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Které projekty město realizuje?
Hlasování veřejnosti se blíží

Senioři z partnerské obce
poznávali Klášterec

Přinášíme program
adventních akcí

Tomáš Jindra juniorským
mistrem republiky v trialu

17. listopad
jsme si připomněli v kostele
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Paddington 2
7 životů
Paddington 2
Kvarteto
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční legenda
Liga spravedlnosti
Nádech pro lásku
Milada
Adventní štrúdlování
Thor: Ragnarok
Přání k mání
Setkání u kapličky v Ciboušově
Ornament
Přání k mání
Cantabile strings
Matky na tahu o vánocích
Paddington 2
Vánoce v českém baroku
Kvarteto
Vánoční show
Můj život Cuketky
Ondřej Ruml: One Man Show Tour 2017
Star Wars: Poslední z Jediů
Star Wars: Poslední z Jediů
Můj život Cuketky
Star Wars: Poslední z Jediů
Přání k mání
Star Wars: Poslední z Jediů
Paddington 2
Divy lásky a hudby adventní
Matky na tahu o vánocích
Přání k mání
Večer s vůní purpury
Manželka a manžel
Star Wars: Poslední z Jediů
Velký vánoční koncert ZUŠ
Jumanji: Vítejte v džungli
Ferdinand
Špindl
Kino nehraje

Název akce/filmu

VB/FRA – Rodinná fantasy komedie o Paddingtonovi, kterému byl ukraden dárek ke 100. narozeninám tety Lucy (2D)
USA/VB/FRA/BEL – Sci-Fi thriller z roku 2073, kdy platí zákon jednoho dítěte. Sedm životů, sedm sester, jedna identita (2D)
VB/FRA – Rodinná fantasy komedie o Paddingtonovi, kterému byl ukraden dárek ke 100. narozeninám tety Lucy (2D)
ČR – Bára Poláková v komedii Miroslava Krobota o nesourodé čtveřici hudebníků a bizarních situacích mezi nimi (2D)
Tradiční akce s vánočními trhy, bohatý program pro děti i dospělé, Betlém, ohňová show, tvůrčí dílny, ohňostroj
Každoroční prosincová výstava patří dětem z místních škol a jejich tvorbě s vánoční tematikou (do konce roku)
USA – Batman (Ben Affleck), Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash. Zachrání liga hrdinů planetu? (2D)
VB – Drama založené na skutečné události, kdy manžel náhle ochrne, ale láska a touha poznat svět je mnohem silnější (2D)
ČR – Cílem filmu je přiblížit osobnost Milady Horákové, její život a osud, nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí (2D)
Tradiční soutěž o nejlepší klášterecký štrúdl, tentokrát i nová kategorie – slaný štrúdl. Soutěžte také, více na str. 10
USA – Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem (2D)
ČR/SLO – Filmová pohádka, která poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob lásky (2D)
Tradiční setkání u ciboušovské kapličky s hudebním vystoupením, svařeným vínem a vánočním cukrovím
ČR – Premiéra krátkého filmu Petra Mikšíčka o kláštereckém tajemství, krátký film Deník z Breitenbachu a představení knihy
ČR/SLO – Filmová pohádka, která poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob lásky (2D)
Vánoční koncert smyčcového souboru pod vedením Evženie Atamanové, starší žáci, rodiče i učitelé ZUŠ
USA – Tři matky se rozhodnou, že letošní svátky nebudou o uklízení, shánění dárků a vaření… Než se ohlásí jejich matky (2D)
VB/FRA – Rodinná fantasy komedie o Paddingtonovi, kterému byl ukraden dárek ke 100. narozeninám tety Lucy (2D)
Koncert Musica Barroca v honosných barokních kostýmech v renesančním sále, hudba a povídání o vánočních zvycích
ČR – Bára Poláková v komedii Miroslava Krobota o nesourodé čtveřici hudebníků a bizarních situacích mezi nimi (2D)
Oblíbený vánoční pořad hudebního divadla Hnedle vedle plný legrace, pohody a písniček s vánoční tematikou
ŠVÝ/FRA – Animovaný film o devítiletém chlapci, kterému po smrti matky se začátky v dětském domově pomáhá policista (2D)
Looping – tzv. vystoupení s krabičkou, zpěvák využívá efekt zvaný looper, pomocí kterého vytváří písně svým hlasem
půlnoční premiéra: USA – Prastará tajemství a dávné šokující události odhalí strhující pokračování ságy rodu Skywalkerů (3D)
USA – Prastará tajemství a dávné šokující události odhalí strhující pokračování ságy rodu Skywalkerů (3D)
ŠVÝ/FRA – Animovaný film o devítiletém chlapci, kterému po smrti matky se začátky v dětském domově pomáhá policista (2D)
USA – Prastará tajemství a dávné šokující události odhalí strhující pokračování ságy rodu Skywalkerů (2D)
ČR/SLO – Filmová pohádka, která poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob lásky (2D)
USA – Prastará tajemství a dávné šokující události odhalí strhující pokračování ságy rodu Skywalkerů (3D)
VB/FRA – Rodinná fantasy komedie o Paddingtonovi, kterému byl ukraden dárek ke 100. narozeninám tety Lucy (2D)
Exklusivní koncert klasické hudby, Opera Divas – Pavlína Senić, Andrea Tögel Kalivodová, Tereza Mátlová
USA – Tři matky se rozhodnou, že letošní svátky nebudou o uklízení, shánění dárků a vaření… Než se ohlásí jejich matky (2D)
ČR/SLO – Filmová pohádka, která poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob lásky (2D)
Večer plný vánočních melodií a humoru s hudebním divadlem Hnedle vedle, stolová úprava, čaj nebo káva zdarma
ITA – Romantická komedie, ve které se manželé, neurochirurg a televizní moderátorka, ocitnou v těle toho druhého (2D)
USA – Prastará tajemství a dávné šokující události odhalí strhující pokračování ságy rodu Skywalkerů (2D)
Žáci a učitelé ZUŠ, soubory školy (orchestr, flétny, zpěv, tanec, divadlo) a minivánoční trh výtvarného oboru
USA – Čtyři školáci objeví starou videoherní konzoli se hrou Jumanji a vzápětí se ocitají v džungli jako postavy této hry (3D)
USA – Animovaný příběh ze Španělska o malé holčičce Nině a obrovským, ale nejhodnějším býku Ferdinandovi (3D)
ČR – Romantická komedie Milana Cieslara o třech sestrách, které vyrazí na dámskou jízdu do Špindlerova Mlýna (2D)

Popis

Vstupné

Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Náměstí, sala terrena zdarma
Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Městská knihovna zdarma
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Ciboušov
zdarma
Kino Egerie
50 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Zámek
zdarma
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Zámek
110/80 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům
50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům 190/160/100 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Zámek
110/80 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kulturní dům
70 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům
dobrovolné
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie

Místo konání
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Obřadní síň na zámku se stala v sobotu 11. listopadu dějištěm zlaté svatby manželů Švecových. Paní Helena, rozená Moravcová, se v Klášterci nad Ohří narodila, pan Vladimír
zde žije od svých dvou let. Seznámili se v roce 1962, chodili spolu pět let. Dozvěděli jsme
se také, že nejvíc randili v kláštereckém parku. Paní Švecová pracovala celý život v porcelánce, pan Švec v elektrárnách Prunéřov a Tušimice. Manželé Švecovi přivedli na svět
dcery Helenu a Ivanu, mají vnučky Lucii a Klárku a pravnoučata Jiříka a Aničku. „Vaše
manželství je pěkným příkladem pro nás všechny. Přáli bychom si, aby všechna manželství
u nás byla tak spořádaná jako vaše,“ uvedl ve svém slově oddávající starosta města
a vyjádřil poděkování a úctu za poctivou a obětavou celoživotní práci manželů Švecových.
Ke gratulaci k výročí 50 let od svatby se připojuje i naše redakce. Přejeme hodně zdraví
a životní pohody do dalších let.
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sport
Tomáš Jindra juniorským
mistrem v trialu
Karatisté ověnčeni medailemi
z mistrovství ČR
Baletky uspěly v mezinárodní
soutěži
Termíny veřejného bruslení

Vážení Klášterečtí,
měsíc listopad je pomalu u konce. Potřetí
jsme si v našem městě
připomněli
výročí 17. listopadu. Díky vstřícnosti
pana faráře Artura Ściany
se opět vzpomínková akce
konala v kostele Nejsvětější Trojice. Studenti spolu
s pedagogy z Gymnázia
a SOŠ v Klášterci nad Ohří
scénkami a výjimečným
zpěvem Adély Kodytkové
vytvořili úžasnou atmosféru v tomto krásném prostředí. Moc děkuji a věřím,
že ani v letech příštích tato
nově vybudovaná tradice
nevymizí.
Dále pokračovalo i představování projektů v rámci
participativního rozpočtu
„Společně pro Klášterec“,
tentokrát v kině Egerie.
A pozor, teď již jdeme do
finále a budeme hlasovat!
Velmi rád jsem přijal na
radnici úspěšného sportovce našeho města, nyní
z motoristického sportu.
Dnes nazvaného trial, my
mu dříve říkali „šlapačky“.
No řekněte, víte o tom, že
Tomáš Jindra mladší je
juniorským mistrem České
republiky?
V neděli 3. prosince se již
tradičně sejdeme při zahájení Adventu na našem
náměstí před radnicí. Možností se potkat však bude
v tomto období jistě více.
A to třeba hned v pondělí
4. prosince mezi 15. a 17.
hodinou na radnici při hodinách pro veřejnost či poté
alespoň při online chatu na
Facebooku Město Klášterec
nad Ohří (Vaše otázky
a moje odpovědi na sociální síti). Pozvání přijměte
také na zastupitelstvo
města, které se bude
mimo jiné zabývat schvalováním rozpočtu pro rok
2018.
Krásný a klidný Advent.

Štefan Drozd,
starosta města

SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC
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Zpracování projektu pro rozvoj
veřejného prostranství v Klášterecké
Jeseni
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Umístění květináčů na náměstíčko
na sídlišti Panorama

Navrhovatel: Jaroslav Frajbiš
V obci Klášterecká Jeseň se nachází plocha bývalého fotbalového hřiště, která
byla léta nevyužívána. Rádi bychom v rámci projektu Společně
pro Klášterec nechali vypracovat studii pro rozvoj tohoto
místa. Náš návrh je vytvořit v tomto prostoru místo společného setkávání všech generací. Smyslem navrhovaného projektu je vybudovat společně sdílený prostor pro
odpočinek, relaxaci a pořádání prožitkových akcí. Navrhujeme vybudovat víceúčelové hřiště pro sportovní vyžití,
ohniště s vyvýšeným kruhovým posezením a pro děti přírodní jezírko obklopené vrbovištěm, které nabízí kousek
opravdové přírody.
Jesenští na tomto záměru již aktivně pracují. Svépomocí
v prostoru bývalého hřiště letos vybudovali dřevěný přístřešek pro pořádání akcí za nepříznivého počasí. Lidé
z obce jsou pro tvoření a společné setkávání. Početná
účast na akcích lidí z Klášterce a blízkého okolí, které již
Jesenští realizovali, je důkazem správného směru jejich
počínání.
Svým hlasem můžete podpořit vznik místa pro společnou
tvorbu, sdílení prožitků, udržování tradic, radosti ze života
a aktivního propojení generací.

Navrhovatel: Jaroslava Kolářová
Tímto projektem
chceme zkrášlit
náměstíčko
na
Panoramě. Tato
plocha láká mnoho dětí především
k míčovým hrám.
Létající míč ohrožuje
chodce,
v létě lidi na nově
vzniklých předzahrádkách, dochází také k ničení majetku na budovách,
kde provozuje své podnikání řada občanů. Pokud se umístí
na střed náměstíčka betonové truhlíky, dojde ke zvýšení
bezpečnosti dospělých osob a dětí pohybujících se na
tomto prostranství.
Také díky zeleni, která zde přibude, dojde i k zútulnění
této plochy. Truhlíky se mohou osadit neopadajícími keříky, stromky, které budou i nenáročné na údržbu a tedy
i na financování. Vhodné řešení by navrhl odborník či firma. Vznikne zde tak klidová zóna. Příjezdová cesta zůstane nedotčena. Podporu projektu podpisy vyjádřila
většina místních provozovatelů, ale i tázaní obyvatelé
ulice Budovatelská. Městu a technickým službám Klášterecká kyselka děkujeme za to, že nám pomáhají toto
místo udržovat v čistotě.
Podpořte nás svým hlasem, vždyť to děláme pro nás pro
všechny. Udělejme Panoramu místem, kam budeme rádi
chodit.

Vybudování zpevněné plochy
a veřejného ohniště v loděnici

Oprava terasy v Chomutovské ulici
č. 207

Navrhovatel: Lenka Šímová
Klášterecká loděnice
má dlouhou historii, je
to místo u řeky, kde
funguje tělovýchovná
jednota Ohře, v sezóně
také půjčovna lodiček
a kol. Je to pěkné
odpočinkové místo při
cestě ze zámeckého
parku k lázním Evženie.
Vybudováním
zastřešení stávajícího
posezení, zpevněné
plochy s ohništěm
a pinpongového stolu
mohou toto místo lidé
využít před i po samotné sezóně. Místo je
veřejné a stále přístupné, což málokdo ví.
Loděnice je vyhledávaným místem pro rodiny, turisty, mladé lidi a také seniory. Z jedné strany ji lemuje řeka s vodáky,
z druhé cyklostezka.
Kdo někdy Loděnici navštívil, rád se vrací. Lidé se také
často ptají, kde by si ve městě mohli opéct buřty. Vybudováním veřejného ohniště by byl tento problém vyřešen,
navíc v klidné lokalitě v blízkosti řeky.
Věřím, že projekt najde mezi lidmi své uznání a podporu
při hlasování.

Navrhovatel: Dita Procházková
Při vjezdu do Klášterce
od Karlových Varů,
hned u hlavní silnice
před kruhovým objezdem, se nachází turisty
hojně navštěvovaná
terasa s překrásným
výhledem na „staré
město“, hrad nad Kláštercem a okolní přírodu. Bohužel je tato
terasa v dezolátním
stavu. Světla nesvítí,
chodníky jsou rozbité,
pro kočárky skoro
nesjízdné,
zábradlí
zrezlé a ostré, podlaha
rozpraskaná, nebezpečná pro chůzi. Schody jsou rozviklané a špatně schůdné.
Rádi bychom toto místo obnovili ve spolupráci s městem,
tak, aby se všem návštěvníkům líbilo a rádi tam strávili
pár chvil v hezkém dni. Plánujeme vybudovat nový povrch
jak terasy samotné, tak chodníčku okolo, natřít zábradlí,
přidělat cedulky se šipkami, které pomohou rozpoznat, na
co se zrovna díváme. Usadit několik laviček pro klidné
posezení. Opravit stříšky kolem chodníčků a další drobné
opravy včetně schodů.
Věnujte projektu svůj hlas, tato terasa si opravu zaslouží.
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Psí hřiště neboli psí park
Navrhovatel: Eva Kohoutová
Psí hřiště neboli
psí park je vymezený prostor určený
pro
psy
k venčení, hraní
bez vodítka, ale
i okrajově k výcviku. Často bývá
jedním z vstřícných kroků měst
vůči pejskařům na
jedné straně a kritikům psích exkrementů na ulicích na straně druhé. Nejedná
se přitom o prostory určené primárně k výcviku (psí cvičiště) agility. U nás v Klášterci nad Ohří v ul. U Potoka mezi
stadionem a sídlištěm Panorama je již dlouhodobě vymezený prostor pro pobíhání psů, kde by hřiště bylo ideální.
Typické psí hřiště se vyznačuje ohraničením plůtkem, dvojitým vchodem a východem, lavičkami pro majitele psů,
zajištěným stínem pro horké dny (stromy), stojany se
sáčky na psí exkrementy, různými prolézačkami z přírodního materiálu a také pravidelnou údržbou a čištěním
pozemku.
V našem městě je na úřadě evidováno cca 1480 psích mazlíčků. Pro některé občany je pes nedílnou součástí domácnosti, pohlížejí na psího miláčka jako na dalšího člena
rodiny a nedokáží si bez něj život představit. Pes jako zvíře
potřebuje volný výběh pro svůj rozvoj a správnou kondici.
Podpořte projekt psího parku ve městě.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Příprava odpočinkové zóny s herními
prvky v Útočišti
Navrhovatel: Pavla Zemančíková
Naše sídelní část
Útočiště postrádá dětské hřiště
a
odpočinkový
prostor
především pro děti
a mládež, který
v minulosti měla
a který ustoupil
výstavbě rodinných domků. Velmi vítám možnost zúčastnit se projektu města s názvem
Společně pro Klášterec a navrhuji v počáteční fázi vybudování dětské hřiště, které by v konečné podobě mohlo
obsahovat prostor pro míčové hry a část pro menší děti
s houpačkou, skluzavkou, prolézačkami a také lavičkami.
V současné době děti hrají míčové hry na komunikacích
u rodinných domů a kličkují mezi zaparkovanými auty.
Nejvhodnější prostor se nachází na pozemcích města,
výhodou je i jeho blízkost k nově zbudované naučné stezce Cesta z města. Procházkou z Klášterce nad Ohří k této
stezce by bylo možné využívat dětské hřiště v Útočišti,
zvláště kdyby do budoucna mělo i edukativní prvky.
V Útočišti bydlí několik podnikatelů, někteří z nich již
uvažovali i o finanční podpoře budoucí výstavby hřiště.
V rámci projektu navrhuji vytyčení hranic hřiště, zhotovení projektu, umístění laviček a případně osazení prvního
herního prvku.
Děkuji všem za podporu našeho projektu.

Jak můžete hlasovat?
Hlasování veřejnosti proběhne od 1. do 15. prosince 2017, a to
prostřednictvím hlasovací aplikace na webových stránkách města.
Každý hlasující zadá do aplikace číslo svého telefonu, na který mu
vzápětí přijde PIN kód. Po zadání PIN kódu do aplikace může hlasovat.
Hlasování proběhne metodou D21 – to znamená, že každý hlasující má
k dispozici dva kladné hlasy pro projekty, které chce podpořit, a jeden
záporný hlas pro projekt, který si ve městě nepřeje. Záporný hlas může
být použit pouze v případě, že budou
použity i oba kladné hlasy. K hlasování je potřeba přístup k internetu.
Pokud nemáte možnost pomoci od
svých příbuzných či známých, jsme
vám připraveni pomoci s hlasováním
v turistickém informačním centru pod
radnicí, a to od pondělí do pátku od
7 do 17 hodin.
Více informací na tel.: 474 359 686
nebo e-mailu: vaclavikova@muklasterec.cz.
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Město připravilo novinky v zimní údržbě
Zimní údržbu ve městě provádí společnost Marius Pedersen a Kláštererecká kyselka.
Obě společnosti pracují podle
radou města schválených plánů zimní údržby, v nichž jsou
zohledněny i zkušenosti
z nečekaně bohaté loňské
sněhové nadílky. „V kláštereckém areálu firmy Marius
Pedersen v Ciboušovské ulici
bude po celou zimu k dispozici
1 silniční sypač, 2 chodníkové
sypače s pluhem, 1 čelní pluh
nesený a sypač. K tomu čelní
nakladač, valník a osobní

obslužné vozidlo pro ruční
údržbu,“ říká Emil Sadílek,
vedoucí odboru místního hospodářství a dodává: „Vzhledem k tomu, že v zimním
období není možné závady ve
sjízdnosti a schůdnosti zmírnit okamžitě na celém území
města, stanoví tento plán
i potřebné priority údržby,
a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají
z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností dodavatele
zimní
údržby.“
Občané

Zazněla Modlitba pro Martu

mohou pomoci předejít
komplikacím tím, že budou
parkovat pouze na vyhrazených místech a umožní tak
bezproblémový průjezd techniky.
Novinkou je, že se chodníky,
podchody i schodiště budou
sypat jemnější drtí, která tolik
neničí obuv. Jedná se o frakci
kamenné
drti
rozměrů
2–5 mm.
K údržbě podchodů a schodišť
využije Klášterecká kyselka
s. r. o. valníky, pluh i osobní
vozidla. Technika je již připra-

vena pro výkon zimní údržby
v areálu aquaparku.
Operativní řízení zimní údržby
místních komunikací zajistí
krizový štáb, který je složen
ze starosty, místostarosty,
ředitele (zástupce ředitele)
společnosti Marius Pedersen
a vedoucího odboru místního
hospodářství. Případné zahájení a ukončení kalamitního
stavu v řízení zimní údržby
místních komunikací oznámí
starosta způsobem v místě
obvyklým (web, mobilní rozhlas).

Nový klub aktivního stáří zvítězil
Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří se
opět zapojil do projektu společnosti Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme. Tentokrát
zvítězil se svým projektem
Nový klub aktivního stáří
a získal finanční příspěvek ve
výši 30 tisíc Kč na rekonstrukci úseku volnočasových aktivit, kde klienti tráví svůj volný

čas, trénují paměť a jemnou
motoriku.
Navíc mají senioři díky předchozímu projektu relaxační
zahrady k dispozici terapeutický chodníček, fontánu,
mobilní zahrádku, houpačku
a lavičku se šlapadly. „Děkujeme všem za podporu,“ říká
Miroslava Lizáková, ředitelka
organizace.

Poznávali společně památky,
gastronomii i němčinu
Důstojnou a zároveň srdečnou atmosféru měla vzpomínková akce k výročí
17. listopadu. V kostele Nejsvětější Trojice zazněla Modlitba pro Martu a další písně
v podání Adély Kodytkové
(na snímku). Po projevu starosty města odehráli členové

divadelního souboru The
Brokes několik scének, promítaly se dobové fotografie
a dokumenty. Poté všichni
zapálili svíčky, které spolu
s květinami položili ke zdi
kostela. Uctili tak společně
Den boje za svobodu
a demokracii.

Jak jsme hlasovali ve volbách
Ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky, které se konaly ve
dnech 20.–21. října, bylo ve
volebních seznamech města
Klášterce nad Ohří v 11 okrscích zapsáno 11 953 občanů.
Voličům bylo vydáno 5639
úředních obálek, započítáno
bylo 5599 platných hlasů.
Volební účast v Klášterci nad
Ohří činila: 47,18 % (v celé
republice 60,84 %). Nejvyšší
volební účast vykázaly okrsky
5 a 6 – ulice za Korkem
(51,85 %) a směrem k Ciboušovu (52,01 %), nejnižší pak
okrsek 2 – okolí Panoramy
(40,12 %).
Vítězem se stala volební strana ANO 2011 se ziskem
40,52 % (v celé ČR získala
tato strana 29,64 %), Svobo-

da a přímá demokracie –
T. Okamura 12,25 % (v ČR
10,64 %), Komunistická strana Čech a Moravy 10,28 %
(7,76 %), ODS získala 9,28 %
(11,32 %), Česká pirátská
strana 8,87 % (10,72 %),
Česká strana sociálně demokratická 6,21 % (7,27 %),
TOP 09 2,51 % (5,31 %),
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
2,33 % (5,18 %), Strana
zelených 1,55 % (1,46 %),
Strana svobodných občanů
1,23 % (1,56 %), Křesť.
demokr. Unie - Čs. str. lid.
1,19 % (5,8 %) a ROZUMNÍ
1 % (0,72 %). Dalších 12
volebních stran získalo méně
než 1 procento hlasů. Do parlamentu ČR se nedostal ani
jeden z kandidátů přímo
z Klášterce nad Ohří.

Den plný poznávání klášterecké současnosti i historie
prožili senioři z Grossrückerswalde, kteří přijeli na pozvání
města Klášterce nad Ohří
a Gymnázia a Střední odborné školy v rámci projektu
Poznáváme společně. Program byl velmi nabitý. Po plánovaném uvítání v budově
gymnázia zahrnoval prohlídku zámku, návštěvu kostela
Nejsvětější Trojice a muzea
hodin. Oběd byl přichystán
v jídelně školy, kde se
o všechny perfektně postaraly kuchařky společně s žáky.
„Celou dobu seniory doprovázeli nejen studenti, ale

i samotní účastníci semináře
německého jazyka ze zmiňovaného projektu. Byla to pro
všechny skvělá zkušenost.
Žáci a „senioři žáci“ se tak
výborně procvičili v němčině
i při procházce zámeckým
parkem směrem k Peřejím,
kde je čekalo občerstvení na
závěr,“ prozradila vedoucí
projektu Dagmar Eichlerová
z GSOŠ. K poznávání naší
kultury patřila i gastronomie,
od vlastnoručně vyrobených
perníčků od pedagogů školy,
přes odpolední pohoštění
v restauraci Peřeje až po klášterecké oplatky jako dárek na
zpáteční cestu.
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Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo vedoucí
odboru správy majetku a bytového fondu. Jedná
se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 4. prosince ve 12 hodin, datum
nástupu podle dohody. Základní předpoklady pro výkon
funkce a další požadavky najdete na webu města nebo
se můžete obrátit na tajemnici Radku Hodicovou, tel.:
474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Město Klášterec nad Ohří zve na druhé veřejné
setkání s obyvateli ulic Husova a Boženy Němcové, které se uskuteční v pondělí 11. prosince od
17 hodin v kině Egerie. Byla zpracována studie na
rekonstrukci této lokality, do které byly zapracovány
připomínky obyvatel z prvního setkání. Návrh zde
bude prezentován a diskutován, pokud nebudou další
připomínky, může se začít s projektováním a poté
s rekonstrukcí.

Připomínáme, že vždy první pondělí v měsíci, tentokrát 4. prosince, má starosta vyhrazeno odpoledne pro veřejnost.
Mezi 15. a 17. hodinou ho můžete navštívit bez předchozího objednání. Poté proběhne od 17 hodin opět i online chat
na oficiálním facebookovém profilu Město Klášterec nad Ohří. Starosta vás rád přijme i v jinou dobu, nejlépe však
po telefonické domluvě.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Obec Okounov pořádala
26. října úklid podél komunikace z Klášterce nad Ohří až
do Kotviny, a to za pomoci
Domu dětí a mládeže Volňásek. Na účastníky úklidové
akce čekalo na hřišti v Kotvině
občerstvení ve formě sladké
odměny a opékání špekáčků.
Velmi rád bych touto cestou
poděkoval dětem i vychovatelkám.
V obci proběhla soutěž o nejhezčí úpravu prostoru před
domem. Blahopřeji vítězům,
kteří se umístili v tomto pořadí:
1. místo – Šárka Antoňová,
Okounov
2. místo – Miluše Dvořáková,
Kotvina
3. místo – Alena Moučková,
Oslovice
4. místo – Jan Dvořák,
Kotvina
Jsem rád, že se místní obyvatelé do této soutěže zapojili
a doufám, že zájem potrvá
i v příštím ročníku. Naše obce
se tak stávají krásnější.
Obec podala na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR žádost
o dotaci na doplnění dětských
hřišť v Kotvině, Oslovicích
a Okounově. Cílem je doplnit
stávající dětská hřiště o nové
prvky tak, aby dětem nezevšedněla.
Přímo na Štědrý den proběhne od 14 hodin již tradiční setkání se sousedy
a přáteli v kostele sv.
Vavřince v Okounově.
Tímto Vás srdečně zvu.
Přeji všem příjemný nadcházející Advent.
Josef Dvořák,
starosta obce Okounov ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s … Janem Šteflem
V minulém čísle Kláštereckých novin jsme připomněli
historii klášterecké porcelánky, dnes se podíváme do
současnosti. Rozhovor nám poskytl Jan Štefl, vedoucí
provozu porcelánky Thun 1794, a. s.

Jan Štefl v provozu porcelánky
Můžete nám přiblížit vaši
profesi? Jak dlouho
pracujete v klášterecké
porcelánce?
V klášterecké porcelánce pracuji téměř devět let. V oboru
se pohybuji již od vysoké školy chemicko-technologické,
studoval jsem obor silikáty –
keramika. Už ve 2. ročníku na
škole jsme se jako parta
domluvili, že půjdeme do této
branže.
Uvažoval
jsem
i o uranovém průmyslu, bavila mě chemie, to kvůli ní jsem
si školu vybral. Ve firmě Thun
1794 dnes dělají další čtyři
spolužáci z našeho kruhu. Já
jsem po škole nastoupil
v Rakovnických keramických
závodech, kde se vyrábí dlažba a obklady. Tady jsem pracoval devět let, pak mě jeden
spolužák oslovil s tím, že chybějí lidé v porcelánu. Chtěl
jsem poznat nějakou novou
výrobu. Šel jsem do porcelánky v Lubenci, kde jsem
pracoval pět let. Porcelánka
patřila pod tehdejší Karlovarský porcelán. Z Lubence jsem
přešel do podnikového ředitelství Karlovarského porcelánu do Varů, tady jsem deset
let zpracovával projekty pro
významné zákazníky. Po
insolvenci firmy na začátku
r. 2009 dostal jsem nabídku
od nové firmy Thun 1794.
Co se za těch 9 let
v klášterecké porcelánce
změnilo?

K největším změnám došlo
hned na začátku, nová firma
musela zredukovat počet
zaměstnanců na 40 procent,
a to zejména z důvodu nedostatku zakázek. S tím souvisely i velké zásahy do provozu
v Klášterci nad Ohří. Bylo nutné zastavit výrobu na neekonomických tunelových
pecích, tunelové pece se
nahrazovaly novými komorovými pecemi. Snížila se výroba o zhruba 50 procent
a musel se tomu přizpůsobit
veškerý chod podniku.
Jak je to s výrobou nyní?
V průběhu let postupně
docházelo k nepatrnému
poklesu výroby. Stávalo se,
že bylo nutné na 1 až 2 týdny
výrobu zastavit. Jako pozitivní vidím, že letos už poprvé
tato
situace
nenastala.
A zatím to vypadá, že nenastane ani příští rok. Vše se
samozřejmě vyvíjí podle
zájmu odběratelů. V posledních letech se zmenšil objem
zakázek do Ruska a bývalých
zemí Sovětského svazu, což
se postupně nahrazuje zakázkami pro jiné zákazníky. Hodně silná je severní Evropa,
Švédsko. Navyšují se zakázky
do afrických zemí a na střední
východ.
Měsíčně
nyní
vyrábíme
300–350 tisíc kusů porcelánu. Výroba některých sortimentů byla převedená do
závodů v Nové Roli, kde se

vyrábějí bílé talíře pro celou
firmu. Odtud se vozí k nám,
my je dekorujeme a kompletujeme do celých souprav.
Čím se liší poptávka na
dekor z různých zemí?
Pro Švédy jsou typické dekory hlavně modré barvy, zimní
motivy, motivy ptáků. Jedná
se mimo jiné o soupravy 12
talířů, na každém jiný pták,
zespodu specifická značka
s latinským názvem ptáka,
který je na dekoru talíře. Švédi mají své vlastní návrháře
dekorů.
O naše dekory mají zájem
africké země nebo země
bývalého Sovětského svazu.
Zde je v oblibě porcelán
bohatě zdobený zlatem a platinou. Mezi největší africké
zákazníky patří Egypt, pak
Alžírsko, Maroko, Angola,
Jihoafrická republika. Ti jsou
hodně zaměření na zlato.
Někdy se zlato kombinuje
s květinovými motivy. Nebo
se používají pouze ornamenty, protože existují země, kde
je kvůli náboženství zakázané
používat motivy zvířat. Vozíme porcelán do Iránu, Iráku,
Afghánistánu, Kuvajtu – nejsou to však velké objemy.
Pravidelnými odběrateli jsou
země bývalé Jugoslávie, nejvíce Bosna, ale i Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Černá
Hora.
Méně než 10 procent z celkové výroby zůstává v České
republice. U nás je přitom
větší poptávka po nových
dekorech. V domácnostech
dnes máme často myčky, takže není žádané zlato ani platina.

A jak je to v evropských
zemích?
V Evropě převažuje zájem
o nové a moderní dekory, a to
jak o květinové vzory, tak
i o geometrické vzory. Nepodléhá to však tolik rychlým klasickým vlnám jako v módě.
V Evropě navíc stoupá
poptávka po čistě bílém
porcelánu. Prodáváme ho
hodně do Německa, Španělska, Belgie, Itálie, Velké Británie, Polska.
Na jaký druh porcelánu
se specializuje
klášterecký závod?
Základ tvoří jídelní a čajové
soupravy. Vyrábíme šálky,
konvice, mlékovky, cukřenky,
sypátka, polévkové mísy.
Také doplňkový sortiment
jako hrnky, ovály, podnosy
a zapékací mísy. Šálky
a hrnky tvoří největší část
našeho objemu. Vlastní výroba činí ročně zhruba 2,5
milionů kusů bílých výrobků.
Celkově závod opustí 3,5–4
miliony kusů, včetně talířů,
které dovezeme a odekorujeme.
Co speciálního jste již
kromě běžných souprav
vyráběli?
Byl to například 50 cm veliký
kulatý podnos pro speciální
obřadní jídlo zvané bežbarmak pro Kazachstán.
Pro příští rok připravujeme
nový tvar jídelních souprav
Vicomte. Minulý týden jsme
připravovali první vzorky. Je
to podnět od obchodníka jako
exkluzivní výrobek do jednoho
státu. Jedná se o reliéfní tvar
s bohatou dekorací, který mají

Letecký pohled na porcelánku, foto: L. Kubeš
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Těstoviny s mořskými plody, to znamená italská kuchyně. Nejspíš tam mám nějaké předky (smích).
Jaká je vaše oblíbená barva?
Modrá.
Co vám dalo a vzalo vaše povolání?
Dalo mi možnost osobního a profesního uplatnění, přineslo mi zejména možnost být neustále ve styku s lidmi.
Nemyslím, že by mi něco vzalo.

Jídelní souprava Vicomte
v oblibě zákazníci v Rusku, na
středním východě a v Africe.
V dřívějších desetiletích
pracovali mnozí
Klášterečtí v porcelánce
po celý svůj život. Máte
i dnes dlouholeté
pracovníky nebo se
potýkáte – tak jako jinde
- s fluktuací
zaměstnanců?
Máme stálé dlouholeté pracovníky, kterých si nesmírně
vážíme a bez nichž by porcelánka nefungovala, a současně je fluktuace zaměstnanců
pro nás největší problém.
Stejně jako dnes pro všechny
firmy. Bohužel se vytrácí stavovská čest. Zvláště u mladých lidí. Dříve to bylo tak, že
čím ses vyučil, u toho jsi zůstal. To už dnes téměř neplatí,
zájem o učební obory dlouhodobě klesá. Zaměstnanci
jdou často tam, kde mají lepší
podmínky.
Máme 170 zaměstnanců, stále jsou nějaká volná místa
v nabídce, nabízíme je přes
úřad práce. Jedná se zejména
o profesi keramik. Nejvíc lidí
pracuje při vytváření – točení
a lití výrobku. Potom následuje glazování, výpal, třídění,
dekorace a znovu třídění.
Poslední fází je kompletace
a balení výrobků.
V kláštereckém závodě
máme lidi, kteří tu pracují
běžně 20–30 let. Předností je
práce na jednu směnu a individuální přístup k potřebám
pracovníka ohledně zkrácení
pracovní doby. Neumíme
zaplatit lidi jako montovny.
Na trhu cenově soupeříme
s dovozem z Asie. Nižší výdělky se snažíme dohánět tím,
že vycházíme zaměstnancům
lidsky vstříc. Někteří utečou

za vyšším výdělkem a pak se
k nám vrátí. Nikdo jim tu také
nevyčítá jejich vyšší věk.
Co vás na vaší práci těší
a co naopak?
Mám radost, když se mi podaří zařídit něco, čemu jsem
ani nevěřil. Když něco zorganizujeme s pomocí kolektivu.
Přijde třeba požadavek na
běžně
nereálný
termín
dodávky a s přispěním všech,
kteří jsou v jednotlivých etapách zainteresováni, se podaří vyhovět. Další plus je,
když se povede rychle udělat
nový složitý výrobek.
A co mě nejméně těší? Je to
dnešní trend, díky kterému
se naše zboží dostalo na okraj
společenského zájmu. Na
druhou stranu – proto jsme
hodně zaměření na teritoria,
kde má ještě úroveň stolování
a porcelánový servis pro lidi
vysokou hodnotu. Také mne
netěší levná asijská konkurence za dumpingové ceny,
která je problémem i pro
mnohá další odvětví.
Moderní doba přebírá překotný životní styl a zvyky ze
západní Evropy a USA. Nepovažuje se za tak důležité, aby
se rodina pravidelně sešla,
ani aby měla kompletní servis
na stolování. Pokud se tedy
vůbec sejde. S tím se samozřejmě dá těžko něco dělat.
Těžko někoho přesvědčit, aby
si místo nejnovějšího typu
mobilu koupil raději porcelánový servis. Dnes se sejdou
na návštěvě u stolu čtyři lidé,
každý má prostřený jiný talíř
a nevadí jim to. Naše dcera
žijící v USA se pyšní nádherným servisem, který její známí, když přijdou na návštěvu,
obdivují. Přesto však nemají
zájem investovat právě do

Kde nejdál jste na světě byl?
V USA, provdala se mi tam dcera. Bydlí několik kilometrů od Niagarských vodopádů. Těšil jsem se na krásný přírodní úkaz, který známe z fotografií, ale vodopády
jsou kolem dokola obstavené mrakodrapy. Fotografie
neukazují skutečnost, nejbližší okolí je do posledních
metrů zastavěné. Z toho jsem byl překvapen. Líbila se
mi příroda v oblasti Lake Placid, kde se konají olympijské
hry, tam jsou hluboké lesy, jezera, nedotčená příroda.
Spíš si ale při těchto cestách užíváme rodinu, dceru
s vnoučaty.
Jaké máte koníčky?
Cyklistika, v zimě běžky, poslech hudby. Pro sebe si
brnkám na kytaru. Jako kluk jsem amatérsky hrál
v kapele „nové vlny“ v Příbrami, kde jsem vyrůstal.
Tenkrát jsem se musel rozhodnout, zda hrát dál, muzikantem jsem se však stát nechtěl. Důležitá je pro mě
rodina.

Šikovné ruce jedné ze zaměstnankyň porcelánky
tohoto zboží. Není to pro ně
důležité. Taková je realita.
Chtěl byste na závěr
něco vzkázat čtenářům?
Osobně doufám a samozřejmě si i moc přeji, že si
jako lidé rozumní, myslím
Homo sapiens, ponecháme
trochu vlastního rozumu
a začneme si postupně znovu
víc vážit tradičních hodnot,
víc věřit vlastnímu názoru
a cítění, obecně se začneme
víc realizovat, víc vytvářet.
Vždyť stačí třeba jen vytvořit
dobrou atmosféru při jednání
mezi sebou nebo pěkné prostředí ve svém domově či
okolí. Byl by to také první

krok k tomu, abychom se už
nenechali tolik vtahovat do
spotřebního způsobu života
a přestali plýtvat čas sledováním a řešením zbytečností
ze světa všech dnes snadno
dostupných
informačních
zdrojů a sítí. V poslední době
mám bohužel pocit, že se
mnozí raději necháme ovládat vnějším prostředím, než
abychom se sami snažili
ovlivňovat svoji vlastní cestu
životem.
Děkuji za rozhovor a přeji,
ať se daří udržet tradiční
výrobu, která je s Kláštercem nad Ohří po dlouhé
roky spjata.
Vlasta Fišrová ■
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Čeká nás advent plný vánočních tradic
Adventní akce ve městě začínají první adventní neděli
3. prosince od 13 hodin tradičním Rozsvícením vánočního stromu. Na náměstí se
všichni návštěvníci akce
mohou těšit na bohatý program. Jeho součástí bude
vystoupení žáků místní základní umělecké školy, Drumbandu Františka Zemánka,
známého zpěváka Vlasty
Horvátha či oblíbeného
hudebního divadla Hnedle
vedle Tomáše Bartáka.
Na parkovišti v Nerudově ulici,
směrem z náměstí “za prolukou”, budou moci návštěvníci
potkat čerty, Mikuláše
i anděly. Letošní první
adventní neděle totiž vychází
těsně před svátkem sv. Mikuláše. Na stejném místě se pak
odehraje Ohňová show Filipa Stejného.
Na pódiu na náměstí pokřtí
pan starosta nový kalendář
města, který byl vytvořen
z nejlepších fotografií v rámci
soutěže Klášterec nad Ohří
NEVŠEDNÍ.
V galerii Kryt budou kromě
vánoční výstavy od 13 hodin
probíhat tradiční tvůrčí dílny
pro děti.
Pod sloupem Nejsvětější Trojice bude k vidění Betlém se
spoustou stánků s tradičními
vánočními zvyky a řemesly.
Chybět nebude ani Zvonička

foto: Roman Novotný
přání. Ostatně stánků bude
plné náměstí, a nejen těch
s tradičním vánočním zbožím.
Betlémy, které vyrobily děti
a učitelky škol, nebudou chybět ani ve výlohách obchodů.
Z náměstí se můžeme přesu-

Adventní štrúdlování letos
s novou kategorií
Na začátek Adventu připravuje
městská knihovna i letos soutěž o nejlepší klášterecký
štrúdl. Oblíbené klání kuchařinek a kuchařů navozuje již
tradičně předvánoční atmosféru. Letošní Adventní štrúdlování proběhne ve čtvrtek
7. prosince a my již nyní hledáme soutěžící.
Každá kuchařka i kuchař, kteří
by se chtěli v soutěži poměřit,
obdrží opět jako poděkování
pěkné ceny. A pro čtyři nejlepší, ohodnocené, máme samozřejmě celý balík hlavních cen.
Vše, co musíte udělat, je přihlásit se a na 7. prosince upéct
dvě nohavice jablečného
štrúdlu, který doručíte do
knihovny. Potom už jen napjatě očekávat, jak rozhodne

porota. Tak neváhejte a zavolejte do oddělení pro dospělé
městské knihovny, kde se
můžete přihlásit (telefon:
774 404 500).
Letos nová kategorie slaného štrúdlu. Podmínky pro
tuto kategorii jsou stejné jako
pro tradiční štrúdl jablečný. Ze
všech slaných štrúdlů bude
vybrán a oceněn jeden nejlepší.
I pro vás ostatní, kteří soutěžit
nechcete, máme zodpovědnou
práci. Přijďte štrúdly hodnotit.
Přijďte se pobavit, prohlédnout
si vánoční výzdobu, vyslechnout program. Ale hlavně,
ochutnat soutěžní výrobky.
Těšíme se na vás. Vstupné je
zdarma, porotci za ochutnávání zaplatí drobný poplatek.

nout do zámecké sala terreny,
kde odehraje místní ochotnický soubor příběh o narození
Ježíše Krista. První letošní
adventní neděli zakončí v 18
hodin rozsvícení vánočního
stromu a velký ohňostroj.

Ve dnech 6.–7. prosince se
v přízemí budovy domova pro
seniory od 9 do 17 hodin koná
Vánoční prodejní výstava
výrobků tamních klientů.
V sobotu 9. prosince si můžeme na zámku užít komorní
koncert Cantabile strings,
který připravuje základní
umělecká škola.
Druhou adventní neděli
10. prosince se od 17 hodin
ve velkém renesančním sále
kláštereckého zámku představí Musica Barocca s programem Vánoce v českém
baroku. Jedná se o barokní
hudbu a povídání o vánočních
zvycích již skoro zapomenutých.
O týden později se na stejném
místě představí tři operní divy.
Pavlína Senić, Andrea Tögel
Kalivodová a Tereza Mátlová Opera Divas. Kláštereckým
posluchačům dobře známé
trio tentokrát přiveze do Klášterce program s názvem Divy
lásky a hudby adventní. Sváteční melodie v podání operních pěvkyň zazní ve velkém
renesančním sále kláštereckého zámku v neděli 17. prosince od 17 hodin.
V kulturním domě se uskuteční
Velký vánoční koncert
základní umělecké školy, a to
21. prosince od 17 hodin.
Přijďte společně pobýt a užít
si adventní čas.

Koná se mše v kostele
v Mikulovicích
Kromě pravidelně konaných mší svatých přímo ve městě
ožívají nyní kostely i na dalších místech v regionu. Věřící
budou mít jedinečnou příležitost zavítat i do kostela sv.
Mikuláše v Mikulovicích. Připomeňme, že Mikulovice jsou
již zaniklou obcí, která musela ustoupit plánované výstavbě
popílkoviště.
Kostel, jehož kupoli vidíme uprostřed stromů na vrchu poblíž
zóny Verne, je přitom stále funkční. V sobotu 9. 12. se tu
od 14 hodin koná mše svatá, která bude zároveň setkáním
farníků z Klášterce nad Ohří a Kadaně. Ve 14,45 hodin je
plánována návštěva sv. Mikuláše s anděly.

Ciboušovské vánoční zvonění
Již posedmé se sejdou bývalí i současní obyvatelé Ciboušova u své kapličky. „Přijďte se spolu s námi vánočně naladit. K dobré náladě přispěje dětský pěvecký sbor ze ZUŠ,
k chuti přijde svařené víno a vánoční cukroví,“ zve za pořadatele Ivan Dimun. Tradiční setkání u ciboušovské kapličky
se uskuteční 8. prosince od 16.30 hodin.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

11/2017 | strana 11

KULTURA

Jak se natáčel film o tajemství kláštereckého ornamentu
Po filmu Tajemství sedmero kaplí se Klášterec nad
Ohří stal dějištěm dalšího
filmu. Ten zkoumá tajemství kláštereckého ornamentu.
Díky naší účasti na natáčení
můžeme čtenářům přiblížit,
co mají oba filmy společného,
i v čem se liší zápletka příběhu a jeho zpracování.
V Tajemství kaplí se místní filmaři pod vedením Míry
Nyklíčka vydali také do Prahy,
kde pátrali po historii rodu
Thunů, zejména pak Michael
Oswald Thun, který je spjat
s výstavbou kaplí Sedmero
bolestí Panny Marie. Při natáčení Ornamentu navštívila
skupina filmařů pod vedením
scénáristy a režiséra Petra
Mikšíčka hned několik lokací
v okolí. Důležitým místem,
kde graduje příběh, je mystická hora Meluzína, natáčelo
se i na Mravenčáku. Celý příběh se přitom váže ke Klášterci nad Ohří a jeho historii.
Lidé si zde vyprávějí, co představuje symbol, který je
vysázený z buků na kopci
přes řeku. Jméno Thun zde
zazní také, ale dostaneme se
mnohem dál do historie.
Symbolicky se zde objeví
i ženská postava z dávné
regionální legendy.
Zatímco film Sedmero kaplí
je hraným dokumentem, který přibližuje vzácnou památku, o které se toho také příliš
neví, film Ornament by se dal
zařadit k záhadologickým příběhům, jež se pohybují mezi
skutečnými fakty a možnými
výklady historie, podobně
jako známá Šifra mistra Leonarda. Záhadologové se nejdřív radí v turistickém
informačním centru a pak
vyrážejí do terénu zkoumat

tajemný ornament – symbol.
Mají detektory kovů, jsou to
hledači dávných tajemství.
Pointu příběhu samozřejmě
neprozradíme.
Prozradit můžeme, že ve filmu si s chutí zahráli místní
nadšenci divadla a regionální
historie: Miroslav Nyklíček,
Adéla Václavíková, Oswald
Jüstl, Jan Milota, Dita Hlaváčová, Vlasta Fišrová, Jakub
Kostur, Martin Volf, Miroslav
Palfi a Martin Jančov. Všechny
účinkující pak scénáristicky
a režijně vedl nezávislý filmař
Petr Mikšíček. Ten má za
sebou již řadu krátkých filmů
zejména z oblasti Krušných
hor, popularizuje jimi zdejší
příběhy z dávných dob, které
jsou zasazené do jedinečné
přírody. Ve filmovém štábu
pracovali převážně mladí lidé,
kteří spolupracují se spolkem
Do Krajin a učili se filmařinu
právě od Petra Mikšíčka.
Zeptali jsme se Oswalda Jüstla, jednoho z herců, na jeho
zážitky z natáčení. „Moje pocity jsou skvělé, užíval jsem si
to, byla to pro mě další zkušenost. Točit s partou prima
lidí je prostě zážitek. Práce
kameramanů byla skvělá, měli
výborné nápady zaměřené na

Filmový štáb v turistickém informačním centru, uprostřed
herec Oswald Jüstl

Premiéra půlhodinového filmu se uskuteční v kině
Egerie 8. prosince od 19 hodin. Režisér při ní
představí i své další dva krátké filmy. Jedním
z nich je pilotní díl k seriálu Deník z Breitenbachu.
Příběhy této série se odehrávají v letech 1936 až
1948 a vycházejí z tajného deníku příslušníka SS
Alfreda Hieckela z Potůčků. Vstupné je 50 Kč,
využijte rezervační systém kina Egerie.
detaily, snad je využijí. Záběry
na hrotu Meluzíny jsou opravdu výjimečné. Novinkou pro
mě bylo využití dronu, jsem

zvědav na záběry, které z něj
ve filmu uvidíme.“ Zvědaví
jsme samozřejmě všichni, kdo
se na filmu podíleli.

Mikšíček přiveze i Odtajněnou
zprávu o Marcebile
V rámci promítání filmu
představí Per Mikšíček též
svoji knížku Odtajněná zpráva o Marcebile. Jedná se
o příběh, který se odehrává
v průběhu sta let v rodině
Kunešů.
Od roku 2010, nezávisle na
sobě, pátrala skupina nadšenců po stopách Marcebily
v Krušných horách. V roce
2015 jejich hledání podpořil
Ústecký a Karlovarský kraj
a všichni spojili své síly
dohromady v rámci spolku
Marcebilogů. Tento záchranný kulturologický výzkum
vedl Petr Mikšíček a měl za

úkol zrestaurovat zapomenutý epos o Marcebile. Členové týmu objevili do té
doby neznámé či tajné indicie o jejím působení, odhalili
mnoho míst, která jsou spojena s životem bájné Marcebily a jí blízkých lidí.
Rekonstrukce jejího života
byla později otestována na
tisících posluchačích a divácích, doplněna střípky od
dalších pozorovatelů a po
pěti letech konečně zveřejněna pod názvem Tajná
zpráva o Marcebile. Výčet
zapojených odborníků naleznete v úvodním textu knihy.

KULTURA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

11/2017 | strana 12

Scénický tanec prezentuje naše město v zahraničí
Taneční soubor LEGARMM,
který působí při místní
základní umělecké škole, se
letos opět zúčastnil celostátní
přehlídky scénického tance
mládeže a dospělých Tanec,
tanec...2017 v Jablonci nad
Nisou. Přehlídka tento rok
oslavila své 40. výročí a na
prknech jabloneckého divadla
uvítala 16 tanečních souborů,
které sem byly vybrány
odbornou porotou z krajských
kol. Přehlídka je pořádaná
organizací NIPOS-ARTAMA,
která již od roku 1977 mapuje
vývoj amatérského tance
v České republice a každoročně představuje divákům
to nejlepší z amatérské tvorby. Troufám si říci, že být její
součástí je pro každý soubor
poctou a jakousi uměleckou
odměnou. Od roku 2013 je
porotou udělována Cena
města tance a nominace do
tanečních festivalů v Belgii
a Chorvatsku, s nimiž NIPOSARTAMA
spolupracuje.
Letošním velvyslancem
českého tance na chorvatském festivalu Susret
Hrvatskih Plesnih Ansaba-

la bude právě náš klášterecký soubor Legarmm
s choreografií V kontextu,
jež je společnou prací všech
interpretek Oliny Rambouskové, Karolíny Hadrávkové,
Elišky Kovalíkové a Lucie
Kačalové a zpracovává otázku proměn ženské krásy
v kontextu doby.
Jelikož bude náš soubor ve
scénickém tanci reprezentovat nejenom město Klášterec
nad Ohří, ale zároveň i Českou republiku, myslím, že si
po právu zaslouží malé
poohlédnutí za svým dosavadním působením. Taneční
soubor Legarmm byl založen
Zorou Breczkovou roku 1997
a jak říká sama zakladatelka
tanečního uskupení „nešlo ani
tak o založení souboru, jako
o pojmenování skupiny, se
kterou jsme poprvé v historii
tanečního oboru naší školy
postoupili do celostátní přehlídky dětského scénického
tance a následně do ústředního kola soutěže tanečních
oborů ZUŠ. Šlo o choreografii
Světlo a stín, kterou jsme
následně reprízovali asi 6 let.

V návaznosti na úspěch jsme
se s tímto ročníkem začali
scházet i nad rámec běžné
výuky a vznikaly další projekty. Ustálilo se, že do souboru
Legarmm byli zapojeni nejstarší žáci tanečního oboru
a bývalí absolventi, kteří stále
chtěli tvořit a vyjadřovat se
tímto způsobem tanečního
pohybu.“
Úspěchy souboru, potřeba
další umělecké seberealizace
a rozšíření scénického tance,
vedly k založení festivalu
současného tance s mezinárodní účastí SIRAEX, který od
roku 2007 zpestřuje kláštereckou
kulturní
scénu.
Legarmm se prezentuje nejenom na tomto festivalu. Má
za sebou úspěšné celovečerní
představení s názvem Čas
pro každého určený a za
zmínku stojí i nominace
a vystoupení na festivalu
pantomimy a pohybového
divadla Otevřeno v Kolíně

a na významném divadelním
festivalu Jiráskův Hronov
(2016, 2017). Kvalitu souboru podtrhuje jeho častá účast
na již zmíněné celostátní
přehlídce Tanec, tanec.
Legarmm se od roku 2005 do
Jablonce protančil celkem
jedenáctkrát s choreografiemi Anděl plný touhy, Labutí,
Rozcestí, Japonská inspirace,
Suita pro geparda, Čas pro
každého určený, Vím, nevím,
Žena – ženy, Řetězová reakce, Společenstvo, Možnosti
přijetí světla a V kontextu.
Scénický tanec se nemůže
pochlubit podporou velkého
počtu diváků a přitom má
stále co nabídnout a sdělit.
Jsem proto nesmírně vděčná
za úspěch souboru Legarmm,
který se neustále snaží
o komunikaci a konfrontaci
s diváky, ať už skrze své choreografie, či skrze taneční
festival SIRAEX.
Karolína Hadrávková ■

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

11/2017 | strana 13

POHLED DO HISTORIE

Jak se v Klášterci měnila jména ulic
Víte, co jsou to urbanonyma? Jsou to pomístní jména sídelních i nesídelních objektů a pojmenování ulic. Do urbanonym zařazujeme také komunikační objekty, části města, neosídlená místa, různé obydlené objekty, ale například
i jména hřbitovů. Zabývá se jimi nauka zvaná onomastika – nauka o vlastních jménech, a také folkloristika.
Termín urbanonyma je odvozen z latinského termínu
urbanus – tj. městský. A právě pojmenování ulic a především jejich změnám v Klášterci nad Ohří se věnujeme
v tomto článku.
Samotný proces pojmenování či přejmenování ulic
a náměstí tvoří systém vymezený společenským prostředím a legislativou. V současné
době se tento proces řídí zejména zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích.
A jak je to s pojmenováním ulic u nás ve městě?
Způsob, jakým byly ulice
pojmenovány, v Klášterci přirozeně souvisel s postupným
budováním a rozšiřováním
města. U nejstaršího pojmenování ulic či míst se pak
uplatňovaly tradicionalizační
a nacionalizační tendence.
Názvy charakterizovaly jednotlivé ulice – jejich vlastnosti, směr, osídlení či polohu
a až do poloviny 19. století
plnily výhradně orientační
funkci. Poté se u názvosloví
ulic začíná uplatňovat pojmenování po slavných osobnostech (v Klášterci např.

Schubert-Platz či GoetheStrasse, nešlo ovšem jen
o osobnosti světového významu, ale také o osobnosti
regionálního významu –
Petran-Gasse – F. X. Petran
byl klášterecký farář v letech
1796–1811).
Ke změnám názvosloví ulic
docházelo často v souvislosti
s výraznými historickými

změnami – rok 1918, 1938,
1948, 1968, 1989 – a výrazná
vlna změn přišla spolu
s rokem 1945, kdy se německé názvy mění na české
a dochází k pojmenování ulic
jmény významných osobností, které na tyto změny měly
výrazný vliv. Po roce 1945 má
na názvosloví velký vliv ideologie a politika.

V 80. letech pak v Klášterci
dochází k rozšíření panelové
výstavby a nově vzniklé ulice
dostávají především společensky i politicky neutrální
názvy (viz. ul. Luční, Lípová,
Olšová aj.).
Další velký zlom přichází se
změnou režimu v roce 1989,
kdy mizí názvosloví spjaté
s komunistickým režimem.

A jak se měnily názvy ulic v Klášterci nad Ohří v průběhu let?
Havlíčkova – do roku 1945 Goethe-Strasse.
Chomutovská – do roku 1945 Kirchenstrasse/Bahnhofstrasse. Chomutovská ulice byla dříve rozdělena na
dvě části. První část dostala název podle kostela, který
v ní stál, druhá pak podle nádraží, ke kterému vedla. Od
roku 1945 až do roku 1960 nesla název Stalinova.
Karlovarská – do roku 1945 Karlsbader Strasse, po
roce 1945 Tolbuchinova/Marš. Tolbuchina, a to
podle maršála Sovětského svazu F. I. Tolbuchina.
Kostelní – do roku 1945 Petran-Gasse – pojmenovaná
byla podle kláštereckého faráře F. X. Petrana.
Nerudova – do roku 1945 název Wasser-Gasse.
Palackého – do roku 1945 Graben, z něm. Graben =
příkop.
Průsek – před 2. světovou válkou Kleine Moskau, odvozený byl podle velkého počtu komunistů, kteří v nouzových příbytcích v této lokalitě bydleli. Do roku 1945 Am Hau, z něm. hauen – bít, uhodit, sekat.
Ruská – do roku 1945 Schubert-Platz.
Sadová – do roku 1990 Julia Fučíka.
Svatopluka Čecha – do rou 1945 Badersgraben.
Třebízského – do roku 1945 – Neugasse/Schulgasse. Ulice byla původně rozdělena na dvě části, první
vznikla jako nová ulice – něm. Neu a druhá získala název
podle měšťanské školy, která v ní stála.

Tyršova – do roku 1945 Lange-Gasse.
Vítězná – do roku 1945 Lehmgrube, něm. Lehm =
hlína, jíl a Grube = jáma, důl. Dostala název podle suroviny, která se v její blízkosti těžila a zpracovávala.
Vodní – na přelomu 19. a 20. století – Egergasse podle
řeky Ohře, do roku 1945 Viehmarkt. Tento název nesla
pouze spodní část ulice, kde se podle názvu pravděpodobně obchodovalo s dobytkem.
Zahradní – do roku 1945 Schiesshaustrasse podle
německého pojmenování střelnice (Schiesshaus), ke
které vedla, a po válce minimálně do roku 1955 nesla
název Generála Svobody.
17. listopadu – do roku 1990 Klementa Gottwalda.
Nad Tunýlkem – po 2. světové válce krátce název Masarykova.
Pod Stadionem – v letech 1965–68 název U stadionu,
v letech 1968–1990 Ljaguševova, podle plukovníka
Rudé armády a údajného osvoboditele Klášterce nad
Ohří N. G. Ljaguševa.
Nám. Dr. Edvarda Beneše – do roku 1935 Marktplatz, často překládáno jako Tržní náměstí (Markt = trh,
Platz = náměstí), 1935–1938 Masarykovo náměstí,
do roku 1945 Adolf-Hitler-Platz, po válce krátce opět
Marktplatz, do roku 1990 nám. ČSL armády.
Lenka Fricová ■
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Město vydává brožuru o hradech Klášterecka
Hrady, tvrze a zříceniny se těší neutuchajícímu zájmu turistů i místních obyvatel. Proto nyní město vydává
další publikaci o regionální historii právě na toto téma. V turistickém informačním centru doplní Hrady
v okolí Klášterce nad Ohří již dříve vydané brožury Sakrální památky v Klášterci nad Ohří a Život a dílo rodu
Brokofů.

Zřícenina hradu Lestkov, foto Petr Mikšíček
Publikace od Lenky Fricové
přináší v úvodu širší pohled
na opevněná feudální sídla na
našem území. Vyvíjela se zde
od 12. století a plnila nejprve
obrannou, obytnou a později
také reprezentativní funkci.
Dozvíme se, co znamená
donjon či hrad bergfritového
typu. Jedním z typů hradů je
i hrad s dvoupalácovou dispozicí, jehož představitelem je
zdejší Egerberk. Tomu se
věnuje celá kapitola, kde se
dozvíme zajímavosti z historie nejen slovem, ale i obrazem díky rekonstrukci, jak
hrad původně vypadal. Stejně tak Šumburk, jehož vývoj
je doložen i kresbami a rytinou z 19. století.

Trojici významných historických
sídel
Klášterecka
završuje hrad Perštejn,
který byl svého času největším hradem v celém Poohří.
Dozvíme se, kdo byl jeho
zakladatelem a jak se měnily
majetkové poměry k hradu.
Trojici zmíněných hradů
v jejich dnešní podobě zřícenin jistě dobře znají všichni
místní. Ne každý ale navštívil
Himlštejn, který je dnes
i chráněn jako kulturní
památka České republiky.
Stával na strmém čedičovém
vrcholu Nebesa, vysoko nad
údolím Pekelského potoka,
který se u Stráže nad Ohří
vlévá do řeky Ohře. Místopisně se směrem na západ

Brožura Hrady
Klášterecka
je k zakoupení
v turistickém
informačním centru
pod radnicí
za pouhých 20 Kč.

již blížíme k Hauenštejnu –
Hornímu Hradu. Tento –
původně zřejmě královský
hrad – má také bohatou historii i zajímavou současnost.
Jeho majitel již několik let
provádí obnovu hradu.
Častým cílem výletníků je
i Hasištejn, který byl založen pravděpodobně mezi
lety 1300–1310 jako královský strážní hrad k ochraně
obchodní stezky.
Publikace se věnuje také
hradům zaniklým, po kterých zůstaly stopy buď přímo
v terénu, nebo jen jako
zmínky v historických pramenech. Nepodařilo se zatím

s jistotou lokalizovat zaniklý
Funkštejn, který je spojován se Šumburky.
Víte, že hrad Žeberk byl
údajně nejvýše položeným
hradem na české straně
Krušných hor? Hrady a zříceniny od dob romantismu
přitahovaly básníky, grafiky
a malíře. Zakladatele české
kasteologie (vědy zabývající
se výzkumem historie stavby a funkce hradů), Františka
Alexandra
Hebera,
připomíná současný malíř
z Klášterce nad Ohří, Mirek
Javůrek. Jeho olejomalby se
objeví v publikaci, jsou také
k vidění na jeho výstavách
(v galerii Kryt 2016, v galerii
Špejchar v Chomutově
v prosinci 2017).
Publikace Lenky Fricové přináší i několik legend, jež
jsou s hrady Klášterecka
spjaty. V zasypaných hradních sklepech Nového Žeberku se údajně ukrývá sud plný
ryzího zlata, který hlídá mořská panna. Horní Hrad má
pověst o odvěkém boji s čerty. V okolí hradu Šumburk
jsou zase údajně často slyšet
permoníci. Národ skřítků
svého času obýval i Egerberk.
Hrady a zříceniny prostě
nabízí plno zajímavých příběhů. Určitě i proto stojí za
to, je poznávat.
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Slavnostní vítání občánků na zámku 28. října

Anežka Blechová

Petr Henc

Adam Zmrhal

Kristýna Kupková

Nicol Matějková

Radoslav Damian Bílý

Veronika Vaníková

Milan Polák foto: Jan Kučera

Přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám na GSOŠ
Volba budoucího povolání
a příprava na studium je důležitou otázkou pro řadu rodičů
a dětí. Klášterecké gymnázium a střední odborná škola
proto připravily pro rodiče
a budoucí studenty hned
několik akcí. O magické škole,
která nabídne netradiční prohlídku školy všem zájemcům
v pátek 15. 12. od 17 hodin,
jsme již psali v minulém čísle
novin. Nyní škola přichází
s nabídkou přípravných kurzů
českého jazyka a matematiky
k přijímacím zkouškám do primy a 1. ročníku gymnázia
a střední odborné školy.
Cílem je připravit uchazeče

o studium na povinné jednotné
přijímací zkoušky, které jsou
od loňského roku organizovány
Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Kurzy budou probíhat každý
čtvrtek v odpoledních hodinách, (vždy 1 vyučovací hodina matematiky a 1 vyučovací
hodina českého jazyka), konkrétní termín bude upřesněn.
Podmínkou otevření je minimálně 7 zájemců, cena je 600
Kč za každý kurz. Bližší informace a přihlášky najdete na
www.gymkl.cz nebo je získáte
osobně ve škole při dni otevřených dveří 18. ledna
2018.

Charita se nadmíru vydařila
Třetí ročník charitativního
koncertu Dobro je v nás, který
zorganizoval klášterecký spolek ŽENY 100+, se nadmíru
vydařil. „Za spolek jsme předali historicky nejvyšší částku
pro dobročinné účely, a to
87 100 korun,“ říká spokojeně
Jaroslava Kolářová, předsedkyně spolku. Výtěžek akce byl

předán Lence Klasnové, ředitelce Nadačního fondu Šance
onkoláčkům. Navíc se našlo
šest žen, které ve prospěch
nemocných darovaly své
dlouhé vlasy, několik žen pak
i vlasy kratší délky. Velké
poděkování patří všem, kteří
bez nároku na honorář přispěli na dobrou věc.

Vánoční pohádkový les
na téma Červená karkulka pořádá Volňásek
v sobotu 9. prosince
Čas startu bude upřesněn na vstupence,
kterou za 70 Kč zakoupíte v recepci Volňásku.
Buřtíky a světýlka s sebou,
trasa vede zámeckým parkem k Peřejím.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Z důvodu srazu spolužáků hledám spolužačku Evu dívčím
jménem Cibulková, která po maturitě v roce 1958 nastoupila jako učitelka na 1. stupni některé ZŠ v Klášterci nad
Ohří. V roce 1968 se jmenovala Išová. Sraz pořádá Věra
Zedková (kontakt je v redakci).

Školáci na návštěvě radnice

Žáci 3.A ZŠ Školní se svými
pedagogy zavítali na ohlášenou návštěvu radnice. U starosty se pro ně srozumitelnou
formou dozvěděli, jaké činnosti úřad vykonává pro občany. Pak se mohli ptát na vše,
co je zajímá, i navrhovat, co
by rádi ve městě změnili. Padly návrhy na rozšíření vánoční
výzdoby do více ulic ve městě
nebo na vytvoření umělého
trávníku pro fotbalové hřiště.
Školáci si také přejí více atrakcí v aquaparku. „Návrhy dětí
jsou pro nás inspirující, z předchozí návštěvy nás zaujaly
návrhy na vybudování parkourového hřiště. Zabývá se
tím teď i žákovské zastupitelstvo,“ uvedl starosta města

Štefan Drozd, který dětem
nabídl i své křeslo pro vyslovování svých přání „co bych
udělal, kdybych byl starostou“.
Děti potěšeně reagovaly na
plány města na výstavbu
nového atletického oválu
a parkourového hřiště, které
se budou realizovat už v příštím roce. Zaujala je také prohlídka pracoviště městských
strážníků. Tady se školáci
seznámili s funkcemi kamerového systému, mohli si
vyzkoušet jeho ovládání. Na
závěr návštěvy si všichni prohlédli služební vozidlo strážníků. Děti si tak příjemnou formou rozšířily své povědomí
o fungování veřejné správy.

SPORT
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Tomáš Jindra juniorským mistrem republiky v trialu
Sport známý dříve jako šlapačky, to je trial, který úspěšně jezdí klášterecký student
GSOŠ Tomáš Jindra, a to pod
trenérským vedením svého
otce Tomáše Jindry. Mladý
reprezentant má za sebou
účast na řadě českých
i zahraničních soutěží a nyní
výrazně uspěl na mezinárodním Mistrovství ČR jednotlivců, kde se stal juniorským
mistrem ČR. Ve své výkonnostní kategorii B byl přitom

druhý za jedním z nejzkušenějších českých závodníků
v hlavní věkové kategorii.
„Příští rok se pokusím dostat
do nejlepší kategorie A, kde
jsou u nás v republice jen čtyři závodníci,“ plánuje budoucnost teprve 18ti letý sportovec. Začínal v 5 letech jezdit
motokros, trialu se věnuje již
od svých 12ti let. Výkonnost
přitom stoupá zkušenostmi,
důležité je mít natrénováno.
Nezbytná je přitom podpora

rodičů, kteří musí financovat
většinu nákladů. Při účasti na
mezinárodních závodech nyní
výrazně pomohlo také město
Klášterec nad Ohří. Nejde jen
o startovné a další výdaje,
trialista musí mít nejméně
dvě motorky, a speciální auto,
kterým se motorka na závody
převáží. „Závody se konají
v Kyselce, v Bochově, Březové u Sokolova. V přírodním
terénu jsou buď velké kameny nebo se jezdí po prudkých
stráních v lese. Soutěží se
v průjezdu extrémním terénem, vyhrává ten, kdo udělá
nejmíň chyb v deseti sekcích
na tři kola. V hale se trénuje
jen v Bochově,“ přibližuje
podmínky tohoto sportu otec,
trenér, manažer i chytač
v jedné podobě, Tomáš Jindra

starší. Ve funkci chytače
doprovází syna přímo na
závodní trati, kde eliminuje
zranění při krkolomných skocích. Zcela se zranění při
takovém sportu samozřejmě
zabránit nedá. Proto nyní po
hlavní závodní sezóně následuje rehabilitace. A pak už
další tréninky.
Jak takový závod vypadá,
můžeme vidět v TV pořadu
Svět motorů nebo se jako
diváci zúčastnit přímo závodu, což je fyzicky náročné
i pro diváky. Po celý den se
prochází několik kilometrů
svažitého terénu k jednotlivým sekcím. Držme tedy palce do dalšího závodění,
kterým Tomáš reprezentuje
nejen město, ale i celou republiku.

Karatisté ověnčeni medailemi
z mistrovství ČR

Baletky uspěly v mezinárodní soutěži
Již podruhé se děti ze Soukromé baletní školy Klášterec
nad Ohří pod vedením Ivany
Toušové zúčastnily mezinárodní baletní soutěže Ave
Bohemia v Praze, která se
tentokrát konala 4. 11. v kongresovém centru hotelu
Olšanka. A opět si naše baletky přivezly domů ocenění.
„Soukromou baletní školu
reprezentovala skupina B:
Diana Toušová, Darja Štětinová, Nicol Kadlečíková, Beáta Kounovská, Nikola Janská,

Julie Skrypnyková, Gabriela
Ortová, Eleanor Jandlová,
Eliška Gabodová a Sofie Hercegová. Děti získaly prvenství
za klasický tanec a také za
varietní tanec, v nejmladší
kategorii,“ uvedla majitelka
baletní školy Ivana Toušová
a dodala: „Děkuji všem dětem
za jejich tvrdou práci a disciplínu, bez které to v tomto
oboru prostě nejde. A za jejich
reprezentaci města Klášterce
nad Ohří. Také děkuji rodičům
za trpělivost a spolupráci."

Po sérii národních pohárů
a krajských přeborů v karate
postoupilo patnáct nejlepších
českých závodníků z každé
kategorie na Mistrovství ČR,
které se konalo 4. a 5. 11.
v Neratovicích. Závodníci
z Karate klubu Kadaň a Klášterec zde získali celkem devět
medailí. „Jedním z největších
a zároveň nečekaným úspěchem karate klubu bylo
2. místo Davida Vyhnálka
v kategorii kata mladších
žáků,“ říká předseda klubu
Josef Patík. Úspěch je o to větší, že se jedná o jednu z nejvíce obsazovaných kategorií.
Další skvělý výkon předvedla
Kristýna Tesařová v kata
a kumite mladších dorostenek, kde shodně obsadila
krásné 2. místo a stala se tak
dvounásobnou vicemistryní
České republiky. Skvělého
individuálního výsledku dosáhli i Dominik Vitásek, Jan
Matěj Pospíšil a Vladislav
Kroutil, kteří ve svých kategoriích dosáhli na bronz.
Dařilo se i v týmových soutěžích, v kata uspěli závodníci

v kategorii mini žáci (Pospíšil,
Varhaník, Vitásek), kteří získali také bronz. Tento cenný
kov vybojovali i starší dorostenci (Kroutil, Kalkuš, Kovářík).
Mladší
dorostenci
(Froněk, Mänzel, Bachorec)
dosáhli na stříbrnou medaili.
Gratulujeme.

TERMÍNY VEŘEJNÉHO
BRUSLENÍ
2. 12. (So) 15.30–16.30
3. 12. (Ne) 10.00–12.00
bruslení s hokejkou
3. 12. (Ne) 15.30–16.30
4. 12. (Po) 17.00–18.00
9. 12. (So) 14.30–15.30
10. 12. (Ne) 10.00–12.00
bruslení s hokejkou
10. 12. (Ne) 15.30–16.30
11. 12. (Po) 17.00–18.00
16. 12. (So) 13.30–14.30
18. 12. (Po) 17.00–18.00
23. 12. (So) 15.15–16.15
25. 12. (Po) 15.15–16.15
26. 12. (Út) 15.15–16.15
27. 12. (St) 14.45–15.45
28. 12. (Čt) 14.45–15.45
29. 12 (Pá) 17.00–18.00

KDY A KAM NA HOKEJ
1. 12.
6. 12.
9. 12.
13. 12.

19.30
18.00
17.00
20.00

SK Kadaň – HC Klášterec n. O.
HC Klášterec n. O. – HC Most
HC Roudnice n. Labem – HC Klášterec n. O.
HC Louny – HC Klášterec n. O.
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Prodám komplet renovovanou a zařízenou garsoniéru: nová linka, s balkónem, SAT-misa, internet, sprchový kout, pračka, lednice s mrazákem.
Pouze vážní zájemci, překupník nepřipadá v úvahu! Cena dohodou, nutno
vidět. Eventuelní zájemci pište na mail: johnsuark@t-online.de.

Krmiva
Nemáte jasno v krmivu pro psy?
Krmivo pro psy chutné

NutriCan
pro páníčky výhodné

Co NAVÍC?
Ověřený dlouhodobý věrnostní
program NutriCan 5+1 zdarma
(15 kg pytel navíc)
NEVÁHEJTE a dopřejte svým mazlíkům i sobě
slušný standard právě u nás !!!!!

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

PRONAJMU
Možné využití: REALITNÍ KANCELÁŘ • POJIŠŤOVNA
• NEHTOVÉ STUDIE • FOTOGRAFIE • OPTIKA • a jiné
NEBYTOVÉ PROSTORY
Tel.: 603 865 420

Kominictví

Karel Kvasnička
Tel.: 775 950 759
Web: kominictvikvasnicka.cz

Hledáme šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek.
Práce se syntetickou barvou
a ředidlem. Jsme spolehlivá
firma, v ČR již 23 let.
Kontakt: Hana Marhanová,
tel.: 733 609 027, 739 690 058.
E-mail: hanka.p@mybox.cz

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

INZERCE
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Mobilní pedikúra
v pohodlí vašeho domova
Tel.: 605 160 962
Dárkový poukaz
= Skvělý vánoční dárek

nabízí volná pracovní místa

Pracovník v sociálních službách
CO HLEDÁME?
Pracovitost, spolehlivost, vztah ke klientům, sociální cítění,
zodpovědnost, min. ukončení základní vzdělání, čistý rejstřík trestů
CO NABÍZÍME?
Stabilní zaměstnávání, ﬂexi odměňování, nadprůměrnou mzdu,
příspěvek na penzijní připojištění (od ledna 2018), obědy za 14 Kč
PLATOVÉ OHODNOCENÍ
Hlavní pracovní poměr – aktuální průměrná hrubá mzda 23 273 Kč
Brigádně DPP nebo DPČ – sazba 75 Kč/hod (nezkušený pracovník)
Brigádně DPP nebo DPČ – sazba 130 Kč/hod (zaškolený pracovník)
Zájemci o výše uvedené pracovní místo se mohou hlásit
e‐mailem: iveta.ortova@msssvejprty.cz.
Do předmětu e‐mailu uveďte „volné pracovní místo PSS“,
přílohou doložte strukturovaný životopis.
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď k nám
a začni měnit svou budoucnost! Jsme ZF – mezinárodní
společnost s více jak 137 000 zaměstnanci ve 40 zemích
světa. Neváhej a přijď využít svou příležitost.
 Inženýr kvality / Specialista analýz
 Mechanik seřizovač
 Finanční účetní SAP
 Inženýr zákaznické kvality
 Specialista Controllingu
 Skladník / skladnice
 Skladník – příjem materiálu
 Specialista logistiky
 Specialista nákupu
 Electronics Engineer
 Procesní inženýr
 Technický specialista výroby
 Koordinátor výrobních systémů
 Inženýr kvality dodávek
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com

KŘÍŽOVKA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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