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Co vše dovedou
naši hasiči na zámku

Užili jsme si adventní neděli
na vánočních trzích

Staňme se součástí
andělské komety

Cenu města obdržel
Václav Cajthaml

Přejeme krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok

Datum Čas
Název akce/filmu
leden, únor
Knihovna, fotky z akcí
2. 1.
19.00
Star Wars: Poslední z Jediů
3. 1.
16.00
Jumanji: Vítejte v džungli
4. 1.
19.00
Největší showman
5. 1.
16.00
Čertoviny
5. 1.
17.00
Klášterec nad Ohří NEVŠEDNÍ
5. 1.
19.00
Velká hra
6. 1.
18.00
Andělská kometa
6. 1.
16.00
Čertoviny
6. 1.
19.00
Insidious: Poslední klíč
7. 1.
16.00
Ferdinand
7. 1.
19.00
Špindl
8. 1.
19.00
Borg/McEnroe
9. 1.
19.00
Ladíme 3
10. 1.
19.00
Jumanji: Vítejte v džungli
11. 1.
19.00
Nejtemnější hodina
14. 1.
16.00
Čertoviny
14. 1.
19.00
Zmenšování
15. 1.
19.00
Největší showman
16. 1.
19.00
Insidious: Poslední klíč
17. 1.
odpoledne Odpoledne kvízů a hádanek
17. 1.
19.00
Jumanji: Vítejte v džungli
18. 1.
17:30
Novoroční žákovský koncert
18. 1.
19.00
Ztracen v džungli
19. 1.
16.00
Coco
19. 1.
19.00
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
20. 1.
16.00
Ferdinand
20. 1.
19.00
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
21. 1.
15.00
Zlatý zvoneček
21. 1.
16.00
Čertoviny
21. 1.
19.00
Nejtemnější hodina
23. 1.
19.00
Špindl
24. 1.
19.00
Cizinec ve vlaku
25. 1.
19.00
Labyrint: Vražedná léčba
27. 1.
16–18.30 Strašidelná stezka
28. 1.
16.00
Coco
28. 1.
19.00
Bez předsudků
28. 1.
19.00
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
30. 1.
19.00
Ornament, Tajemství 7 kaplí
31. 1.
16.00
Česko, země kovbojů
31. 1.
19.00
Labyrint: Vražedná léčba
Plesová sezóna v KD
5. 1.
Maturitní ples GSOŠ – 4.G
12. 1.
Maturitní ples GSOŠ – 4.S
13. 1.
Ples Lesní správy Klášterec nad Ohří
19. 1.
Maturitní ples GSOŠ – Oktáva
20. 1.
Myslivecký ples
3. 2.
Ples SBD Klášterec nad Ohří
10. 2.
Divadelní ples
17. 2.
Reprezentační ples města
24. 2.
Ples seniorů
25. 2.
Dětský karneval
10. 3.
Ples kulturního domu

Popis
Po dobu dvou měsíců budou v městské knihovně k vidění fotky z vydařených akcí knihovny
USA – Prastará tajemství a dávné šokující události odhalí strhující pokračování ságy rodu Skywalkerů (2D)
USA – Čtyři školáci objeví starou videoherní konzoli se hrou Jumanji a vzápětí se ocitají v džungli jako postavy této hry (2D)
USA – Vizionář a optimista Hugh Jackman v muzikálu o prvním milionáři ve světě showbusinessu, P. T. Burnamovi (2D)
ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky s Jakubem Prachařem v hlavní roli o trampotách dvou mladých čertů (2D)
Vyhlášení vítězů a výstava fotografií. Zároveň bude výstava prací studentů z ateliéru Jitky Kůsové Valevské.
USA – Hvězdně obsazený film o lyžařce Molly Broom, která provozovala tajné herny pro hollywoodskou smetánku i mafii (2D)
Tradiční průvod obrovské zářící komety, jejíž chvost tvoří každý příchozí, více na str. 11
ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky s Jakubem Prachařem v hlavní roli o trampotách dvou mladých čertů (2D)
USA/KAN – Čtvrtá část z řady mysteriózních hororů Insidious. Démonoložka Elise se musí vyrovnat s vlastní minulostí (2D)
USA – Animovaný příběh ze Španělska o malé holčičce Nině a obrovském, ale nejhodnějším býku Ferdinandovi (3D)
ČR – Romantická komedie Milana Cieslara o třech sestrách, které vyrazí na dámskou jízdu do Špindlerova Mlýna (2D)
ŠVÉ/DÁN/FIN – Během Wimbledonu 1980 jsou si nuceni přiznat, že čím si prochází, chápe jen největší nepřítel (2D)
USA – Komedie o zpěvačkách, které na evropském turné po amerických vojenských základnách zanechají hlubokou stopu (2D)
USA – Čtyři školáci objeví starou videoherní konzoli se hrou Jumanji a vzápětí se ocitají v džungli jako postavy této hry (3D)
VB – Gary Oldman v roli Winstona Churchilla musí na začátku 2. sv. války učinit velké rozhodnutí světových dějin (2D)
ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky s Jakubem Prachařem v hlavní roli o trampotách dvou mladých čertů (2D)
USA – Matt Damon v akční Sci-Fi komedii zjišťuje, jak velký může být život, když se zmenšíte (2D)
USA – Vizionář a optimista Hugh Jackman v muzikálu o prvním milionáři ve světě showbusinessu, P. T. Burnamovi (2D)
USA/KAN – Čtvrtá část z řady mysteriózních hororů Insidious. Démonoložka Elise se musí vyrovnat s vlastní minulostí (2D)
Přijďte si do oddělení pro děti a mládež ověřit, jak jste na tom v letošním roce
USA – Čtyři školáci objeví starou videoherní konzoli se hrou Jumanji a vzápětí se ocitají v džungli jako postavy této hry (3D)
Přijďte si na začátek roku poslechnout, co se žáci základní umělecké školy naučili v předchozím roce
AUS/Kolumbie – Daniel Radcliffe v amazonském pralese dostává od džungle jasný vzkaz: sem lidi nepatří! (2D)
USA – Animovaný příběh Miguela, který se i přes tajuplný zákaz hudby v rodině chce stát uznávaným hudebníkem (3D)
ČR – Komedie Filipa Renče s Klárou Issovou v hlavní roli vypráví o tom, že když jde o lásku… Nevzdávejte se! (2D)
USA – Animovaný příběh ze Španělska o malé holčičce Nině a obrovském, ale nejhodnějším býku Ferdinandovi (2D)
ČR – Komedie Filipa Renče s Klárou Issovou v hlavní roli vypráví o tom, že když jde o lásku… Nevzdávejte se! (2D)
Divadelní pohádka. Hraje divadelní soubor Karel Čapek Děčín
ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky s Jakubem Prachařem v hlavní roli o trampotách dvou mladých čertů (2D)
VB – Gary Oldman v roli Winstona Churchilla musí na začátku 2. sv. války učinit velké rozhodnutí světových dějin (2D)
ČR – Romantická komedie Milana Cieslara o třech sestrách, které vyrazí na dámskou jízdu do Špindlerova Mlýna (2D)
USA – Liam Neeson v akčním thrilleru. Během rutinní cesty do práce dostává nabídku, která mu život otočí o 180 stupňů (2D)
USA – Třetí a zároveň závěrečná část z akční Sci-Fi série Labyrint o Thomasovi a hrstce přátel, co přežili… (3D)
Divadelní strašidelná stezka kulturním domem pro odvážné děti, provází DS Klas, na sále opičí stezka
USA – Animovaný příběh Miguela, který se i přes tajuplný zákaz hudby v rodině chce stát uznávaným hudebníkem (3D)
Divadelní komedie s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce
ČR – Komedie Filipa Renče s Klárou Issovou v hlavní roli vypráví o tom, že když jde o lásku… Nevzdávejte se! (2D)
Projekce filmů Petra Mikšíčka a Miroslava Nyklíčka, které byly natočeny pro propagaci našeho města
Posezení s knihovníky v oddělení pro dospělé o tom, že není snadné získat zbrojní průkaz tak, jak tvrdí novináři
USA – Třetí a zároveň závěrečná část z akční Sci-Fi série Labyrint o Thomasovi a hrstce přátel, co přežili… (3D)

Místo konání
Vstupné
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
110 Kč
Město
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
ZUŠ – sál
zdarma
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kulturní dům
50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
150 Kč
Kulturní dům
dobrovolné
Kino Egerie
140 Kč
Kulturní dům 280/250/140 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
50 Kč
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
150 Kč
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SLOUPEK STAROSTY

Městský úřad byl 22. listopadu oceněn
v soutěži Přívětivý úřad 2017, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. A to hned dvakrát: v rámci Ústeckého kraje zvítězil,
v celorepublikové konkurenci se umístil na
stříbrné příčce. „Ocenění jsme si vysloužili
za spolupráci s veřejností, konkrétně za
pilotní projekt participativního rozpočtu
Společně pro Klášterec a také za celý mix
komunikačních nástrojů, které používáme,“ říká starosta města Štefan Drozd,
který tuto cenu převzal společně s tajemnicí úřadu Radkou Hodicovou. Klášterecká
radnice se tak nově objevuje v publikaci
Přívětivý úřad 2017, ve které jsou shrnuty
příklady dobré praxe z českých a moravských měst. „Máme tedy další zdroj inspirace, co dalšího bychom mohli ve městě
vylepšit,“ dodává starosta a slibuje, že ocenění vnímá především jako závazek k dalšímu zlepšování služeb pro občany.
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Provozní doby o vánočních
svátcích
Aktuálně z Okounova

Rozhovor s Martinou
Štefankovou

Dr. Ing. Radka Hodicová
tajemnice

Kde poradí s finančními,
bytovými i vztahovými
problémy
Jak se slaví Vánoce v azylovém
domě Naděje

aktuálně
Co vše dovedou hasiči na
zámku
V nemocnici ocenili dárce krve
Opravena hlavní střecha fary

Josef Suchý
místostarosta
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Oslavili jsme 60 let
hokejového klubu

naše tipy
Přinášíme tipy na vánoční
dárky z regionu
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sport
Plavkyně postupují
na republikové finále
Václav Cajthaml obdržel cenu
města
Naše karatistka uspěla na ME

Vážení Klášterečtí,
rok 2017 je téměř u konce.
V adventním období se každý
z nás zastaví
a ohlédne za právě končícím rokem. Pro naše
město byl tento rok obdobím spolupráce. Ať se jednalo o spolupráci
mezi občany, mezi mladšími i seniory, mezi firmami i městem. Úspěšné
období, které dalo vzniknout novinám v „novém kabátě“, sledování
filmů v nově zrekonstruovaném
kině, dalšímu zlepšení parkování
v „nové“ Žitné ulici i úpravám
u zámku a v zámeckém parku.
Opravené komunikace i v okrajových částech města nebývaly dříve
samozřejmostí. Jsem rád, že se daří
realizovat věci, které jsme si na
setkáních s vámi domluvili. Přesto
jsem přesvědčen, že mnohé lze
zvládat lépe a příležitostí ke zlepšení
bude jistě dost.
Prioritou i inspirací do budoucna jsou
a budou naše děti. Žákovské zastupitelstvo a spolupráce s ním přinese
jistě další nápady i podněty pro nás
dospělé. Mám velkou radost ze spolupráce v projektu „Společně pro
Klášterec“ a je velkým úkolem
všechny vybrané projekty realizovat
v roce příštím, abychom mohli v projektu úspěšně pokračovat. Všechny
tyto nové přístupy byly ohodnoceny
ministerstvem vnitra získáním titulu
„Přívětivý úřad Ústeckého kraje“
a stali jsme se i druhým nejúspěšnějším úřadem v naší zemi. Klášterec nad Ohří je tak dáván za příklad
dobré praxe i jiným městům. Mám
z toho velkou radost a jsem velmi
rád, že se o ni mohu rozdělit s mými
nejbližšími spolupracovníky, ale
i s vámi se všemi.
V roce 2018 tak máme na co navázat a úspěšně pokračovat. Rekonstrukce sportoviště na stadionu či
park pod ulicí Královéhradeckou, ale
i nastartování změny našeho kulturního domu v nový moderní komplex knihovny a kultury jsou velkým
závazkem i výzvou. Jsem přesvědčen, že naše město na to má, protože všichni zde víme, že slovo
„nejde“ neexistuje.
A co všechno v novém roce potřebujeme? Hlavně zdraví, štěstí na
slušné lidi ve svém okolí a úspěch
přijde. Prožijte vánoční svátky se
svými blízkými v klidu a pohodě.
Na setkávání s vámi i v roce příštím
se velmi těším.
Štefan Drozd, starosta města
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Bilance investičních akcí v roce 2017
Kalendáři s číslem 2017 už
zbývá posledních pár listů
k utržení. Více než kdy jindy
se pouštíme do bilancování
a hodnocení. Jaký byl uplynulý rok? Co se povedlo a co
se naopak nepovedlo? To
hodnotí
odbor výstavby
a rozvoje města při pročítání
investičního plánu pro uplynulý rok.
Odbor měl naplánováno na rok
2017 přes 165 investičních
akcí. Reálně se za období od
začátku roku do října zadalo
přes 200 zakázek různého
charakteru, uzavřelo 44 smluv
o dílo, k nim bylo uzavřeno 16
dodatků a vystaveno přes 160
objednávek. V letošním roce
odbor realizoval 57 výběrových řízení a 3 zakázky byly
zadány Radou města Klášterce nad Ohří na výjimku ze
směrnice upravující postup při
zadávání veřejných zakázek
malého
rozsahu.
Odbor
výstavby a rozvoje města
letos objednal 26 projektových
dokumentací.
Pojďme se ohlédnout podrobněji na zakázky, které se
podařilo v tomto roce splnit.
Komunikace
Tento rok byl ve znamení
komunikací. Nového povrchu
se
dočkaly
komunikace
v Rašovicích, v Útočišti,
u železničního mostu ke vchodu do zámeckého parku
a v ulicích Přívozní a Pod Pivovarem. V Rašovicích se dále
dokončuje propojovací komunikace. V současné době se
tvoří projektové dokumentace
na rekonstrukce komunikací
v Sadové, Ciboušovské a Souběžné ulici. V Příčné ulici byl
odvodněn zpomalovací práh,
doplnila se uliční vpust, která
zamezila vznikajícím loužím.
V návaznosti na opravu komunikace I/13 Ředitelstvím silnic
a dálnic město upravilo vybudováním středového ostrůvku
poslední přechod pro chodce
ve směru na Karlovy Vary.
Součástí úpravy přechodu bylo
také zřízení vyhrazených pruhů pro cyklisty.
Chodníky
Letos se vybudoval potřebný
chodník kolem aquaparku a na
přání obyvatel při prvním
setkání v kině Egerie se opravil

chodník v Pražské ulici. Zadalo
se vytvoření projektových
dokumentací na výstavbu
chodníku od autobusové
zastávky u koupaliště k odbočce na veterinu a na výstavbu
chodníku v Rašovické ulici.
Projektuje se také rekonstrukce chodníku v Petlérské ulici
včetně rozšíření o cyklopruhy.
Parkoviště
V letošním roce vzniklo nové
parkoviště za obchodním
domem Centrum. Na příští rok
se projektuje parkoviště v
Zahradní ulici u domu čp. 508509, rozšíření parkovacích
ploch mezi ZŠ Petlérská
a „pekárnou“ a parkoviště
v ulici 17. listopadu čp. 478481 a 472-475. V letošním
roce proběhla dvě veřejná projednání ke studii dopravního
řešení v ulicích Husova a Boženy Němcové. Navýší se kapacita jak parkovacích míst, tak
i ploch pro kontejnerová stání.
Kromě toho se projektuje parkoviště u městské tržnice.
Regenerace sídliště
Město realizovalo další etapu
regenerace nového sídliště,
která se tentokrát týkala
především Žitné ulice. Kompletní rekonstrukce ulice
zahrnovala nový povrch
komunikace včetně piktogramů pro cyklisty, navýšení počtu parkovacích míst o zhruba
50 míst, úpravu travnatých
ploch a doplnění laviček
a odpadkových košů.

Kontejnerová stání
Ulice Lesní, Dukelská a Václava Řezáče již mají a využívají
nová kontejnerová stání. Dále
se připravují kontejnerová stání v Pražské, Chomutovské
a Školní ulici.
Městská památková zóna
Město získalo od Ministerstva
kultury ČR dotaci na obnovu
kulturních památek v městské
památkové zóně, které využilo
na obnovu fasády objektu čp.

10 v Zahradní ulici. Dále se
obnovila fasáda na Weberově
domě a přispělo se římskokatolické církvi na obnovu střechy na faře.
Radnice
Na budově radnice byla úspěšně a vkusně provedena repase
vrat, poté i dveří do salonku.
Potřebná již také byla rekonstrukce radničního dvora.
Zámek a zámecký park
Během letošního roku se opravila střecha schodišťové věže
zámku a byl vyroben nový kříž
na barokní výklenkovou kapli
Sedm bolestí Panny Marie, kterou poškodili vandalové.
Ve druhé polovině roku se
obnovil vstup do barokní
zahrady u sala terreny z Chomutovské ulice přes muzeum
hodin. Vybudovalo se schodiště podél západní terasy zámku
a zahájily se práce na opravě
povrchu zámeckého nádvoří.
O novém vstupu do parku od
železničního mostu jsme se
zmínili v sekci Komunikace,
zadala se také projektová
dokumentace na opravu schodiště na „horní“ cestě do parku.
Projektují se rovněž okapové
chodníky, zpevněné plochy
a výměna stávající krytiny nad
hlavní římsou sala terreny.

Lázně Evženie
Lázně Evženie se nachází na
indikačním seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR. Aby zde
nabídka našich lázní byla
i nadále, muselo město najít
způsob, jak vyřešit ohřev
minerálních vod pro koupele
v lázeňském domě. Nejprve
se nedařilo najít s projektantem vhodné řešení, ale povedlo se a nyní se hledá vhodný
zpracovatel. U objektu restaurace Peřeje se řeší doplnění
lapače tuku, který zatím nebyl
instalován z důvodu komplikovaného technického řešení.
V současné chvíli se řeší alternativní řešení odlučování tuků
ze splaškových vod.

Školská zařízení
Vedle běžných oprav se
v areálech mateřských škol
rekonstruovaly chodníky (MŠ
Lípová a Souběžná). Na úpravu zahrad při mateřských školek se město pokouší dosáhnout na finanční příspěvky
z dotačního titulu Environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta v rámci Národního
programu Životní prostředí.
Na základní škole ve Školní ulici proběhla rekonstrukce
vzduchotechniky
kuchyně
a zadaly se projektové práce
na rekonstrukci manipulační
plochy u pavilonu stravování
a družiny. Základní škola v Petlérské se dočkala opravy směšovací stanice včetně regulace
vytápění a projektuje se rozšíření parkoviště včetně kontejnerového stání a rekonstrukce kuchyně. Na základní
škole v Krátké ulici se realizovala výměna vodovodního
rozvodu v pavilonu MVD,
rekonstruovaly se vedlejší šatny u plavecké učebny, připravuje se rekonstrukce nákladové rampy u školní jídelny a bude poptán projekt na
výměnu
rozvodů
vody.
V budově základní umělecké
školy se uskutečnilo propojení 3. a 4. vchodu a na rok
2018 se připravuje rekonstrukce učebny výtvarného
oboru.
Hřiště
Na jaře letošního roku se
postavilo nové dětské hřiště
v Dlouhé ulici na místě původního, které muselo být odstraněno. Řešila se také výstavba
parkourového hřiště za Žitnou
ulicí, jehož výstavba již byla
zadána a proběhne v příštím
roce.
Městský ústav sociálních
služeb
Budova ústavu má nové vchodové dveře s automatickým
otevíráním a ve 4. patře se
upravil prostor pro odlehčovací
službu. Na všech chodbách
byla vyměněna podlahová
krytina a nyní se připravuje
výstavba recepce.
Kulturní zařízení
Na začátku roku bylo po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřeno kino Egerie. V areálu
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letního kina byly vybudovány
nové zpevněné cesty a kanalizace vedoucí k objektu občerstvení a promítárny. Na
celkovou rekonstrukci tohoto
objektu se nyní připravuje projekt. Během letošního roku se
také intenzivně připravuje
projekt na celkovou rekonstrukci kulturního domu.
V letošním roce byl také
dopracován projekt design
expozice budoucího muzea ve
Weberově domě.
Sportovní areál
Ve sportovním areálu se letos
natřela střecha zimního stadionu z vnitřní i z vnější strany,
byla na ní doplněna oka pro
ukotvení lana a natřely se lávky. Opravil se také okap, který
poškodila zima. Obnovil se
bezbariérový přístup z ulice
Pod Stadionem. Dále byly zrekonstruovány sprchy a WC
u šatny hokejového „Áčka“.
Město zažádalo o finanční prostředky na vybudování šestidráhového atletického oválu
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, kde bohužel
nebylo úspěšné. V současné
době se projekt upravuje na
čtyřdráhovou variantu, která
by se realizovala v příštím
roce.

Alšovka
Na velkém vleku v lyžařském
areálu Alšovka bylo vyměněno
lano a v současné době se
instaluje nový odbavovací systém s turnikety. Město dále
řeší rozšíření sjezdovky podél
horní části velkého vleku tak,
aby byla umožněna manipulace techniky pro úpravu
a dopravu sněhu.
Loděnice
V loděnici probíhá úprava břehu řeky Ohře, stávající opěrné
zdi byly již v dezolátním stavu.
Je také poptáno nové plovoucí
molo. Objekt byl zajištěn
elektronickým zabezpečovacím systémem.
Aquapark
V letošním roce byl v aquaparku vyměněn filtrační písek
pro bazény a písek na hřišti
pro beach volejbal. Opravovala se čerpadla a jako každý
rok i obklady bazénů. Město
chystá příští rok obklady
v dětských brouzdalištích
nahradit bazénovou fólií.
Pokud se tato metoda osvědčí,
budou obklady v aquaparku
postupně nahrazeny. Dále
odbor připravuje projekt nové
plavčíkárny a budovy občerstvení.

Projekt cykloparku
Ke konci roku byl dokončen
projekt na vybudování cykloparku v Královéhradecké ulici.
Začátkem příštího roku se bude
vybírat vhodný zhotovitel. Na
tuto akci se město pokouší získat finanční příspěvky z dostupných dotačních titulů.
Cílem revitalizace parku je
obnova a rozšíření cestní sítě,
doplnění odpočinkových zón,
výstavby zázemí pro správce
parku a přilehlé tržnice včetně
veřejného WC, občerstvení
a půjčovnou sportovního vybavení, regenerace vzrostlé zeleně a doplnění veřejného
osvětlení. Park v Královéhradecké by měl v budoucnu sloužit jako dopravní cyklo-uzel, do
kterého se budou sbíhat plánované cyklostezky podél Kláštereckého potoka, u Petlérské
ulice a cyklostezka podél Podmileského potoka.
Hrad Šumburk
Městu se podařilo získat finanční
příspěvek z Ministerstva kultury
ČR na záchranu torza západní

INVESTICE

hradby. Realizace byla velmi
obtížná, téměř žádná technika
kromě čtyřkolek se až na místo
nedostala. Projekt byl však
úspěšně dokončen a město si
nechává zpracovat další projektovou dokumentaci na záchranu
dalších částí hradní zříceniny.
Dopravní terminál
Město letos zahájilo projekční
práce na dopravním terminálu, jehož součástí bude revitalizace ulice Nádražní v úseku
od autobusového nádraží po
vlakové nádraží. Realizace se
zatím předpokládá v roce
2019.
Odbor výstavby a rozvoje
města v období od začátku
roku do října proinvestoval
finanční objem zhruba přes
86 mil. Kč. Z toho získal přes
7,5 mil. Kč v rámci dotací
a darů.
Na závěr bilance bychom rádi
poděkovali obyvatelům města, kterých se dotkla realizace
prací ve městě, za jejich shovívavost a trpělivost.
Markéta Čechurová ■

Otevírací doba sběrného dvora v Ciboušově:
23.–26. 12. 2017, 30. 12. 2017 a 1. 1. 2018 – zavřeno
27.–29. 12. 2017 – 8.00–16.00 hodin
31. 12. 2017 – 8.00–12.00 hodin

AKTUÁLNĚ
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Co vše dovedou hasiči na zámku
Mohlo by se zdát, že spojení
hasiči a zámek k sobě příliš
nepasuje. V případě kláštereckého zámku a místní jednotky dobrovolných hasičů
to ovšem neplatí. A teď nejsou míněny akce, na kterých
se podílejí – letos například
Extreme day na kláštereckém náměstí a v prostorách
zámeckého parku, každoročně jsou pevnou součástí
rozsvěcení vánočního stromu. V mnoha případech se
totiž bez pomoci hasičů
neobejdou nutné opravy či

udržovací práce na samotném zámku.
Je zapotřebí vyčistit okapy?
Samozřejmě zavoláte dobrovolné hasiče, pro které nic
není problém. Tedy, kromě
drobností, jako je průjezd
vozu s pracovním ramenem
malou branou na nádvoří.
Potřebujete vyčistit trysky
v kašně? Buď k soše Tritona
uprostřed kašny doplavete,
nebo zavoláte hasiče. Potřebujete vyčistit a opravit velký, opravdu velký lustr nad
hlavním schodištěm vstupu

Rodičovské schůzky obohatila
beseda se strážníky
Besedy strážníků městské
policie a pracovnice odboru
sociálních věcí, školství
a sportu na téma „právní
odpovědnost dítěte“ proběhly během listopadu na
všech základních školách.
Rodiče byli seznámeni
s postupem městské policie
například při ukládání pokut
nezletilým osobám za porušování zákona a o následném postupu, když nedojde
k uhrazení uložené pokuty.
Dalším tématem byla úzká
spolupráce městské policie
a odboru v případě krádeží,
záškoláctví, sprejerství či
poškození cizího majetku,
požití alkoholu a následcích
plynoucích pro osoby, které
poskytly alkohol osobám
mladším 18 let.
Rodičům byly připomenuty
nástrahy sociálních sítí, kdy
mezi
dětmi
dochází
k nahrávání různých scének, které mohou být nejprve míněny jako legrace,

následně se ale stanou
nástrojem k ponížení,
posměchu či vydírání. Dále
bylo poukázáno na focení
neméně oblíbených selfíček, které mohou mít sexuální podtext. Děti si tyto
fotky rozesílají mezi sebou,
čímž dochází k šíření fotografií, což může být posuzováno jako trestná činnost
- šíření dětské pornografie,
a tím si mohou děti zkazit
život nebo ublížit jiným
osobám.
Rodiče byli požádáni, aby
opakovaně s dětmi o problémech mluvili a upozorňovali je na možná nebezpečí,
protože kdo jiný by měl
o svých dětech vědět více,
než rodič. Spolu se strážníky všem rodičům děkujeme
za účast a jejich pozornost.
Školám patří poděkování za
poskytnutí prostor a umožnění těchto besed.
Petra Makoli Glacnerová,
sociální pracovnice ■

Opravena hlavní střecha fary
Budova fary v Kostelní ulici je
jednou z kulturních památek
ve městě, která si jistě zaslouží pozornost. Po delší době se
dočkala výměny střešní krytiny na tradiční keramickou
pálenou bobrovku. Na tuto
opravu společně přispěli:
Ústecký kraj, Ministerstvo
kultury ČR prostřednictvím
Programu na obnovu městských památkových zón a rezervací, město Klášterec nad

Ohří a soukromí dárci. Obnova střechy si vyžádala náklady
ve výši 605 tisíc korun. „Za
všechny dotace a příspěvky
patří velké poděkování, je
vidět, že nejsme lhostejní
k dědictví našich předků,“
uvedl farář Artur Ściana, který
připomíná, že fara neslouží
jen k ubytování faráře, ale že
sem přicházejí lidé pro radu s
různými osobními záležitostmi.

do sbírkových prostor? Zavoláte hasiče, protože jen oni
jsou schopni postavit improvizované lešení a na řetězech
spustit lustr do výše, ve které
se dá opravit i vyčistit.
Je nutné kvůli rekonstrukci
nádvoří přestěhovat sochy
Venuše a Merkura do sala
terreny? Hádáte správně –
zavoláte hasiče a Venuše
s Merkurem již odpočívají
vedle Samsona.

„Spolupráce s kláštereckými
dobrovolnými hasiči funguje
naprosto spolehlivě a na jedničku,” pochvaluje si spolupráci s místní jednotkou
ředitel organizace Zámek
Klášterec nad Ohří Petr Hybner. „Za celý rok naší spolupráce bych jim chtěl alespoň
touto cestou poděkovat
a těším se, že příští rok tomu
nebude jinak.“
Miroslav Nyklíček ■

V nemocnici ocenili dárce krve

Několik desítek čestných dárců krve, držitelů stříbrné
a zlaté plakety MUDr. J. Jánského a dalších ocenění, se
sešlo v areálu kadaňské
nemocnice. Předávání cen se
ujal ředitel nemocnice spolu
s ředitelkou Českého červeného kříže a zástupci zdravotních pojišťoven. Plakety
a drobné dárky tak obdrželi
lidé, kteří mají za sebou více
než 20 bezplatných odběrů
krve. Velký potlesk zazněl při
předávání ocenění Haně
Kučerové z Kadaně, která
obdržela Zlatý kříž III. stupně

za 80 bezplatných odběrů
krve. Toto ocenění bylo připraveno i pro Milana Petriláka
z Klášterce nad Ohří, který na
tomto poděkování dárců
nebyl přítomen, plaketu si
proto může vyzvednout
v chomutovské pobočce ČČK.
Následoval menší kulturní
program a občerstvení. Mezi
čestnými dárci jsou i další lidé
z Klášterce nad Ohří, Lenka
Šímová (na snímku vpravo)
nám prozradila, že vede
k dárcovství i svého dospělého syna. Všem patří velký dík
za záchranu lidských životů.
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Provozní doba o vánočních svátcích * Provozní doba o vánočních svátcích
Městský úřad
22. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017

Klášterec
pátek
středa
čtvrtek
pátek

nad Ohří
7.00–12.00
7.00–17.00
7.00–12.00
7.00–12.00

Turistické informační centrum a galerie Kryt
22. 12. 2017
pátek
7.00–12.00
27. 12. 2017
středa
7.00–17.00
28. 12. 2017
čtvrtek 12.00–17.00
29. 12. 2017
pátek
12.00–17.00
O svátcích a víkendech zavřeno.

Stáčírny minerálních pramenů
22. 12. 2017 pátek
8.30–17.00 jen „nová“ stáčírna
23. 12. 2017 sobota 8.30–17.00 jen „nová“ stáčírna
27. 12. 2017 středa
8.30–17.00 jen „nová“ stáčírna
28. 12. 2017 čtvrtek 8.30–17.00 jen „nová“ stáčírna
29. 12. 2017 pátek
8.30–17.00 „nová“ stáčírna
12.30–17.00 stáčírna Evženie
30. 12. 2017 sobota 8.30–17.00 „nová“ stáčírna
12.30–17.00 stáčírna Evženie
O svátcích a 31. 12. 2017 obě stáčírny zavřené.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
V Kotvině rozsvítili vánoční strom
V sobotu 2. prosince v Kotvině proběhlo rozsvícení vánočního stromu, který obci
daroval pan Svoboda z Kotviny. Akce se zúčastnil hojný
počet obyvatel, pro které bylo
po celou dobu bezplatně
k dispozici svařené víno a čaj.
Během čekání na rozsvícení
si přítomní zazpívali koledy,
hrála vánoční hudba a jako
překvapení na závěr ozářil
oblohu ohňostroj, který věnoval pan Bartl z Kotviny.

Děti se setkaly s Mikulášem
V úterý 5. prosince proběhla u vánočního stromu v Kotvině
Mikulášská nadílka. Děti za básničku či písničku dostaly od
Mikuláše, čerta a anděla sladkou odměnu.

V Okounově vyroste sběrný dvůr
Zahájeny již byly práce na vybudování sběrného dvora
v Okounově, které provádí firma Walds s. r. o. Obyvatelé obce
budou moci sběrný dvůr využívat již na jaře příštího roku,
kdy by měla být stavba dokončena.

Výstavba kanalizace v Okounově pokračuje
Další etapa výstavby kanalizace v Okounově již probíhá. Došlo
k dohodě s majiteli pozemků, přes které obec povede potrubí.
Jsem velmi rád, že k této dohodě došlo.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do
nového roku, hlavně zdraví a štěstí.
Josef Dvořák, starosta obce Okounov ■

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme starostovi Okounova,
panu Josefu Dvořákovi, paní Jaroslavě Dvořákové
a paní Anně Jirasové za zajištění odvozů na nákup
a k lékařům. Moc nám pomáháte.
Přejeme všem krásné svátky a šťastný nový rok.
Jaroslava Doksanská, Eva Kořalková
a Vendula Grubnerová

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s … Martinou Štefankovou
V posledním letošním vydání Kláštereckých novin přinášíme rozhovor s mladou maminkou z Klášterce nad
Ohří, která se stala úspěšnou podnikatelkou. Díky své
dceři přišla na nápad, jak zdokonalit tradiční Priessnitzovy zábaly. Po zaregistrování ochranné známky
a získání patentových práv na zábalové pásy Mamavis
rozvíjí spolu s dalšími členy týmu výrobu produktu,
který nedávno získal certifikát KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt a byl nominován do TOP produktů Startup World Cup. Pojďme se společně podívat na
zajímavosti, které nám o sobě Martina prozradila.
by jej ušila dle mých představ.
Jedná se tedy o modernizaci
tradičního zábalu, všechny tři
vrstvy jsou sloučené a zábal
se připevňuje suchým zipem.
Následně jsem rozšířila sortiment o zábaly na krk, na kolena, lýtka a lokty, bačkory
a šátky, které jsou také patentované.

Měla jste pro podnikání
nějakou profesní průpravu? V jakém oboru jste
působila dříve?
Pracovala jsem jako asistentka ředitelky na základní škole,
dělala jsem to deset let a už
to byl stereotyp. Vyzkoušela
jsem si i náročnou fyzickou
práci v Anglii a poté jsem šla
na mateřskou dovolenou.
A právě na mateřské dovolené na podzim roku 2014 mi
naše dětská lékařka při
nachlazení dcery Natálky
doporučila použít zábal na
hrudník podle Vincenze Priessnitze. Tento zábal tvoří
mokrá plena, igelit a ručník.
Zábal ale nedržel na svém
místě, dceři stále padal. V jednu chvíli mě napadlo, že by se
tyto tři vrstvy daly spojit do
jedné. Načrtla jsem si možný
tvar zábalu na papír a začala
jsem hledat švadlenu, která

Načrtla jsem si
možný tvar
zábalu na papír
a začala jsem
hledat švadlenu,
která by jej ušila
dle mých
představ.

Co je vlastně
Priessnitzův zábal?
Priessnitzův obklad je dlouhými léty osvědčený přírodní
postup Vincenze Prissnitze,
který vede ke zlepšení prokrveného místa, a tím ke
zrychlení hojivých pocitů
v těle.
Priessnitzův obklad se používá při řadě příležitostí –
angíně, laryngitidě, horečce
(nad 38 °C), na hrudník při
suchém dráždivém kašli, na
klouby při revmatických obtížích, k relaxaci kosterního
svalstva a při dalších příležitostech. Obklady můžeme
přikládat na krk, dolní končetiny, kotníky, hrudník, ale i na
celé tělo.
Ráda bych zmínila legendu
o Vincenzi Prissnitzovi, fenoménu přírodního léčitelství,
dnešními slovy bychom mohli
říci guru světové hydroterapie – tím vším je Vincenz Priessnitz. Osobnost, která do
Jeseníku přiváděla příslušníky
evropských
šlechtických
rodů, umělce, lékaře celého
starého kontinentu. Osobnost, díky které osadu Gräfenberk nad Jeseníkem znal
celý tehdejší svět.
Legenda říká, že k léčení vodou jej inspirovala zraněná srna, kterou jako dítě pozoroval, jak si chodí omývat ránu
do pramene až do úplného
vyléčení. Ve 14 letech mu při
svážení dřeva skříply otěže
ruku. Bolest následně tišil
mokrými zábaly. V 16 letech

utrpěl těžký úraz, když mu
hrudník přejel povoz se splašenými koňmi. Přivolaný ranhojič prohlásil jeho zranění za
nevyléčitelná. V nejlepším případě z něj měl být nadosmrti
mrzák. Priessnitz se vyléčil
sám pomocí studených obkladů a vody, zlomená žebra si
rovnal o opěradlo židle. Otevření intuitivních schopností
jej přivedlo nejen k sebevyléčení, nýbrž také k odhalení
tajemství studené vody. Zpráva o zázračném vyléčení mladého chalupníka se rozšířila po
kraji. Začal nejprve léčit zvířata sousedů a později i obyvatele Gräfenberku a okolí.
Tím bych poděkovala Vincenzi Priessnitzovi za možnost
rozšiřovat tuto metodu ve formě našich zábalů. Děkuji.
Děkuji. Děkuji.
Co chystáte v brzké době?
Založili jsme Spolek Mamavis, z. s., neziskovou organizaci, která se zabývá tvořivou
a přednáškovou činností. Své
zkušenosti z praxe bude na
naší první akci spolku předávat i lékařka MUDr. Eleková, a to 24. března 2018 na
Střelnici v Kadani. Jedná se
o téma očkování, což je téma,
které dnes rezonuje společností. Nejde o to očkování
zcela odmítat, je ale důležité
znát všechny možnosti a rozhodnout se podle svého nejlepšího přesvědčení. Na akci
pro veřejnost pozveme i duly,
které nám prozradí, jak nejlépe přivítat miminko na tento svět a připravit budoucí
maminku i tatínka na porod.
Dále jsme pozvali Lenku
Kořenářovou a Ivu Dlouhou

Řídíme se
baťovskou
zkušeností,
což znamená,
že každý
z našeho týmu
prošel celým
procesem výroby.
ohledně témat: odbloky,
ADHD, autismus a poruchy
spánku. Samozřejmě nebudou chybět tvořivé dílny pro
děti a stánkový prodej chráněných dílen včetně ostatních
tvořivých stánků.
Jak vypadá takový
pracovní den ženy, která
se věnuje podnikání?
Každý den je jiný. Což je nádhera. Včera jsem byla např.
celý den v Ústí nad Labem,
kde jsem měla schůzku
s mentorem, a poté jsem
představovala naše zábaly
v ústecké nemocnici veřejnosti, připravuji se i na konferenci zdravotních sester.
Jsme zvané na různé akce.
Někdy jsou to výjezdy, jindy
jsou volnější dny, kdy pracuji
z domova u počítače nebo
chodím pravidelně do dílny.
V dílně dávám dohromady
balíčky pro zásilky. Když přijde větší objednávka, chodím
pomáhat naší švadlence
s kompletací výrobků. Řídíme
se baťovskou zkušeností, což
znamená, že každý z našeho
týmu prošel celým procesem
výroby. Od stříhání látek ke
kompletaci zábalů, přes balení až po odeslání balíčku. Patří
k tomu i on-line marketing.

Martina Štefanková se svou dcerou Natálkou
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ROZHOVOR S ...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Těstoviny snad na všechny způsoby – sýrové, lasagne,
špagety.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Konkrétní oblíbenou barvu nemám, pro mě jsou krásné
všechny. V oblékání nosím ráda přírodní barvy, hnědou
a zelenou.

Převzetí ceny od Inovačního centra Ústeckého kraje
Jak funguje dílna, kterou
máte v Nádražní ulici?
Švadlenky máme zatím
externě, dílna slouží ke kompletaci zábalů a jako prostor
pro týmovou práci. Samozřejmě nás zde můžete
navštívit, nabídneme zde
i osobní odběr a prodej zábalů. Zvažujeme, zda budeme
žádat o dotace z EU na sociální dílnu.
Co doporučujete začínajícím podnikatelům?
Nebát se do toho jít, věřit si
a zároveň přijmout zodpovědnost. Pokud věříte svému
nápadu, tak vám přijdou lidi,
kteří vám pomohou na vaší
cestě. Napsala jsem e-book,
kde se na internetu dělím
o svůj životní příběh. Tento
příběh mi pomohl i při vyjednávání spolupráce s našimi
partnery.
Máte nějaký recept na
to, jak mít v podnikání
úspěch?
Důležitý je obor podnikání,
věřit tomu, co děláte.
V našem týmu věříme, že
naše zábaly pomohou lépe
zdolat jakoukoliv nemoc či
bolest. Rozvíjíme různá
vylepšení. Osvědčuje se nám
spolupráce s dalšími subjekty
jako například VZP, kde jsme
se stali hlavními partnery Klubu pevného zdraví, členové
mají slevu na všechny druhy
zábalů. Pomáhají nám s marketingem a pořádají zajímavé
soutěže, do kterých jsme
zapojeni. Výbornou zkušenost mám s Inovačním centrem Ústeckého kraje, kde
nám vysvětlili systém v podnikání. Doporučili nám také
šikovné studenty Univerzity
J. E. Purkyně ke spolupráci.

Jaké zkušenosti
či ocenění jste získala?
Zúčastnili jsme se soutěže
StartUp Go Grill v Ústí nad
Labem, kde jsme vyhráli
a byli nominováni jako jeden
z velmi zajímavých produktů
ze střední Evropy. Mamavis
se dostal do TOP 8 nejlepších
startupů v kategorii BioTech
- Startup World Cup. A i když
jsme nevyhráli milion dolarů
(smích), což byla cena pro
vítěze, tak jsme tu získali
cenné zkušenosti. Oslovují
nás investoři a mentoři.
K našim atestovaným výrobkům máme i stanoviska lékařů. Jedním z nich je
MUDr. Jaroslav Novotný,
vedoucí lékař Priessnitzových
léčebných lázní v Jeseníku,
a druhým je dětský lékař
MUDr. Josef Havlík z Karlových Varů, který má 60letou
praxi z České republiky i ze
Švýcarska. Opomenout nemůžu ani MUDr. Ivanu Kadlecovou z Klášterce nad Ohří,
která mi jako první doporučila
používání Priessnitzových
zábalů. Zábaly si chválí také
v dětském oddělení karlovarské nemocnice, kde je využívají na dětském oddělení po
operacích krčních a nosních
mandlí i při akutních zánětech.

Život je hra,
kterou lze
kdykoliv změnit.
Jak je to s označením
regionální produkt?
Získali jsme osvědčení Regionální produkt KRUŠNOHOŘÍ,
který nám pomáhá s označením místa, kde vznikla myšlenka a zároveň patent moderního Priessnitzova zábalu.

Co vám dalo a vzalo vaše povolání?
Dalo mi svobodu. Svobodu v rozhodování a tvoření.
Podnikání mě stále motivuje k různým aktivitám. Je to
práce, která mne naplňuje a baví. Setkávám se se zajímavými lidmi a dostávám se na zajímavá místa.
Musela jsem přijmout zodpovědnost za svůj život a překonat strach z neznáma, tj. komunikace na veřejnosti,
řídit větší dálky a orientovat se v nových situacích. Mé
povolání mi bere čas na osobní život.
Kde nejdál jste na světě byla?
Sicílie, Korsika, Řecko, Egypt – avšak u nás je nejkrásněji. Domov je pro mne všude, kde je má rodina.
Jaké máte koníčky?
Rekreačně jezdím na kole, ráda chodím na túry do přírody. Když si najdu čas, tak vyrazím i s knížkou a sednu
si s ní pod strom. Mám oblíbené místo u jezu, kde jsme
se v zimě s kamarádkami otužovaly v ledové vodě.
Inspirovali nás dva nejznámější propagátoři léčby
vodou, tzv. vodní doktoři – Vincenz Priessnitz a Sebastian Kneipp, který říkal: „Vším, co potřebujeme pro
udržení zdraví, nás obdařila příroda.“
Certifikát KRUŠNOHOŘÍ poukazuje na místo domoviny,
a tím je Klášterec nad Ohří.
Chystáme se expandovat do
zahraničí a rádi bychom udrželi
místo, kde vše začalo. Samozřejmě nelze opomenout, že
hlavní přísadou k zábalu je živá
PRAMENITÁ VODA. Síla pramenů spočívá v jejich molekulární struktuře, která z ní
vytváří doslova „živou vodu“.
Molekuly vody se obecně shlukují do tzv. klastrů a tyto klastry jí dávají, zjednodušeně
řečeno, jakousi schopnost
„paměti“. Doporučujeme na
místo kohoutkové vody používat pramenitou vodu a pro
místní občany kláštereckou
Evženku.
Co pro vás znamená
mateřství?
Mateřství je pro mne největší
zdroj lásky, síly a bezpečí.
Natálka vnesla do mého života radost a štěstí. Učí mě
trpělivosti a zároveň mi
dodává sílu jít svou vlastní
cestou a naplňuje mne touhou být jí dobrou maminkou.
Další maminkou v našem
týmu je Veronika Matějčková
Rochová, která pracuje
v reklamní agentuře a vytvo-

řila obal výrobku i jeho
design. S maminkami se potkáváme na různých akcích,
vyměňujeme si zkušenosti
a vzájemně spolupracujeme.
Seznamujeme se i s moudrostí našich babiček, které
používaly osvědčené recepty
lidové medicíny. K jednomu
z velmi obohacujících zážitků
z poslední doby patří třeba
návštěva u bylinkářky Marie
Novákové ze Zličína. Tato čilá
paní bylinky sbírá, suší, připravuje tinktury, čajové směsi, vyrábí bylinné emulze
a masti. Každému zájemci
poradí s přírodní léčbou. Také
nemohu opomenout Aničku
Jánskou, která píše Seriál
o bylinkách na našem blogu
www.mamakteravi.cz, kde se
dočtete zajímavé informace
o mateřídoušce, levanduli,
černém bezu apod.
Co byste ráda vzkázala
našim čtenářům?
S blížícími se svátky bych
vám ráda popřála krásné
Vánoce plné lásky a pohody.
A do nového roku 2018 všem
přeji pevné zdraví a ať vám
oči září štěstím. Život je hra,
kterou lze kdykoliv změnit.
Vlasta Fišrová ■

KULTURA
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Advent jsme společně přivítali na náměstí při rozsvícení vánočního stromu. Rodiče s dětmi přilákalo množství stánků
s vánočními tradicemi, Mikuláš s čerty a anděly, zpěváci a hudebníci. Děti si mohly vytvořit vánoční ozdoby, velkému
zájmu se těšil stánek s trdelníkem. Při společném zpívání koledy se poté v daný čas rozsvítil vánoční strom a oblohu
rozzářil mohutný ohňostroj.

Film Ornament představen
kláštereckému publiku

Senioři si užili mikulášskou
zábavu
Čertovský průvod se sv. Mikulášem si tentokrát v domově
pro seniory přizval na pomoc pravé Krampus čerty. Za zvuku burácejících kravských zvonů Krampusáků byl seniorům
předán malý dárek v podobě teplých ponožek. Po odchodu
čertů zábava pokračovala hudbou Petra Baranijaka k tanci.
Za nevšední zážitek s Krampus čerty městský ústav sociálních služeb děkuje místostarostovi Josefu Suchému.

Velkému diváckému zájmu
se těšilo promítání nového
krátkého filmu s názvem
Ornament, který natočil Petr
Mikšíček
ve
spolupráci
s městem Kláštercem nad
Ohří. Hraný film řeší záhadu,
kterou ukrývají vysázené
buky
mezi
Krušnými
a Doupovskými horami. Byl
zde nápis Thun? Nebo hákový kříž? Nebo něco zcela jiného? Mysteriózní snímek,
v němž si s chutí zahráli místní patrioti regionální historie

a divadla, zaujal nádhernými
filmovými záběry přírody snímanými z dronu i přiblížením
dávné legendy z doby Keltů.
Diváci zároveň zhlédli film
Dobyvatelé ztracených štol
a jeden z dílů Krušných hororů. Další termín promítání filmu Ornament je v kině
Egerie 30. ledna, bude uveden spolu s filmem Tajemství
sedmi kaplí, který rovněž originálním způsobem představuje historii Klášterce nad
Ohří.

DDM Volňásek pořádal pro děti
v zámeckém parku Vánoční pohádkový les. Tentokrát na téma pohádky
Červená Karkulka. Děti cestou nasbíraly dobrůtky pro babičku, vyrobily
košíček, potkaly vlka, myslivce i Karkulku. A jak celá pohádka dopadla?
To ví jen děti, které došly do cíle.
Samozřejmě za doprovodu vlka.

Advent s vůní štrúdlu
V městské knihovně se uskutečnilo již tradiční Adventní
štrúdlování, do kterého bylo
přihlášeno dvanáct jablečných
a tři slané štrúdly. Ve vánočně
vyzdobené knihovně se sešla
téměř stovka lidí. Atmosféru
navodili malí klavíristi ze ZUŠ
pod vedením paní učitelky Taisiy Krautsové, po krátkém
úvodu a vysvětlení pravidel se
přes šedesát rozhodčích ujalo
hodnocení. „Po sečtení všech
hlasů byly jasné tři věci.
Štrúdly kláštereckých kuchařek a kuchařů byly všechny

výtečné, slané záviny, coby
zkušební kategorie, se osvědčily, a tak snad s nimi již pro
příští rok budeme počítat,“
říká Martin Biša, vedoucí
knihovny. Nakonec bylo
vyhodnoceno pořadí nejlepších kláštereckých štrúdlů.
V kategorii jablečných štrúdlů
zvítězila Marcela Fojtová, na
2. místě se umístil Tomáš Tyrpekl a 3. příčku obsadila
Danuše Šáchová. V kategorii
slaných závinů nejlépe napekla paní Eva Becková. Gratulujeme.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

12/2017 | strana 11

KULTURA

KRÁTCE
Tradiční Půlnoční mše
svatá se koná 24. prosince ve 21 hodin v kostele Nejsvětější Trojice.
Přijďte se v den Narození
Páně společně pomodlit,
zazpívat si a popřát si krásné vánoční svátky.
Zámek Klášterec nad
Ohří upozorňuje, že z provozních důvodů bude 18.
prosince 2017 do 2. ledna 2018 pro veřejnost
uzavřen.

Výstavy v Krytu

Při rozsvícení vánočního stromu byl veřejnosti představen nový kalendář města. Tvoří jej
nejlepší fotografie ze soutěže Klášterec nad Ohří NEVŠEDNÍ od autorů: Kateřina Havlíčková,
Vladimír Dušek, Petr Studnička, Petr Ježek, František Fous, Martin Valový, Martin Motlík,
Václav Varchola, Kamila Burešová, Tomáš Pindl a Štefan Drozd ml. Nástěnný kalendář
zakoupíte v turistickém informačním centru pod radnicí za 99 Kč.

Staňme se součástí andělské komety
Milí rodiče, prarodiče, tetičky,
strýčkové, milé děti, 6. ledna
2018 se opět vydá na pouť
Kláštercem světelná kometa

vyrobená pro tyto účely firmou MK Mont Illuminations.
Pomozte nám vytvořit pomocí
světélek její chvost. Tentokrát

Podpořili jsme centrum
pro roztroušenou sklerózu
V galerii Kryt probíhala celý listopad benefiční výstava
s názvem ReStart. Svá díla
představili lidé, které spojuje
společná diagnóza, roztroušená skleróza. Byly zde k vidění
obrazy, fotografie či sochy,
zakoupit jste si mohli také
výrobky z pedigu, ručně šité
panenky či šperky. Souběžně
s výstavou probíhala veřejná
sbírka, ve které se nám podařilo vybrat 17 766 Kč. Výtěžek
bude předán do MS centra
v Teplicích, které je součástí

neurologického
oddělení
nemocnice Teplice a jako jediné v Ústeckém kraji léčí pacienty s roztroušenou sklerózou.
Touto nemocí u nás trpí cca
17 000 lidí a teplické MS centrum pečuje o 1500 z nich.
Centrum částku použije na
vybavení nově vznikajících
ordinací, které pomohou
s navýšením kapacity.
Rádi bychom poděkovali
všem, kteří přispěli zakoupením díla či přispěli do veřejné
sbírky.

bude kometa andělská, protože chceme na chvíli zapomenout na všechny rozbroje,
které mezi lidmi vládnou,
chceme na ten den odsunout
politiku i jiné sváry stranou
a nechat zazářit, co je v nás
dobré. Oblečte své děti,
oblečte klidně i sami sebe jako
anděly, kteří naši jedinečnou
kometu (takovou nikde jinde
nemají) doprovodí.
Přijďte všichni 6. ledna 2018
k obchodnímu středisku Centrum, odkud v 18 hodin celý
světelný průvod vyjde.
Můžete se k nám přidat i kdekoliv na cestě. Dojdeme až
ke kostelu Nejsvětější Trojice, v němž bude pro vás připraven tradiční tříkrálový
program. Těšíme se na vás
i na vaše zářící andílky.
Organizátoři z gymnázia
a SOŠ, města a zámku

Jak si poradili klášterečtí fotografové se zadáním fotografické soutěže Klášterec nad
Ohří NEVŠEDNÍ? To uvidíme
na výstavě v galerii Kryt, která bude zahájena 5. ledna
v 17 hodin a potrvá do 29. ledna. Představíme fotografické
práce šestnácti místních fotografů a zároveň předáme
ceny vítězům soutěže. Tři
vítězové, které vybrala odborná porota, obdrží šeky v hodnotě tři, dva a jeden tisíc
korun. Přijďte se podívat, jak
nevšedně se podařilo fotografům i fotografkám Klášterec
nad Ohří zachytit.
Zároveň se uskuteční výstava
prací studentů z ateliéru Jitky
Kůsové Valevské.

Vánoční
diskotéka
ve Volňásku
Koná se 20. prosince
od 15 do 17 hodin.
Vánoční koledy
a soutěže.
Vánoční převleky
a masky vítány.
Přineste s sebou dárky
pro kamarády ze
zájmových útvarů
a cukroví. Jedná se
o rozloučení před
vánočními prázdninami.

10. Ples SBD se koná v sobotu 3. února od 20 hodin
v kulturním domě. K tanci a poslechu hraje Chilliband,
provází Zdeněk Izer, bohatá tombola. Informace
o prodeji vstupenek v ceně 250 Kč najdete na webu
SBD.
Talkshow první dámy české politické satiry Zuzany
Bubílkové, spoluúčinkuje italský zpěvák Andrea Andrei
se koná v kulturním domě 12. února od 19 hodin,
vstupné: 130 Kč / D: 100 Kč / KM: 60 Kč.

PRO RODINU
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Kde poradí s finančními, bytovými i vztahovými problémy
Lidé, kteří se dostanou do tíživé sociální situace, by se
v první řadě měli obracet na odbor sociálních věcí, školství a sportu městského úřadu. Zeptali jsme se zdejších
pracovnic, které sídlí v budově úřadu v Zahradní ulici,
na jejich zkušenosti z práce s lidmi.

Jana Hotová

Šárka Oujeská

V Kláštereckých novinách
postupně představíme jednotlivé agendy, které zde má
kolektiv několika žen na
starost. Náš seriál o sociálních
otázkách začneme u problémů finančních. „Každého,
kdo k nám přijde, vyslechneme s nabídkou pomoci.
Nejdříve zjistíme, jak se
dostal do současné tíživé situace, jaké má příjmy,“ říká
Jana Hotová, jedna z pracovnic odboru: „Klienty bez příjmu posíláme na úřad práce,
který poskytuje různé typy
dávek. U nás na odboru se

žádná finanční pomoc neposkytuje, ale vždy poradíme, nasměrujeme lidi na
konkrétní pracoviště,“ vysvětluje. V mimořádných případech je možné na odboru
poskytnout ošacení či zprostředkovat další materiální
pomoc.
Sociální pracovnice také řeší
akutní bytové problémy.
Lidem v nouzi nabídnou
noclehárnu, azylový dům,
ubytovnu či možnost sociálního bytu v Mírové ulici.
„Průběžně je zjišťován počet
lidí bez domova, těmto lidem

jsou nabízeny možnosti
řešení své situace s nabídkou
využívání dalších služeb,“ říká
Jana Hotová.
Přibývá lidí, kteří mnoho let
pobírali jen sociální dávky
a v průběhu života si přivydělávali prací bez řádné
smlouvy. Místo slušného
důchodu budou mít kvůli
tomu nyní jen minimální
sociální dávku, často i přijdou
o byt.
„Přímo v terénu předáváme
informace o naší činnosti, případně o dostupných službách
ve městě. Zároveň zjišťujeme, zda v domě nežijí
senioři bez pomoci, nejsou
zde problémové rodiny či jednotlivci,“ říká Šárka Oujeská,
další z pracovnic odboru.
Sledovanou skupinou jsou
i lidé se zjištěnou psychickou
nemocí. „Těmto lidem jsme
schopné zajistit potřebné
lékařské vyšetření, na které
je i v mnoha případech doprovázíme, do případné
pomoci se snažíme zapojit
rodinné příslušníky,“ pokračuje a přibližuje smutný případ jednoho mladého muže,
který zůstal paralyzován po
mrtvici. „Přidružily se i další
nemoci a bohužel jej někdo

Jak se slaví Vánoce v azylovém domě Naděje
Zeptali jsme se vedoucí azylové domu Naděje Karolíny
Jeníčkové, jak prožívají
vánoční svátky lidé, kteří
v domě žijí. „Vždy se ptáme
klientů, jak by si to představovali. Rodiny většinou chtějí
být zvlášť, jednotlivci se
sejdou společně. Na herně
dáme stoly k sobě, prostřeme
bílé ubrusy, připravíme pro-

stírání a příbory. Klienti se
můžou rozhodnout, zda se ke
sváteční večeři připojí či nikoliv. V minulosti si někteří společně vyráběli i bramborový
salát, dnes raději slaví v soukromí svých pokojů. Co ale
mají rádi všichni, to jsou chlebíčky a jednohubky. Peče se
i cukroví, krédem je hojnost
všeho. Rodiny se snaží udělat

si hezké Vánoce, svátečně se
obléknou, děti dostávají hodně hraček a společně se dívají
na pohádky. Všichni jsou ve
vánočním čase mírumilovnější a více pohodoví,“ vypráví
Karolína Jeníčková. Dozvídáme se také, že u rodin vedou
umělé stromky. V jídelně
bude živý strom, který každoročně věnují Lesy ČR. „Lesníci nám přivezou strom až ke
vchodu, dávají nám i vybrat,“
říká s povděkem.
Pod vánočním stromečkem
najdou děti dárky i ze sbírky,
kterou organizoval městský
úřad. „Schovali jsme plyšáky
a sladkosti, děti tak od nás
dostanou balíček, každé
nějakou maličkost,“ říká
ředitelka azylového domu
a dodává: „Děkujeme odboru sociálních věcí, který nám
věnoval letošní sbírku oblečení. Byla tam spousta věcí,
některé jsme schovali právě
na Vánoce. Doteď ještě vše
třídíme.“

zneužíval k podepisování
půjček, takže bylo nutné
zažádat o omezení svéprávnosti.“ Případ měl nakonec
šťastný konec, osamělého
muže, který se sám o sebe
nepostará, se podařilo umístit
do vhodného zařízení. Do stejného zařízení se později
dostal i jeho bratr, když také
vážně onemocněl.
„Uvítáme větší spolupráci
s veřejností, při podezření na
negativní jevy v jejich okolí
stačí zavolat, poslat mail,
vždy to prověříme,“ říká Jana
Hotová a dodává: „Snažíme
se lidem zajistit důstojný život. K tomu může velkým
dílem přispět i veřejnost,
můžete se stát dobrovolníkem.“ Ohroženi jsou dnes
starší lidé a zdravotně
postižení, kteří mnohdy
nevědí, na jakou sociální
službu či pomoc mají nárok.
A v tom jim vždy ochotně
poradí sociální pracovnice
z odboru sociálních věcí,
školství a sportu městského
úřadu. Při práci spolupracují
s úřadem práce, zařízeními
sociálních služeb, neziskovými organizacemi působícími
na území města, městskou
policií a dalšími institucemi.

Mateřinky mají
moderní tabuli

Děti v mateřských školách
si mohou hrát a pracovat
s novou pomůckou, kterou
je interaktivní tabule. Tabule jsou využívány při všech
běžných činnostech. Zcela
nová moderní pomůcka
pomůže učitelkám ve své
práci a dětem přinese zajímavé zážitky.
Interaktivní tabule byly
pořízeny do všech kláštereckých mateřských škol
v rámci projektu START.

PRO RODINU
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Slavnostní vítání občánků na zámku 17. listopadu

Šimon Čermák

Markéta Kutílková

David Kopp

Vít Kopp

Děti z mateřinek zvítězily
ve výtvarné soutěži

Anna Krásová

Tomáš Marcinka

Michaela Petra Krčilová

Václav Možiešik

Nina Fridrichová

Richard Konček
foto: Jan Kučera

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 27. prosince to budou dva smutné roky,
kdy zemřel milovaný manžel pan Milan
Trousil. S láskou stále vzpomíná manželka
Marie, dcery Marcela a Martina s rodinami.

Dětské rádio
hledá další reportéry
Dětské rádio Mělník, které má studio i v Kadani, hledá další
dětské redaktory a redaktorky přímo z Klášterce nad Ohří.
Z Kadaně se vysílá živě každý pátek od 18 hodin. Ze záznamu
si můžeme rádio poslechnout na stránkách: detske-radiomelnik.webnode.cz. Vysílání připravují sami dětští redaktoři,
přinášejí reportáže, připravují soutěže o ceny. Rádio vede
Martin Beníšek, který dříve působil ve Volňásku, v Kukátku
a v divadelním spolku Klas.

Již 9. ročník mezinárodní literární a výtvarné soutěže
o cenu Jiřího Šedého - Nejsem
na světě sám zná své vítěze.
Na první příčce se v hojně
obsazené kategorii dětí ve
věku 4 až 10 let umístila Kristýnka Nováková z MŠ Stonožka. Prvenství za originalitu
získal Kubík Demjan z klášterecké MŠ U jablíček. Do soutěže na téma „Moje největší
radost“, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v prostorách Františkánského kláštera
v Kadani, přišlo 735 příspěvků

z celé republiky. Děti tak spontánně projevily svou radost
a empatii mnoha způsoby.
Organizátorka soutěže Vlasta
Šedá z pedagogicko psychologické poradny poděkovala
také za přání, které Jiřímu
Šedému poslaly děti ze 4.B ZŠ
Krátká. Pod čtyřlístek děti
vyhlašovateli soutěže popřály:
hodně lásky, hodně štěstí,
mnoho úspěchů, zajímavé
knížky, žádné posmívání
a hodně hezkých obrázků.
K přání se připojuje i naše
redakce.

POHLED DO HISTORIE
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Oslavili jsme 60 let kláštereckého hokejového klubu
V dnešním ohlédnutí do historie si připomeňme mezníky kláštereckého hokeje, jednoho z nejoblíbenějších
sportů. Fotografie nám ze svého archivu zapůjčil Jaroslav Krejsa.
První hokejové zápasy se
v Klášterci odehrávaly na
zámeckém rybníku, tedy
v dnešním parku, nebo na
rybnících, které se nacházely
v místech dnešního aquaparku. Většímu rybníku se říkalo
„Dankáč“, a to podle pana
Danka, který se v těchto místech snažil hospodařit na
dnes již rovněž neexistujícím
statku. Hokej se na rybnících
hrál v zimě za každého počasí
až do pozdních hodin. Konec
zápasů určovala tma a také
výška vody na ledě. Pravidlo
bylo jednoduché, byla-li
výška vody na rybníce vyšší
než výška puku, hra skončila
a šlo se domů sušit.
Oddíl byl založen v roce
1957, pánové Šnajdr, Šíma,
Máslo, Čada, Pokorný a další
se rozhodli, že zkusí polít
tehdejší fotbalové hřiště
mezi podniky TOS (ZKL)
a Korek a led bude hotový.
Rybník za starou porcelán-

kou už totiž nestačil nárokům
hokeje. Led se tenkrát vyráběl pomocí hadic napojených
na hydrant z Korku. Voda ale
víc protékala drenážemi, než
by vytvořila celistvou rovnou
plochu. Na podzim roku 1957
pak byla zahájena výstavba
zimního stadionu na místě,
kde dnes stojí hokejová hala.
Její základy vznikly díky obětavosti mnoha brigádníků,
kteří se na stavbě podíleli.
Stadion dostal název „Na
Větrné hoře“. Právě zde patřili mezi nejaktivnější – spolu
s dalšími –Miloslav Král nebo
Václav Cajthaml, který se
stal letošním držitelem Ceny
města (píšeme podrobněji na
str. 16).
Dne 5. ledna 1958 bylo sehráno první přátelské utkání
s tehdejším Baníkem Prunéřov za umělého osvětlení.
V letech 1960 až 1964 se hrál
střídavě okresní přebor nebo
A třída. Dalším mezníkem byla

Z výstavby šaten v roce 1973 v hlavní budově

Začátek osmedesátých let (rozhodčí Mička)

Hokejový tým v roce 1958

Tým žáků, 2. polovina šedesátých let

sezóna 1968–69, kdy klášterecké družstvo vyhrálo krajský přebor a postoupilo přes
kvalifikaci do tehdejší divize.
Většina utkání se ale tenkrát
hrála na zimním stadionu
s umělou plochou v Chomutově, Litvínově či v Karlových
Varech. A tak tehdejší funkcionáři oddílu začali prosazovat
nutnost
vybudovat
umělou ledovou plochu, na ní
pracovalo mnoho brigádníků
v letech 1972–1974 v rámci
akcí Z i za nemalého přispění
národního podniku ZKL.
Hokej hrálo nejen družstvo A,
dorost či později žákovské
družstvo, na podzim roku
1974 bývalí hráči Král a Cajthaml založili první družstvo
elévů, to je dětí od 6 do 10

let. Každým rokem se oddíl
rozšiřoval o další adepty tohoto oblíbeného sportu.
Připomeňme další důležité
mezníky kláštereckého hokeje. V sezóně 1978/79 se klub
stal účastníkem II. Národní
hokejové ligy. K zastřešení
zimního stadionu došlo v roce
1992, oddíl měl tehdy více
než 140 aktivních hráčů.
V roce 1998 se klub opět účastnil II. NHL. V roce 2012 jako
vítěz play-off západ postoupil
do baráže o 1. ligu.
V roce 2017 se zhoršila ekonomická situace, klub HC
Klášterce nad Ohří nepřihlásil
„Áčko“ do soutěže 2. ligy ČR
pro sezónu 2017/2018. Klub
se v současné době soustředí
hlavně na mládež.
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NAŠE TIPY

Přinášíme tipy na vánoční dárky z regionu
V turistickém informačním centru pod radnicí nyní nabízíme hned několik knih různých žánrů, společné mají
to, že se vztahují ke Klášterci nad Ohří a našemu regionu. Kromě níže jmenovaných máme stále k dispozici
druhé vydání knihy Zdeňka Vachaty Klášterec nad Ohří: Přehled dějin města a okolí za 250 Kč.
Stíny nad Krušnými horami
Soubor povídek od pěti českých
a šesti německých autorů vydala nadace St. Joachim za finanční podpory
města Klášterce nad Ohří. Povídky
s kriminální zápletkou se odehrávají
na několika místech Krušných hor
i v okolí, jeden příběh se vztahuje
k Měděnci, další se odehrává na hradě
Lestkov či u Horní Halže. Čtenáři se
dozvídají literárně zpracované legendy i zcela nové napínavé příběhy.
„Aktéry příběhů jsou lidé se všemi
svými smutky, radostmi, zlobou, touhou po pomstě, touhou po splnění
svých snů, touhou po lásce... Lidé,
kteří bojují s osudem, jsou zkrátka
jen lidmi,“ říká ve své recenzi spisovatelka Radka Zadinová
a dodává: „Každý z nás si totiž v sobě nese skrytý stín viny,
zrady, bolesti, křivdy či nepochopení. A každý z nás touží po
odpuštění. Nebo ne?“ Nadějeplný příběh právě o odpuštění
dávných křivd najdeme i ve zde zastoupené povídce Vzpomínky pláčou krásně od klášterecké spisovatelky Renaty Šindelářové. Cena knihy: 150 Kč.
Řeka Ohře v bájích a pověstech
Historik Petr Hlaváček napsal soubor
bájí a pověstí, v nichž se zrcadlí láska
a obdiv dávných obyvatel Poohří
k řece Ohři. Děti a dospělí tak poznají
příběhy o vílách, vodnících trpaslících
a dracích, ale i statečných rytířích,
krásných pannách, bohabojných
měšťanech, rybářích a převoznících.
Přijměte pozvání do bájného světa
kolem Ohře, této tajemné a stále
poněkud opomíjené královně českých
řek. V příbězích putujeme od pramene
řeky pod Schneebergem přes Chebsko, Sokolovsko a Karlovarsko, projdeme se Kláštereckem,
Kadaňskem, Žateckem, Lounskem až do Litoměřic. Kniha je
doplněna půvabnými ilustracemi Antonína Grafnettera, vydala
ji Destinační agentura Dolní Poohří. Cena knihy: 150 Kč.
Tajná zpráva o Marcebile
Nová kniha Petra Mikšíčka přináší
výsledky pátrání „marcebilogů“, kteří
za podpory Ústeckého a Karlovarského kraje několik let oživovali dávnou
legendu o bájné Marcebile z Krušnohoří. „Marcebila žije sama pod zemí.
Protože je ale hodně zvědavá, chce
vědět, co se v horách děje. Proto když
je v létě teplo, je ji možné zahlédnout
i venku, poblíž cest, domů, ale také
hluboko v lese. Ráda se toulá po
horách a přitom vyhledává kontakt
s lidmi. Chybí jí totiž společnost, chce
si jen tak popovídat o životě. Často ji lze potkat, jak se dívá
na lidi a ptá se jich na cestu, na to, jak se mají, jaké bude
počasí a co je nového. Potřebuje příběhy, které by rozechvěly
její srdce a duši. Když ji někdo potká, popovídá si s ní a vypráví
jí, co zažil, je Marcebila šťastná a spokojená,“ říká paní učitelka
dětem v Abertamech. To jsme už v roce 2017, kdy se příběh

Marcebily rovněž odehrává. V současnosti se objevuje i v Klášterci nad Ohří, v minulosti na řadě míst Krušných hor. V knize
se prolíná několik příběhů z různých časových rovin, je doplněna ilustracemi Nadi Hoštové. Cena knihy: 300 Kč.
Doupovské hory
Jedná se o první komplexní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky
o přírodě, krajině a částečně i o historii
Doupovských hor. Kolektiv čtyřiceti
autorů, specialistů z oblasti geologie,
zoologie, botaniky a dalších, na ní pracoval několik let. Doupovské hory jsou
pravděpodobně nejméně známé
pohoří v Čechách. Jen málokomu se
v minulosti podařilo proniknout do
tohoto bohem zapomenutého prostoru, jehož krása a přírodní bohatství
v současnosti předčí i naše chráněné krajinné oblasti.
Obrazově bohatá kniha s četnými boxy a množstvím příloh
přináší na více než 500 stranách nejnovější informace z výzkumů za poslední desetiletí i ohledy do historie, či dokonce
dávné geologické minulosti. Je určena jak laikům, tak odborníkům, kteří jistě ocení i odkazy na původní vědecké práce
nebo obsáhlý místopisný česko-německý rejstřík s lokalizací
a dalšími podrobnostmi. Knihu vydala Česká geologická služba
spolu s Muzeem Karlovy Vary a v turistickém informačním
centru ji můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu 550 Kč.
Průvodce zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří
Přírodně krajinářský zámecký park
v Klášterci nad Ohří patří z dendrologického hlediska k nejlépe zachovalým historickým parkům Ústeckého
kraje. Proto zde byly v roce 2016
vytyčeny tři naučné okruhy a tabulkami označeny nejvýznamnější dřeviny. Připraven byl i tento knižní
průvodce od Iva Nováka, který
návštěvníkům představuje nejen
u nás vzácně pěstované druhy a kultivary, ale i celou řadu
sadovnicky velmi cenných i běžněji pěstovaných dřevin. Knížka, kterou koncem roku 2016 vydalo město Klášterec nad
Ohří, nabízí i základní údaje o vzniku a vývoji parku včetně
dobových fotografií a pohlednic. Cena knihy: 159 Kč.
Olympionici Chomutovska
Kniha přináší životní příběhy lidí z Chomutovska, kterým se dostalo té cti
zúčastnit se největšího sportovního
svátku, olympijských her. Tito sportovci se mohou stát inspirací pro
nastupující mladou generaci. „Jen
v málokterém klubu v regionu hýčkají
odkaz svých předchůdců. A je skoro
neuvěřitelné, jak o řadě olympioniků
mlčí i internet. Účastníci olympiád jsou
přitom sportovní elitou. Ve své době
byli nejlepší na světě. Sportu obětovali
mnoho, čas, koníčky, duševní prožitky.
Sport jim často narušoval vztahy
a vyprazdňoval peněženky,“ říká Stanislav Král, sportovní redaktor z Chomutova, který se podílel na vzniku této publikace.
Knihu plnou dobových fotografií můžete zakoupit za 250 Kč.

SPORT
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Plavkyně postupují na republikové finále
Základní škola v Krátké ulici
výborně zabodovala v krajských plaveckých závodech
základních škol v Litoměřicích.
„Závody byly zahájeny štafetou
na 6x50 m volný způsob, kde
dívky ve složení Prokopcová,
Šmejcová, Dudeková, Opltová,

Dvořáková a Švůgrová potvrdily naši silnou disciplínu a suverénně vyhrály,“ říká učitelka
a trenérka Petra Žihlová.
Poté následovaly rozplavby na
25 m motýlek, v této disciplíně
si bez problémů doplavala Markéta Dvořáková pro 3. příčku.

Na 50 m znak vybojovala
Michaela Opltová 2. místo,
na 50 m prsa osadila 2. místo
Lenka Prokopcová a na 50 m
kraul vybojovala suverénně
s velkým předstihem 1. místo
Martina Švůgrová a Eliška
Dudeková skončila na 3. místě.
„Na závěr kvarteto Míša, Léňa,
Markét a Marťa opět potvrdilo

skvělou formu v polohové štafetě a obsadilo 2. místo. Klášterecká děvčata navázala na
okresní finále a s přehledem
v Litoměřicích zvítězila. Tímto
skvělým výkonem si zajistila
postup do republikového finále,“ spokojeně hodnotí výsledky
svých svěřenkyň Jana Pokorná,
další z trenérek.

Senioři soutěžili v šipkovém turnaji

Václav Cajthaml obdržel
Cenu města
Na oslavách 60 let kláštereckého hokeje předal starosta
města Štefan Drozd Cenu
města za rok 2017 Václavu
Cajthamlovi. Tuto cenu uděluje zastupitelstvo města na
návrhy občanů a společenských organizací.
Václav Cajthaml je jedním ze
zakladatelů kláštereckého
hokeje v roce 1957. Dlouholetý hráč, trenér a funkcionář,
který do dnešního dne i v 81
letech odvádí v klubu velký
kus práce, pro naše malé
i velké sportovce. „Za 60 let
činnosti se stal neoddělitelnou součástí sportovního
života v Klášterci nad Ohří.
Svým rovným a spravedlivým
přístupem je určitě velkým
vzorem pro naše spoluobčany,“ říká Petr Mikeš z vedení
kláštereckého klubu ledního
hokeje.

Na oslavách 60 let kláštereckého hokeje byli oceněni
i další dlouholetí činovníci
kláštereckého hokeje. Pamětní list a poděkování
obdržel: Miloslav Král, Jiří
Šafr, Zdeněk Jaroš a Stanislav
Říha.
Součástí oslav bylo utkání
mládeže a staré gardy. A právě na mládež se současný
klub hlavně soustředí. V oddíle je nyní zapojeno 134 dětí,
kterým se věnuje více než
deset kvalifikovaných trenérů. Již druhým rokem je klub
zapojen do náborových akcí
„Pojď hrát hokej“, které přinášejí další mladé hokejisty.
Letos v září ve spolupráci
s mateřskými školkami rozjel
projekt Hodina pohybu navíc,
ve kterém se zaměřuje na
sportování našich nejmenších
obyvatel.

V kláštereckém domově pro seniory se uskutečnil již druhý
ročník mezi domovního turnaje v šipkách, kterého se zúčastnilo pět týmů z domovů pro seniory z Kadaně, Mašťova,
Chomutova, Vejprt a Klášterce. Po urputných bojích si první
místo vyházel mužský tým z Mašťova, který si odvezl ten
největší pohár a šipkařsky laděný dort. Stříbrnou příčku obsadil tým z Chomutova a třetí pohárovou příčku si odvezl tým
z Kadaně. Na bramborovém 4. místě skončil tým z Vejprt.
Náš klášterecký tým opět nezklamal a usadil se na samém
chvostu.:) I přesto si všichni užili krásné sportovně laděné
odpoledne včetně hudebního doprovodu Pepy Štrosse.
Jana Praková ■

Naše karatistka uspěla
na mistrovství Evropy
Koncem listopadu se v portugalském městě Matosinhos
konalo Mistrovství Evropy
ESKA (European Shotokan
Karate Association), kam se
spolu s českou výpravou
vydala naše závodnice Kristýna Tesařová. Nejvíce se
dařilo v kumite týmech, kdy
po náročném zápase s portugalským týmem čekal Češky
favorizovaný tým Ruska. Český tým zvládl i tento finálový
zápas a stal se mistrem Evropy v kumite týmech cadet
ladies. Druhý den mistrovství
v kategorie junior ladies (1821 let) Kristýna v kata prohrála o jeden praporek.
V kumite narazila na dvacetiletou Angličanku, se kterou
měla velmi vyrovnaný zápas,
ale bohužel 10 vteřin před
koncem uznali soupeřce bod
na hlavu. Kristýna tak pro-

hrála o jeden bod. Reprezentační trenérka Jana Konečná
byla však se zápasem a celkově s výsledkem spokojená.
K večeru se opět utkaly týmy,
kde byla česká výprava opět
úspěšná. Dívky získaly po velmi vyrovnaném zápase se
Švýcarskem 3. místo. Gratulujeme.
Josef Patík ■

TERMÍNY VEŘEJNÉHO
BRUSLENÍ
6. 1.
8. 1.
13. 1.
14. 1.
14. 1.
20. 1.
22. 1.
27. 1.
29. 1.

(So) 15.30–16.30
(Po) 17.00–18.00
(So) 15.30–16.30
(Ne) 10.00–12.00
bruslení s hokejkou
(Ne) 15.30–16.30
(So) 14.30–15.30
(Po) 17.00–18.00
(So) 14.30–15.30
(Po) 17.00–18.00
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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 !!!!!

INZERCE

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

CENÍK INZERCE
V KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH
Ceník plošné inzerce
Celá strana
192x271 mm
6 000 Kč
1/2 strany
192x133,5 mm
3 000 Kč
1/4 strany
94x133,5 mm
1 500 Kč
Doporučené rozměry plošné inzerce
94 x 94 mm
1 060 Kč
94 x 75 mm
850 Kč
94 x 35,5 mm
400 Kč
45 x 35,5 mm
200 Kč
Ostatní rozměry plošné inzerce
(cena za započatý 1 cm dané šířky sloupce)
šířka 45 mm
57 Kč
šířka 94 mm
115 Kč
šířka 192 mm
235 Kč
Množstevní slevy
3 až 5 opakování
sleva 10 %
6 až 10 opakování
sleva 20 %
11 až 12 opakování
sleva 30 %
Při uplatnění těchto slev bude vystavena jedna faktura na celé
objednané období při prvním zveřejnění inzerce.
Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH 21 %.

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

Základní škola v ul. Krátká 676, Klášterec
nad Ohří hledá pracovníka/pracovnici
na úklid ve školním bazénu. Úklid ve
večerních hodinách. Bližší informace: Lenka
Morová – tel. 721 609 747.
Nabízím doučování z ČJ pro žáky
základních škol. Tel.: 724 703 455.

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

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
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KLÁŠTERECKÉ NOVINY

INZERCE

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
 Specialista logistiky
 Electronics Engineer
 Procesní inženýr
 Technický specialista výroby
 Koordinátor výrobního systému
 Inženýr kvality dodávek
 Inženýr dodavatelské kvality
 Technik měření
 Specialista nákupu
 Specialista bezpečnosti práce a životního prostředí
 HR Assitant / Recepce
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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