizací
voleb, nebo přímo u členů
volební okrskové komise ve
volební místnosti.
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Poděkování
Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří děkuje
všem, kteří podpořili projekt Klimatizace jídelny pro seniory
v aplikaci ČEZ Pomáhej pohybem. MÚSS tak v rekordně
krátké době získal od nadace ČEZ 60 tisíc korun na tento
projekt.

Poznáváme společně
opět zahájeno
Klienti Domova pro seniory a Pečovatelské služby Městského ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří se
začátkem září zúčastnili již tradiční rekreace v Penzionu
Ludmila v Roztokách u Křivoklátu. Všichni si pobyt u řeky
Berounky velice chválili. Poděkování patří nejen zřizovateli
MÚSS městu Klášterec nad Ohří, které přispělo na rekreaci
30 tisíc korun, ale i personálu MÚSS, který se zde plně
věnoval všem klientům.

Sjely se minikáry z celé
republiky
U zápisu se v sobotu 9. září
sešli studenti mezigeneračního projektu Poznáváme společně. V letošním ročníku je
přihlášeno 72 zájemců, což
je opět o něco více než loni.
Studenti senioři se tak společně se studenty gymnázia
budou vzdělávat v anglickém
nebo německém jazyce, ve
výtvarné i hudební oblasti, ve
světě knihy a filmu i kondičním cvičení. Zájem byl
i o kurz Bezpečný senior, kte-

-

rý vede Petr Hörbe z městské
policie. Odborní lektoři z řad
pedagogů
gymnázia
se
ujmou kurzů s názvem
Poznejme své tělo, Cestománie či Kouzelná chemie. Velký
zájem je o kurz Svět počítačů
a moderní technologie, který
je rozdělen do několika tříd
dle úrovně znalostí přihlášených seniorů.
Všem studentům i pedagogům přejeme hodně zážitků
a nových poznatků.

Co nového v nemocnici
Na oddělení JIaRP Nemocnice Kadaň byl pořízen nový
bedside ventilátor HAMILTON. Tento přístroj slouží
k zajištění řízené plicní ventilace při jakékoliv respirační
tísni, včetně poresuscitačních stavů. Má dva ventilační
režimy pro dlouhodobou ventilaci a několik odvykacích
režimů. Ovládání je intuitivní. Pro pacienty to znamená
komfortní a velmi bezpečné překlenutí doby, po kterou
je nutná umělá plicní ventilace.
Kadaňská nemocnice vyhlásila stipendijní program pro
studenty některých ročníků lékařských fakult a zdravotnických škol pro rok 2017/2018. Výraznou finanční
podporu tak mohou získat studenti oborů lékař, všeobecná sestra či zdravotnický asistent. Bližší informace
podá Lenka Benešová, vedoucí personálního a mzdového oddělení, tel.: 474 911 550.

V neděli 10. září se na dobře
připravené trati v Okounově
uskutečnila úspěšná akce
Krušnohorského autoklubu
Kadaň v AČR ve spolupráci
s Volňáskem a AVZO TSČ
České republiky. I přes nepřízeň počasí se soutěže zúčastnilo 38 závodníků z celé
republiky ve všech věkových
kategoriích. Za město ceny
vítězům předal starosta města Štefan Drozd. Organizátoři

soutěže děkují městu Klášterec za přidělenou dotaci
k realizaci závodu. Obci
Okounov pak za schválení
žádosti na pořádání závodu
v jejich obci a v neposlední
řadě patří poděkování všem
obyvatelům Okounova za
trpělivost, se kterou k probíhajícím závodům po celý
víkend přistupovali.
Bohumil Nagy,
místopředseda autoklubu ■
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Město Klášterec nad Ohří hledá architekta. Vyhlásilo proto
veřejnou zakázku na poskytování odborného poradenství
orgánům města při řešení otázek architektonického charakteru v oblasti vytváření veřejného prostoru, posuzování záměrů rekonstrukcí a novostaveb objektů na území
města Klášterce nad Ohří, koordinace případných architektonických soutěží a spolupodílení se na vytváření strategických dokumentů v příslušné oblasti. Více informací
najdete na profilu zadavatele na webu města.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Starosta města si nově vyhradil odpolední hodiny pro
veřejnost vždy první pondělí v měsíci, a to bez objednání. Samozřejmě k němu můžete zavítat i v kterýkoliv
jiný den, avšak nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Stejně tak vám je plně k dispozici i místostarosta
města a tajemnice městského úřadu. První pondělí
v měsíci v 17 hodin se budou rovněž konat online chaty
na oficiálním facebookovém profilu Město Klášterec nad
Ohří. První z nich proběhne 2. října 2017 se starostou.

V zámeckém parku stále probíhají komentované prohlídky všech tří okruhů – Zámeckého, Západního a Stibalova.
Průvodcem je František Kroupa. Zvolte si libovolný termín a okruh a rezervujte si prohlídku v turistickém informačním
centru (474 359 687, icklasterec@muklasterec.cz), vstupné 30 Kč. Na podzim je zámecký park krásně barevný,
využijte možnost seznámit se s anglickým parkem a jeho dřevinami. Prohlídky potrvají až do konce října, poté budou
opět zahájeny na jaře.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Obec Okounov v srpnu opět
uspořádala výlet do parku
Mirakulum ve středočeských Milovicích, o který byl
velký zájem. Vypravily se
proto tři autobusy pro celkem
143 cestujících. Jednalo se
o výlet u příležitosti zakončení
prázdnin a doufám, že si ho
všichni užili. V září odjíždíme
do Chýše na houby, kapacita
je již také naplněna, tentokrát vypravujeme dva autobusy. Zážitky z hub přiložíme
v dalším čísle.

Ve stejný den, kdy se uskutečnil výlet do Milovic, proběhla
v kostele sv. Vavřince v Okounově mše u příležitosti 60. narozenin pana Lothara Edwina Grunda z Německa, a to jak v českém, tak i německém jazyce. Zúčastnit se obou akcí byl pro
mne velký nápor, ale myslím, že se obě povedly. Oslavenci
ještě jednou gratuluji a děkuji za peněžitý dar pro okounovský
kostel.

Dohodli jsme se s vlastníkem firmy JOPO CONSTRUCTIONS,
a. s. o umístění centrální čističky odpadních vod pro obyvatele obce. Do aktualit bych rád zahrnul i rozšíření veřejného osvětlení kolem hájenky v Okounově, ukončenou další
etapu oprav místních komunikací a zahájení prací na opravě
schodů k okounovskému nádraží.
Touto cestou bych chtěl popřát dětem úspěšný vstup do
nového školního roku a jejich rodičům velkou trpělivost.

Josef Dvořák, starosta obce Okounov ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s … Miroslavem Nyklíčkem
Blíží se Klášterecké divadelní žně. Volba na zářijový
rozhovor nemohla padnout na nikoho jiného, než na
Míru Nyklíčka, muže mnoha tváří. Herec, režisér, scénárista, dramaturg, kameraman, sportovní redaktor…
Zkrátka jedna z významných postav kláštereckého
kulturního dění.
tankové roty v Podbořanech.
Ale u armády nejsem už 25 let.

Miroslav Nyklíček na Císařském dni v roce 2007
Odkud jsi, pocházíš
z Klášterce?
Ne. Zavál mě sem vítr
z jiných hor. Z Krkonoš. Do
Klášterce jsem se přistěhoval
v prosinci roku 1995, a to za
prací a za bytem. Dostal jsem
práci v kabelovce. Majitelem
byl tenkrát Brňák, já pracoval v brněnském televizním
studiu jako kameraman, střihač, technik. Točili jsme
reklamy a jiné pořady pro TV
Novu a Primu. Potřeboval
jsem ale sehnat byt a zajistit
rodinu. Rodiče, kteří bydleli
zde, říkali, že na elektrárně
nabírají pořád. Jel jsem tedy
na pohovor. Jarda Heindl
však sháněl kameramana do
místní kabelovky. Ještě, než
jsem věděl výsledky pohovoru z elektrárny, jsem tedy
přijal práci kameramana
v kabelovce.
Jsi inženýr. Co jsi vlastně
studoval?
Jsem provozní inženýr. Strojař.
Ale od školy jsem strojařinu
nedělal. Jsem voják z povolání.
Byl jsem zástupcem velitele

Když nevezmeš
roli v divadle,
počkáš rok na
další. A přijde za
rok lepší role?
Nemusí.

Kdy jsi začal s divadlem?
Na vysoké škole za mnou přišel
kamarád (který mě pak mimochodem dostal i do toho brněnského televizního studia) se
slovy: „Hele, budeme tu na
škole 4 roky, přece se nebudeme nudit a chodit jenom do
hospody.“ Mimochodem na
škole ten kamarád vydržel asi
rok. Ale navštívili jsme ukázku
tamních kroužků a vybrali si
divadlo Netrdlo. A od té doby
hraju divadlo dodnes.
Dříve jsi tedy herecké
ambice neměl?
Neměl.
A zahraješ si s námi ve
filmu?
Tady se bude natáčet horor?
Ano. Petr Mikšíček zde
bude v říjnu natáčet další
z Krušných hororů a hledá
pár herců…
Ano, rád. Proč ne?
Známe tě jako císaře Karla
IV., ale i jako proutníka
nebo despotu… Které role
jsou ti bližší?
U amatérského divadla je člověk rád za každou roli, moc
si vybírat nemůžeš. Režiséři,
a těch je tu málo, určí, co se
bude hrát. Když nevezmeš
roli v divadle, počkáš rok na
další. A přijde za rok lepší
role? Nemusí. Naštěstí u nás
máme Vencu Poldu, který je
fajnšmekr na kvalitní věci,
dělá opravdu výborné divadlo. Takže hraji všechny role
rád. Zato nerad režíruji. Jsem
režisér z leknutí, nikdo jiný to
dělat nechce. Obávám se, že
kdyby to nikdo jiný nedělal,
tak Klas nebude hrát divadla.
Ale nedělám to rád. Protože
si nemyslím, že to umím.
A hraní ti jde dobře?
To musí posoudit jiní. Ale
vzhledem k získaným cenám
asi ano. (pozn. red. Ano, jde
mu velmi dobře.)

Holky nám teď
ale odpadávají
k dětem, tak bych
chtěl nějakou hru
pro chlapy.
Kdo režíruje doma, ty nebo
tvá žena Zdenička?
Napiš tam Zdenička.
Připravujete s Klasem
nějakou novou hru?
Teď konkrétně ne. Mám ale
v hlavě několik věcí, začneme
s nimi až příští rok. S Vencou
Poldou chceme pro Zdeničku
zpracovat divadlo jednoho
herce, a to Vejce a já od Betty
McDonaldové. Musím si přečíst knihu, znovu se do toho
dostat. Jinak rád dělám podle
filmu, rád bych pro divadlo
vytvořil Věčný svit neposkvrněné mysli.
Holky nám teď ale odpadávají
k dětem, tak bych chtěl nějakou hru pro chlapy. Přemýšlím
o filmu Gauneři od Quentina
Tarantina. Tam jsou jen chlapi.
Ženské jsou tam dvě, servírka
na začátku a jedna zastřelená
v autě. Jinak plánujeme ještě
dostat na přehlídku Spojovací
dveře, loni jsme jezdili se Solarisem. Honza Milota také plánuje šňůru s Příliš hlučnou
samotou. V únoru ještě reprízujeme Ostře sledované vlaky.
Holky vám odpadávají
k dětem? I Zdenička?
Ano, i my čekáme přírůstek.
Později, než jsme plánovali,
ale moc se těšíme.
Chodí lidi v Klášterci na
divadlo?

Divadelní spolek Klas

Lidi chodí hlavně na ksichty.
Na pražské herce, kteří to
tady na vesnici kolikrát evidentně odbývají. Na žně ti
samí diváci nepřijdou, i když
kulturní zážitek by to byl větší. Ale holt tam nejsou ty známé ksichty. Postupně se ale
návštěvnost zvyšuje, což je
dobře.
Pátým rokem jsi císař Karel
IV., pociťuješ nějaké změny v životě?
Nejsem císař Karel IV., hraju
císaře Karla IV., což je samozřejmě rozdíl a otázka, jak to
kdo bere. Třeba Honza Milota
se za těch 20 předchozích let
císařem stal.
Co obnáší příprava císařského dne z hlediska divadla?
V uvozovkách je to jednoduché. Dostaneme scénář od
organizátorů akce. Ti si nás
najímají jako Klas, abychom
zahráli hereckou část. Slyšení
a večerní finále. Nejsme ale
jediní. Kdo akci zná, ví, že
tam není jen Klas – hrají zde
skupiny historického šermu,
tanečníci, královský dvůr
i doprovod. Nemají mluvené
role, ale jsou součástí.
Scénář se příliš nemění už
deset let, jen pár slov, projev
císaře mám o maličko delší
než Honza Milota. Příprava
obnáší jednu zkoušku ve zkušebně, abychom si nakrokovali, kde a kdo co říká, druhý
den je generálka v Kadani na
náměstí, a pak už jdeme na
to. Největším dobrodružstvím
jsou koně. První rok se mnou
šel kůň několikrát na zadní,
naštěstí jsem nespadl. Koně
jsou taková loterie každý rok.

Foto: Štěpán Malast

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

9/2017 | strana 9

ROZHOVOR S ...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Poděbradské maso. To je takové maso se zeleninou ve
smetanové omáčce s knedlíkem. Nebo svíčková.
Jaká je tvá oblíbená barva?
RGB 149:0:0. Je to tmavší vínová barva, použitá např.
v logu Divadelního spolku Klas.
Co ti dalo a vzalo divadlo?
Divadlo mi dalo spoustu přátel, dá se říci i smysl života.
Mám co dělat, kolem divadla se točí prakticky vše.
Konec konců mělo vliv i na současnou práci, kterou
dělám. Nyní jsem na zámku kulturním a propagačním
referentem, od října budu vedoucím střediska zámek.
A co mi divadlo vzalo? Asi nic. Pokud děláš divadlo rád,
nemáš co ztratit.
Miroslav Nyklíček se svou ženou Zdeničkou, dcerou a synem

Nad městem je
mamut. To je
název knihy,
kterou ale nikdy
nenapíšu, není
na to čas.
Jaké filmy se ti líbí?
Jsem fanouškem sci-fi. Ve filmu i v divadle. Honzu Milotu
přivádíme k šílenství, když já
nebo Venca Polda přijdeme se
sci-fi. Hráli jsme např. Solaris
na motivy románu Stanislawa
Lema, nebo Blade Runner.
Z filmů mám rád Vetřelce, Blade Runnera. Ty klasické ságy
se povedly. Vetřelec je výborný, i když nový díl jsem ještě
neviděl, v říjnu teď bude premiéra Blade Runner 2049, ten
bude doufám taky dobrý. Ale
líbilo se mi i Po strništi bos. Na
filmu je ale znát, že scénář
nepsal Zdeněk Svěrák, ale Jan
Svěrák, i když podle knižní
předlohy svého otce. Předem
jsem to nevěděl, ale během
filmu to bylo znát. Zdeněk
Svěrák píše jinak.
A jak to máš s četbou knih?
Když mám čas, tak čtu. Mám
rád například horory Stephena
Kinga, teď jsem četl sci-fi Silo,
což by měl brzy Ridley Scott
točit jako film. V poslední době
jsem si oblíbil i historické
detektivky Vlastimila Vondrušky. Když se rozečtu, tak nejdu
spát, abych to dočetl. Ale to
zas nemůžu, protože jsem
ráno unavený. Tak to raději
nerozečtu, protože pak jsem
zas naštvaný, že to nedočtu.
Jenže pak si zas nepamatuji,
kde jsem skončil…

Nepřemýšlel jsi někdy
o tom napsat svou vlastní
knihu?
Přemýšlel. Nad městem je
mamut. To je název knihy,
kterou ale nikdy nenapíšu,
není na to čas.
Nad městem je mamut?
Jasně. Pod Útočištěm je louka, kam jsem chodil venčit
psa. Když se podíváte do těch
hor – kopec Lestkova, Mravenčáku a Černého vrchu,
tvoří ležícího mamuta, má
chobot, nohu, tělo s hrbem…
Normálně tam leží mamut.
Ideálně by se na konci knihy
mohl zvednout.
Tak přeji hodně štěstí
v další tvorbě, ať už divadelní, knižní nebo filmové.
Adéla Václavíková ■

Kde nejdál ve světě jsi byl?
Na ostrově Lefkada v Řecku. Pracovně. Točil jsem tam
mistrovství světa ve windsurfingu. Byl jsem tam asi 10
dní, když nefoukal vítr, tak se nemohlo točit a užíval
jsem si to i jako dovolenou. Ležel jsem na pláži, ale to
tě za chvíli začne nudit, tak jsme s kamarádem projeli
ostrov na skútru. V horách jsme zalezli do první hospody
a tam byl chlap, co miloval Českou republiku. Všude
měl vystavené půllitry českých pivovarů, dresy, fotoknihu Československa… Naléval nám ouzo a říkal, že
můžeme pít zadarmo, když mu podle té fotoknihy budeme na mapě ukazovat, kde se která místa nacházejí.
On u nás asi studoval nebo měl odsud ženu, to už si
nepamatuji, uměl trochu česky. Na Lefkadě jsme každý
ráno na pláž chodili kolem pekárny, kde jsme lámanou
angličtinou prodavačce říkali, jaké pečivo chceme. No
spíš jsme na pečivo ukazovali stylem: „this, this“ (pozn.
red. „tohle, tohle“). Poslední den si s kamarádem mezi
sebou říkáme: „Tak co si dáme dneska?“ A prodavačka:
„Jé, vy mluvíte česky? Já jsem tu na brigádě.“
Jaké máš koníčky?
Při divadle na koníčky moc času nezbývá. Asi natáčení,
i když se musím přiznat, že po těch letech, co jsem
točil profesionálně, už mě to ve volném čas až tolik
nebaví. Také mám rád knihy a film. Občas teď promítám
v kině, tak se rád na nějaký film podívám.

Pozvánka na 15. Klášterecké divadelní žně Láskyplné
Taky máte ten pocit, že se něco děje s dobou. Že svět kolem se zbláznil. Že je zlý, agresivní,
bez lásky. Já znám už dopředu Vaši námitku, pane. A Vaši taky, paní: „ale to bylo vždycky,
tak špatné to není….“.
Ne, ne, to se budu s vámi přít. Vždycky to nebylo. Třeba vezměte si ty Žně jo, jaké měly
krásné názvy: Pivní. Slyšíte to – pivní. No možná byly místy nahořklé, to dělá lupulin v chmelu,
ale je v tom láska. Anebo třeba ty Pábitelské. To asi divadelníci pěkným slovem zaretušovali,
že trošku lžou, ale přece s láskou. Nebo Fantastické. Zaručený úspěch už v názvu. A ve všem
láska. Ale dnes: Skandální, (Ne)šťastné, dokonce loni Smrtonosné. Ne, tohle musí skončit!
Prosím, já nemám nic proti tomu, aby z jeviště nesteklo trošku krve, že. To beru. Třeba Shakespeare se bez krve neobejde. To jen z cizího krev neteče. Ale cpát neštěstí a smrt rovnou
do názvu. Víte, já bych si tak představoval, kdyby se jmenovaly, já nevím, třeba nějak hezky.
Víte, jako že když je ten svět bez lásky a tyhle Žně jsou malinko jubilejní, protože patnácté,
tak zrovna tam tu lásku vypíchnout. Aby jí bylo všude plno. Živě si umím představit, jak by
to vypadalo. Ve foyeru by se vznášely citáty o lásce. Zněla by tichá esoterická hudba. Nad
kavárnou by visel nápis „Pijte s láskou“ a jinde zase nápis „Zde také konejte s láskou“. Doprovodný program by divadelníci připravili s láskou včas a o lásce. Žně by ovšem musel zahájit
třeba soubor Klapý s Rozmarným létem, protože je o lásce a my vlastní premiéru nemáme.
K lásce a Pojednanie vo veci Genesis by vyzýval soubor Uložiť ako až z Bratislavy a co mě
teď napadlo – Toť divadlo by mohlo být o lásce k divadlu a s Latrinou Magikou by to byl Týden
divů zakončený láskou ke srandě, což jak víme Commedia ála carte umí. A přesně tohle by
si diváci odnášeli. Jde jen o to najít správný název.
Prostě jak říkám, ty Žně by měly být takové lásky plné.
Jan Milota ■
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Týden knihoven, akce pro čtenáře i nečtenáře
Městská knihovna v Klášterci
nad Ohří pořádá každoročně
pro své čtenáře týden motivačních akcí. Akce jsou určeny
nejenom pro čtenáře stávající,
ale i pro ty, co si dosud cestu
do knihovny nenalezli a možná
by chtěli její služby vyzkoušet.
Hlavní nabídkou pro nové
zájemce o služby knihovny je
50% sleva na zápisném na
dobu jednoho roku. Za
75 Kč (dospělí) si tedy můžete
v knihovně nejenom vypůjčovat knihy, ale vybírat si
i z pestrého výběru novin
a časopisů, účastnit se akcí
pořádaných pro naše čtenáře
a využívat bezplatného internetu. To vše v opravdu příjemném a klidném prostředí naší

knihovny. Nabídka 50% slevy
platí pro nově přihlášené čtenáře do konce října. I pro čtenáře stávající máme výhodnou
nabídku. Dlužíte nám knihy po
výpůjční lhůtě? No ano, to se
může stát každému. Přijďte
je vrátit první týden v říjnu
(4. upomínky až do konce
měsíce) a nebudete nic
platit. Amnestie, to je to slovo, které vám při této akci
vytane na mysli.
V rámci týdne knihoven nabízíme také zajímavé kulturní
akce. V oddělení pro dospělé
vás zveme na Posezení se
spisovatelkou, cestovatelkou a publicistkou Dankou
Šárkovou. Příjemné posezení
a povídání nejen o literární

tvorbě, ale i o cestování
a lidech ve světě vám pomůže
uskutečnit svojí Cestu za
hranice zažitých a často
nepravdivých klišé o životě lidí
v exotických zemích. Posezení
proběhne v oddělení pro
dospělé městské knihovny
v úterý 24. 10. od 16.30
hodin. Vstupné 30 Kč nečtenáři, 20 Kč čtenáři knihovny.
Oblíbená podzimní výstava
květin – chryzantém – proběhne letos ve dnech
11. a 25. října. Přijďte se pokochat barevnou podzimní nádherou.
A protože myslíme i na děti,
pozvali jsme na Týden
knihoven opět veleoblíbeného
ilustrátora dětských knížek

Studentské divadlo pobavilo pohádkou
Ve dnech 5. a 6. září se
zámek a park staly kulisami
pro Klášterecké pohádkování. V rámci adaptačního programu v projektu Start,
spolufinancovaného Evropskou unií a MŠMT, zahrálo
gymnaziální divadlo The Brokes dětem z prvních tříd ZŠ
a v jednom odpoledni i dětem
a rodičům pohádku Půlnoční
pramen. Na představení poté
navazovala soutěž v areálu
parku. Děti prokazovaly, jak
si zapamatovaly některé
detaily z pohádky a jak jsou
obratné v různých disciplínách, například v „brodění
přes řeku Ohři“, „hodu na
havrana Karchána“ apod.
Zajistit
bezpečnost
tak
malých dětí pomáhalo mnoho
ochotných studentek ze

střední odborné školy zaměřené na sociální činnost. Každé dítě získalo za absolvování
soutěže odměnu. Klášterecké děti jsou prostě šikovné
a velkou pochvalu si zaslouží
i paní učitelky, pro něž nebylo
snadné malé „špunty“ při-

vést, odvést, zkontrolovat,
jestli něco nezapomněly,
jestli se pořádně oblékly atd.
Přejeme všem prvňáčkům
i jejich rodičům mnoho úspěchů ve školním roce.
Organizátoři z gymnázia,
zámku a města ■

V Krytu se představí Leonardo z Volgogradu
V pátek 6. října bude v 17
hodin v městské galerii Kryt
zahájena výstava obrazů
Andreje Vystropova, rodáka
z Volgogradu. Malíř je absolventem Akademie výtvarných
umění v Petrohradu a od

Výstava v galerii
Kryt potrvá
do 27. října
počátku 90. let se díky svému
mimořádnému talentu a výtvarnému nadání stává uměleckou osobností, která na
výstavách svých děl poutá
pozornost odborníků i široké,
uměnímilovné veřejnosti. Jeho
dílo působí na diváka hlavně
díky vynikající malířské technice, na kterou mělo vliv studium renesančních mistrů. Za
svého nejoblíbenějšího malíře
a učitele přitom považuje

Leondarda da Vinci. „Vystropovova malba se vyznačuje
dokonalým realistickým zpracováním námětů s kultivovanou kombinací barev a zachycením detailů. Po obsahové
stránce charakterizuje dílo
Andreje Vystropova výrazná
symbolika, která kombinuje
zdánlivě nesourodé předměty
do jednoho celku. Každá zobrazená postava a každý předmět má přitom svou funkci,
své místo v kompozici obrazu.
V malbě je tak ukryto hluboké
hledání podstaty současného
světa,“ uvádí kurátorka galerie
Lenka Fricová.

pana Adolfa Dudka. Ten dokáže svými kouzly s barvami
vykouzlit úsměv na dětských
tvářích. Pořad je určen pro
žáky kláštereckých ZŠ a není
tedy vypsán pro veřejnost.
Trochu nás to mrzí, ale pan
Dudek je opravdu velmi vytížen, a tak zvládne jen dva
pořady v městské knihovně
a ty už jsou naplněny.
Městská knihovna je tu pro vás
otevřena v pondělí, středu
a pátek od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin (ve středu do 18).
Veškeré další informace
a podrobnosti o amnestii a slevách naleznete na webu
knihovny www.knihovnaklasterec.cz
Martin Biša,
ředitel knihovny ■

-

Pasování druháčků
na rytíře
Čtenářského řádu
Malého špunta provázejí
životem významné události v rychlém sledu. Jak
ale vyspívá, postupně se
mezery v dosažených
pokrocích prodlužují. Jedním z důležitých životních
mezníků je vstup do školy,
která nehotového človíčka
utváří, naplní ho vědomostmi a naučí ho vnímat
okolní svět i jinými smysly. A jedním z těchto
smyslů je právě četba.
Prozkoumání rozsáhlého
světa literatury je velké
dobrodružství a zážitek.
A právě vstup na práh
čtenářství oslaví v městské knihovně každoročně
více než stovka druháčků
kláštereckých základních
škol, kteří budou pasováni na rytíře Řádu čtenářského.
Ve slavnostní atmosféře
podtržené dobovými kostýmy budou žáčci druhých tříd plnit úkoly,
kterými prokáží své čtenářské dovednosti, a po
složení čtenářského slibu
budou pasováni na rytíře.
Každý nový rytíř obdrží od
svého panovníka rytířský
glejt a také bezplatnou
roční přihlášku do království knihovny.
Martin Biša,
ředitel knihovny ■
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Den zdraví a Promenády se nadmíru vydařily

Premiéra festivalu zdravého
životního stylu měla u veřejnosti velký ohlas. Lidé přišli
jak za nabídkou zdravých
produktů či procedur, tak si
poslechnout několik hudebních vystoupení, vyzkoušet
si trenažér na veslování či se
jinak rozpohybovat. Velký
ohlas měla ukázka cvičení
BlackHoleGym, kde se představilo hned několik disciplín

a kategorií cvičenců. Mohutný potlesk sklidilo gymnastické vystoupení Žabiček.
O zájmu kláštereckých
svědčí vybraná částka na
dobrovolném
vstupném.
Ředitelce Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou péči
Na Horách v Kovářské tak
mohl být předán šek ve výši
10 tisíc korun na ozdravný
pobyt dětí.

Hledá se autor klášterecké
krimi povídky
Módní přehlídka neobvyklých
modelů z papíru obohatila na
radnici v Božím Daru závěr
literárního putování, na kterém byla na několika místech
v Německu a v Čechách představována kniha Stíny nad
Krušnými horami. Připomeňme, že v knize jsou společně
zastoupeni čeští a němečtí
regionální autoři, Klášterec
nad Ohří tu má dokonce dvojí
literární zastoupení, a to
Renatu Šindelářovou a Luďka
Kubáta. Příznivé čtenářské

přijetí knihy nyní vede nadaci
St. Joachim k vydání další
knihy povídek. Ta se bude na
české straně tentokrát vztahovat ke Kraslicím, Bečovu,
Jáchymovu a opět Klášterci
nad Ohří. Autor klášterecké
povídky na kriminální téma
bude teprve vybrán na základě výzvy, kterou nadace zveřejňuje
na
stánkách
http://www.stjoachim.eu. Za
pojit se do tvorby společné
knihy se tak může i širší
veřejnost.

Pořadatel Kláštereckých promenád Zámek Klášterec nad
Ohří by rád poděkoval všem partnerům, kteří se na letošním
ročníku hudebního festivalu podíleli. Za finanční pomoc děkujeme společnostem Marius Pedersen, BOS Automotive, Toyoda Gosei Czech, Teplo Klášterec nad Ohří, Stavmax, Herkul,
Petrom stavby a Nepro stavební. Za ochotu a pomoc při
organizaci festivalu pak patří velký dík především klášterecké
jednotce dobrovolných hasičů a také Městské policii a společnosti Klášterecká Kyselka.

Dobro je v nás zažijeme již podruhé
Po loňské vydařené premiéře
pořádají členky spolku Ženy
100+ letos opět benefiční
koncert Dobro je v nás 2. Tentokrát je organizován na podporu Nadačního fondu Šance
onkoláčkům. Konat se bude
v sobotu 21. října od 15 do
22 hodin v kulturním domě.
„K vidění a poslechu tu budou
místní kapely Muzika Občas,
Šťastnej den, Marhoyz,
Septem Cantet. Účast přislíbila i bývalá členka skupiny
Holki Claara,“ uvádí Jaroslava Kolářová, organizátorka
akce. „Celou akcí provede
moderátor a herec Vlasta
Vébr. Zatančí děti ze Základní
umělecké školy Klášterec
nad Ohří, taneční skupina
Respect a také uvidíte mistry

republiky Street hard workers. Přijedou i Brufen a Blue
Eyes, kteří hrají bluegrass
a country z Ústí nad Labem,“
prozrazuje Kolářová.
Na programu bude i možnost
věnovat vlasy na výrobu
paruk. O to se postarají děvčata z Dlouhovlásky.cz. Připraven bude i doprovodný
program v podobě občerstvení, malování na obličej
a mnoho dalšího. Veškerý
výtěžek bude předán přímo
zakladatelce Nadačního fondu
Šance
onkoláčkům.
Vstupné činí 100 Kč za
dospělé, děti mají vstup
zdarma. Přijďte podpořit
dobrou věc a zároveň si užít
kultury a vzájemného setkávání.

NAŠE TIPY
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Dobrodružná hra láká k poznávání
Sleduj stopy a rozlušti šifru –
to je motto hry Tripper, která
přivádí do turistického informačního centra zájemce z celé
republiky. Své poznatky o hraní této hry, při které se prochází město, hledají se různá
místa a luští šifry, nám prozradila Helena Grussová (na
snímku), která s přítelem
vyzkoušela hru již v Lounech
a Žatci. „Chystáme se teď do

VÍCE INFORMACÍ NA
www.tripper.cz.
Jáchymova a také nás zajímá
hra Louny a okolí, která se projíždí autem nebo na motorce,
je totiž v rozsahu 50 km,“ prozradila slečna Grussová. „Člověk se zamyslí, je to úplně
jiné, než když jdete na klasickou prohlídku třeba do zámku.
Poznáte město jinak. Nenapadlo by nás prohlížet si tak
detailně sochy,“ říká. Právě

Obě zábavné i naučné hry začínají návštěvou turistického informačního centra pod radnicí
sochy a nápisy na nich jsou
často místy, kde se luští šifra.
V Klášterci nad Ohří začíná hra
na náměstí, pokračuje kolem
kostela Nejsvětější Trojice,
pak se turisté dostanou k sala

terreně a parkem pokračují do
lázní. Odměnou za vyluštění
úkolu je získání speciální turistické vizitky. O tyto vizitky mají
zájem sběratelé z celé republiky, a tak jim tato hra obo-

hacuje poznávání krás naší
země. Jednotlivé speciální
knížky s úkoly, které jsou ke
hře zapotřebí, jsou k dispozici
v turistických informačních
centrech.

S chytrým telefonem se dá hrát i o Thunovi a Brokofovi
Příběh plný zábavy i úkolů
nabízí hra Geofun, kterou si
můžeme
stáhnout
na
www.geofun.cz. Čeká nás
geosranda s názvem Co
tenhle, mistře Brokofe? Děj
hry se totiž váže na hrabětě
Thuna, který hledá žáky pro
svého sochařského mistra

Jana Brokofa. Průvodcem
hry je sám Michael Osvald
Thun jako zřejmě nejvýznamnější postava dějin
města Klášterce. Do historie
se totiž zapsal hned několika
významnými činy, uskutečnil
renovaci zámku, založil
kolem něj rozsáhlou zahra-

du, nechal zde postavit nový
farní kostel a další.
Soutěž je určená dětem od
8 let i všem hravým dospělým, má příznivý ohlas zejména u zvídavých hráčů. Ti
se navíc mohou účastnit
i soutěží o pobyty, vstupenky, trička a další ceny.
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Vítání nových občánků

Beáta Měšťanová

PRO RODINU

Oženil se velitel hasičů

Antonie Hůlová

Gratulujeme Filipu Foukalovi, veliteli místních hasičů, a jeho
ženě Adrianě k uzavření manželství. Přejeme hodně štěstí,
zdraví a lásky.
Josef Uzsák

Viola Kroupová

František Havlíček

Svatava Váchová

Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří,
s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213,
je spolufinancován v rámci Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Nejen děti šly po prázdninách
do školy

Renata Žigmundová

Anna Borsosová
foto: Jan Kučera

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL OTY HOFMANA V KINĚ EGERIE
8. 10. 16.00

Anděl Páně 2
ČR – Anděl Petronel a čert Uriáš se opět vrací
na Zem a zažívají nové dobrodružství (2D)

9. 10. 16.+19.00 Špunti na vodě
ČR – Rodinná komedie o dvoudenní plavbě
tatínků, které ženy nechaly dětem napospas
(2D)
10. 10. 16.+19.00 Pohádky pro Emu
ČR – Komedie o osmileté Emě, která převrátí
život naruby Ondřeji Vetchému i Aně Geislerové (2D)
11. 10. 16.+19.00 Anděl Páně 2
ČR – Anděl Petronel a čert Uriáš se opět vrací
na Zem a zažívají nové dobrodružství (2D)
12.10. 16.+19.00 Ani ve snu!
ČR/SLO/BUL – Hbitá, ale paličatá Laura se
touží dostat do party parkouristů a zdolávat
překážky (2D)
Vstupné: 20 Kč

Pro žáky a děti začal
školní rok 4. září, pro
pedagogy a ostatní
zaměstnance
škol
a školek už poslední
týden v srpnu.
Tentokrát učitelé nejenže připravovali třídy a školu, ale zasedli
také do školních lavic.
V rámci projektu
START je pro pedagogy připraveno další vzdělávání v mnoha oblastech. Získají nové znalosti v oblasti prevence šikany, komunikace s rodiči nebo čtenářské gramotnosti.
Semináře proběhnou i na téma osobnost učitele, spolupráce
mezi pedagogem a asistentem pedagoga nebo polytechnické vzdělávání.
Semináře jsou určeny pro učitele základních a mateřských
škol v celkovém rozsahu 190 hodin. Na výběru témat spolupracovali pedagogové všech škol ve městě. Pro učitele
na základních školách je připraveno celkem 10 tematických
okruhů pro 289 účastníků, pro učitelky MŠ pak 8 okruhů
pro 158 účastníků.
Soubor seminářů byl zahájen právě v posledním týdnu
prázdnin a bude probíhat až do roku 2019 v budově Základní školy v Petlérské ulici.
Semináře jsou plánovány s ohledem na žáky a výuku ve
škole. Účastníci absolvují kurzy v odpoledních hodinách
nebo v době prázdnin.
Přejeme si, aby všechny nové poznatky a zkušenosti byly
přínosem jak pro žáky, tak i učitele. Zdena Janichová ■

POHLED DO HISTORIE
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Nahlédli jsme do dějin města Klášterce nad Ohří
Které zdejší události mají ještě letos výročí? Ohlédněte se s námi. Dozvíte se tak, kdy byl postaven silniční
most přes řeku Ohři, kdy byla založena první mateřská školka nebo kdy se objevila epidemie slintavky a kulhavky
u domácího dobytka.
podrobněji věnovat v některém z příštích čísel Kláštereckých novin.
…před 90 lety, v roce 1927,
byla poprvé přidělena české
škole v Klášterci parcela pro
stavbu vlastní školní budovy,
ale k její realizaci nikdy
nedošlo? Okresní politická
správa Kadaň požadovala
zřízení jedné české třídy již
od roku 1925, ovšem podstoupit české škole vlastní
budovu město nechtělo.
Nabídlo umístění české školy
v budově sýpky, nakonec ale
došlo ke zřízení české třídy
v německé dívčí obecné škole. Předválečná česká škola
nakonec našla útočiště v 2.
patře radnice a navštěvovalo
ji 13 až 34 žáků.

Dobový pohled na město (nedatováno)

Víte, že?
...před 190 lety, v roce
1827, byly v Klášterci vydány
Instrukce
o
právech
a povinnostech, dokument
o právech a povinnostech
městského soudce, zástupce, reprezentantů a vedoucího účetního? Dokument se
týkal všech aspektů života ve
městě a odrážel poddanské
postavení Klášterce. V tomto
roce také získal Klášterec
právo pořádat výroční trhy.
…150 let si letos připomeneme také od okamžiku, kdy
dal Josef Matyáš Thun postavit silnici až k hranicím
Vernéřova (a později až Prunéřova), a také nechal
v Klášterci silnici vydláždit
kočičími hlavami?
…v roce 1867 byl v Klášterci
otevřen samostatný telegrafní úřad, který byl nakonec sloučen s poštovním
úřadem? Od jeho založení
letos uplyne také 150 let.

…před 130 lety byla v Klášterci otevřena spořitelna?
Stalo se tak 18. srpna
1887 a sídlo měla v nově
postaveném křídle radniční
budovy. Od samého začátku
ale nefungovala nejlépe,
neplnila požadované výnosy
a po mnoha peripetiích byla
nakonec sloučena se spořitelnou v Jirkově s pobočkou
v Klášterci. Stalo se tak
v roce 1937, tedy před 80
lety.
...letos slaví silniční most
přes řeku Ohři 120 let? Postaven byl v roce 1897.
…před 110 lety, tedy v roce
1907, byla v Klášterci zřízena první mateřská škola?
Nechala ji postavit hraběnka
Kristina Thun a jako vychovatelky zde působily sestry
řádu s. Kříže.
…v roce 1907 také zahájila
provoz městská jatka?
…letos je to přesně 105 let,
kdy se u nás poprvé objevila

foto zapůjčil: J. Wicherek
myšlenka o zřízení obecní
plovárny? V roce 1912 se
v Klášterci začalo mluvit
o založení koupaliště a podnět dal Krušnohorský spolek. Požadavek na založení
plovárny byl zastupitelstvu
opětovně předložen v roce
1925 a v roce 1930 bylo
koupaliště uvedeno do provozu.
…v roce 1917, přesně před
100 lety, proběhlo v Klášterci vůbec první doložitelné
očkování, zřejmě proti pravým neštovicím? Povinné
očkování proti pravým
neštovicím bylo v ČSR zavedeno v roce 1919 a tuto
vysoce nakažlivou a nebezpečnou nemoc se díky vakcinaci podařilo zcela vymýtit
v 70. letech 20. století.
…před 100 lety byla také
založena továrna na výrobu
korku, založil ji podnikatel
Karel Simon a zapsala se
nesmazatelně do dějin našeho města? Tomuto významnému výročí se budeme

…v tom samém roce byl na
radnici založen městský
archiv a Emil Pleil zřídil autobusovou linku KlášterecMiřetice – Vernéřov – Mikulovice – Kadaň?
...před 80 lety, přesněji na
přelomu let 1937 a 1938, se
v Klášterci u domácího
dobytka objevila epidemie
slintavky
a
kulhavky?
Okamžitě byla nařízena
důležitá hygienická opatření
– byl zakázán vstup cizích
lidí do hospodářských dvorů
a stájí, byl zakázán podomní
obchod a žebrání a nařízena
byla desinfekce. Dokonce
byly dočasně zakázány kulturní a společenské akce, ale
zákaz netrval dlouho a nakonec došlo jen k některým
omezením – kulturních akcí
se nesměli účastnit cizinci
a rohože před vstupem
musely
být
napuštěny
desinfekcí.
…A před 50 lety, v roce
1967, byl ukončen provoz
ve staré porcelánce, poté
byla výroba přesunuta do
nových budov.
Lenka Fricová ■

Zdroj: Klášterec nad Ohří,
Přehled dějin města a okolí
od Zdeňka Vachaty ■
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TIP NA VÝLET

Statek Bernard nabízí nejen tradiční řemesla
Statek Bernard, který se
svou činností zaměřuje na
obnovení a propagaci tradičních řemesel, nabízí
svým návštěvníkům mnohá
lákadla. Ve zdejších dílnách
můžeme nahlédnout pod
ruce řemeslníkům i si práci
sami vyzkoušet. Připraveny
jsou tu kurzy keramiky,
výroby svíček či mýdel,
podívat se můžeme do truhlárny nebo dílny grafického
designu.
Vedle řady kulturních akcí,
jako jsou koncerty na nádvoří, řemeslné trhy nebo dětské

VÍCE INFORMACÍ NA
www.statek-bernard.cz

Parní krasavice potěší oko dětí
i dospělých

Foto: Tomáš Branda
Víte, že v Chomutově se
nachází železniční depozitář Národního technického
muzea, v němž je k vidění na
stovku kolejových vozidel?
Tato vystavená sbírka dokumentuje technický vývoj
železničních vozidel od druhé
poloviny 19. století do současnosti. Obdivovat zde můžete
parní lokomotivy, lokomotivy

elektrické i dieselové, osobní
i motorové vozy, salonní vozy,
historické drezíny a podobně.
Pro velký zájem návštěvníků
je letos prodloužena otevírací
doba depozitáře, a to do
29. října. Otevřeno je od
čtvrtka do neděle, od 10 do
17 hodin. Vstup najdete
poblíž parkoviště supermarketu Globus (viz mapka).

dny, je pro turisty atraktivní
rovněž návštěva Zábavně
naučného centra řeky
Ohře, které svou ojedinělou
expozicí s interaktivními modely poskytuje zábavu i poučení.
Součástí statku je i farma,
kde si návštěvníci můžou
nakrmit domácí zvířata. Ke
kozám, ovci a prasátku brzy
přibude koník nebo kráva.
Nahlédnout lze i do hmyzího
hotelu a úlů, které tu spravují
zkušení včelaři.
Vzhledem k výhodné poloze
Statku (10 km od Karlových
Varů a 3 km od Sokolova) je
tento vizuálně zajímavý, rustikální prostor hojně využíván

KULTURNÍ AKCE
STATKU BERNARD:
28. 9.
Ukončení motorkářské
sezony s kapelou
11. 11. od 15 hod.
Příjezd sv. Martina
na bílém koni
3. 12. a 17. 12.
Vánoční trhy
pro účely školení, exkurzí či
rekreačních pobytů. V posledních letech se Statek Bernard
stal také díky vyhlášené restauraci a penzionu zavedeným místem pro konání
svatebních obřadů.

DDM Volňásek pořádá v době podzimních prázdnin
výlet autobusem za poznáním

Dne 27. 10.
Letiště Václava Havla
v Praze
Zajímají Vás letadla a letecký provoz? Viděli jste již start
letadla nebo přistání přímo u přistávací dráhy? Zajímá
Vás záchranná požární služba? Víte, že mezi
„zaměstnance“ letiště patří i draví ptáci?
Čeká vás prohlídka autobusem po provozu letiště v části
Jih a Sever, Cargo zóna. Ukázka odbavení letadel,
seznámení s technickým zázemím letiště a další.
Sraz je v 8 hodin u DDM Volňásek.
Přihlášky se podávají do 20. 10.
S sebou kartičku zdravotní pojišťovny, svačinu, kapesné.
Příjezd mezi 16. a 17. hodinou. Pedagogický dozor
zajištěn. Cena: děti 310 Kč, dospěláci 370 Kč.

SPORT

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

9/2017 | strana 16

Naše karatistka zabodovala na mistrovství světa
Kristýna Tesařová se svým trenérem a zároveň koučem státní reprezentace Josefem
Patíkem z Karate klubu Kadaň
a Klášterec se koncem srpna
poprvé zúčastnila mistrovství
světa, které se konalo v irském
Limericku. Zde naše závodnice
vybojovala 4. místo v KATA

EMPI, kde nejdřív porazila
Izraelku Khaldy a závodnici
Nizozemí
Wewengkang.
Medaile jí utekla o 0,4 desetiny
bodu, což je obrovský úspěch.
Před Kristýnou skončila jedna
závodnice z Ruska a dvě
Japonky, které jsou nejlepší na
světě.

Město má reprezentanta
v jízdě na koloběžce
Věděli jste, že máme i závodníka na koloběžce? Šestatřicetiletý Jan Rožec z Klášterce
nad Ohří má téměř za sebou
první sezónu v jízdě na koloběžce v kategorii senioři, kde
nyní zaujímá 22. pozici. Jeho
koloběžku zdobí samolepky
s logem města. Jak sám říká,
sbírá teprve zkušenosti, učí
se, ale i tak za první rok v soutěži získal dva body pro
mistrovství a v závodě ve Velkém Poříčí se dostal i do TOP
čtyřicítky závodníků, což se
některým nepodaří ani za
5 let. Závodí za tým JAFITUDO1984, který vede Rostislav
Točík z Kadaně. Ten soutěží
v kategorii veteráni, je jedním
ze zakladatelů tohoto sportu
vůbec a Honzu trénuje. Spo-

Poté následovala soutěž
v KUMITE. Zde v předkole
Kristýna vyřadila o dvě hlavy
vyšší Američanku Weng a také
Kanaďanku Hudges, která je
vyšší o hlavu. Velmi těžký byl
zápas se Švýcarkou Bagderelli, kdy šlo o postup mezi osm
nejlepších. „Po velmi precizním taktickém výkonu se
Kristýně podařil bravurní kousek a i tuto závodnici porazila
před časovým limitem,“ popisuje průběh závodu Josef
Patík.

Při postupu mezi čtyři nejlepší
čekala na Kristýnku Japonka
Hirano. „Zápas byl velmi
vyrovnaný, Kristýnka si vedla
velmi dobře, ale na Japonku jí
vždy něco chybělo. Buď o pár
centimetrů silnější úder, nebo
vyšší přesnost, takže tento
zápas prohrála,“ říká Patík.
„Smutek se mísil s radostí, ale
s odstupem času lze hodnotit
celé mistrovství za velmi zdařilé,“ bilancuje trenér, který
děkuje všem sponzorům a příznivcům tohoto sportu.

Lejsek vicemistrem republiky

Vyzkoušejte si také
jízdu na koloběžce.
Víte, že v lázeňském
areálu v tenisovém
klubu se koloběžky
půjčují?
lečně se letos účastnili nejvyšší koloběžkové soutěže
pod Českým svazem koloběhů Rolloliga. Rádi by se zapojili i do nižšího poháru,
Českého koloběžkového závodu, ale ten je finančně
náročnější, závody se konají
někdy i na Slovensku. Nyní
Honzu v Rollolize čeká poslední závod v sezóně, na přelomu
září a října porovná síly se
soupeři na dvoudenním závodu v Říčanech. Držíme palce!

Klášterečtí sáňkaři mají juniorského vicemistra z mistrovství
republiky na kolečkových
saních. Ve dnech 1.–3. září se
konalo mezinárodní mistrovství
republiky juniorů ve Smržovce
na kolečkových saních.
„Za náš klub se účastnil
Michael Lejsek, který ve velmi
dobré konkurenci obsadil druhé místo,“ prozradil Luboš Jíra

a spokojeně dodal: „Tento
výsledek nám ukázal, že letní
příprava jde tím správným
směrem. Budeme se těšit na
výsledky našeho zástupce na
světových pohárech juniorů,
ale i na výsledky na domácích
soutěžích.“ Gratulujeme ke
krásnému výsledku a přejeme
hodně štěstí do dalších závodů.

KDY A KAM NA HOKEJ
28. 9.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
25. 10.
28. 10.

18.00
17.00
17.00
17.00
18.00
17.30

HC Roudnice nad Labem – HC Klášterec n. O.
HC Klášterec n. O. – HC Lovosice
Stadion Litoměřice „B“ – HC Klášterec n. O.
HC Slovan Louny – HC Klášterec n. O.
HC Klášterec n. O. – SK Kadaň „B“
MOSTEČTÍ LVI – HC Klášterec n. O.
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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

INZERCE

Krmiva
Nezapomeňte ...
na ptáčky zůstávající u nás přes zimu.

Nabízíme:
Směs divoké ptactvo
Kampol 10 kg – 129 Kč
Slunečnici černou
1 kg –18 Kč
5 kg – 99 Kč
20 kg – 360 Kč
Zimní směs Archa
5 kg – 75 Kč
Lojové koule
malé a velké

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

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

INZERCE
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ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Nádražní 214, Klášterec nad Ohří
Tradiční výrobce ložisek v Klášterci nad Ohří hledá zaměstnance na pozice

PROJEKTOVÝ MANAŽER

Dále hledáme pro doplnění stavu pracovníky do výroby na obsazení
volných pozic v profesích

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání, vhodné i pro absolventy
• středoškolské vzdělání s praxí
• znalost anglického jazyka
• znalost metod průmyslového inženýrství
• samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost, časová ﬂexibilita

BRUSIČ KOVŮ
LISAŘ
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
• vyučení v oboru
• vyhláška č. 50/78 Sb. (min. paragraf 6)
• měsíční mzda 30 000 Kč

SEŘIZOVAČ/OPERÁTOR CNC
• praxe na technologiích CNC výhodou
• vhodné i pro absolventy technických škol
• měsíční mzda 30 000 Kč

Nabízíme:
• stabilní pracovní prostředí u české společnosti s dlouholetou tradicí
• odpovídající platové ohodnocení
• odborný a profesní růst
• 7,5 hodinová pracovní doba
• týden dovolené navíc
• příspěvek na penzijní připojištění
• bonus za odpracování plného časového fondu
• příspěvek na stravování v závodní jídelně
• další beneﬁty (odměny za zlepšovací návrhy, odměny při životních
jubileích)
• nástup ihned

Kontakt:
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení
telefon: 474 359 715 • e‐mail: marcela.havlickova@zkl.cz
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Poděkování firmě
Westprint Podbořany,
která uhradila náklady
Tlačítka pro život
pro Danu M.
z Klášterce nad Ohří.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu. Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks.
Prodej: 6. října 2017. Klášterec – závory u autobusového nádraží – 14.30 hod. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena podle
poptávky. Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. tel.:
601 576 270, 728 605 840.
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