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V bábovkovém klání zvítězila
bábovka z masa

S jakými nápady přišlo
žákovské zastupitelstvo?

Nadané děti spolupracují
s architektem

Děti si užily lyžařské kurzy
s projektem START

Datum Čas
březen/duben
1. 3.
19.00
1. 3.
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2. 3.
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2. 3. 17.00
2. 3.
19.00
3. 3.
16.00
3. 3.
19.00
4. 3.
16.00
4. 3.
19.00
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16.00
6. 3.
16.00
6. 3.
19.00
7. 3. 09.00
7. 3.
16.00
7. 3. 18.00
7. 3.
19.00
8. 3.
16.00
8. 3.
19.00
9. 3.
16.00
9. 3.
19.00
10. 3. 16.00
10. 3. 19.00
10. 3. 20.00
11. 3. 15.00
11. 3. 16.00
11. 3. 19.00
13. 3. 19.00
14. 3. 19.00
15. 3. 19.00
16. 3. 16.00
16. 3. 19.00
16.–17. 3. 19.00
17. 3. 16.00
17. 3. 19.00
18. 3. 16.00
18. 3. 19.00
20. 3. 19.00
21. 3. 19.00
22. 3. 19.00
23. 3. 16.00
23. 3. 19.00
24. 3. 16.00
24. 3. 19.00
25. 3. 16.00
25. 3. 19.00
27. 3. 19.00
28. 3.
09.00
28. 3.
13.00
28. 3.
16.00
28. 3. 19.00
29. 3. 19.00
29. 3. 19.00
30. 3. 16.00
30. 3. 19.00
31. 3. 16.00
31. 3. 19.00

Název akce/filmu
Popis
Výstavy v knihovně
Velikonoční dekorace Pavly Horčicové v minigalerii na chodbě a ručně vyráběná mýdla Jitky Vlkové v oddělení pro dospělé
Spojovací dveře
Repríza divadelní komedie divadelního spolku Klas, vítězné představení diváckého hlasování ze 14. Kláštereckých divadelních žní
Rudá volavka
USA – Mysteriózní thriller o bývalé primabaleríně (Jennifer Lawrence), které se dostane tvrdého výcviku ruské zpravodajské služby (2D)
Triky s trpaslíky
USA/KAN – Animovaný dobrodružství o Chloe, která se přistěhovala do nového domu. Jsou sádroví trpaslíci na zahradě opravu živí? (2D)
Obrazy Izraele
Výstava známé fotografky Lenky Hatašové, dokumentární fotografie z cest po Izraeli, výstava potrvá do 16. dubna, více na str. 10
Winchester: Sídlo démonů USA/AUS – Věříte na duchy? Okna, za nimiž je zeď, dveře otevírající se do prázdna, schodiště, co nikam nevedou… (2D)
Triky s trpaslíky
USA/KAN – Animovaný dobrodružství o Chloe, která se přistěhovala do nového domu. Jsou sádroví trpaslíci na zahradě opravu živí? (2D)
Noční hra
USA – Akční komedie. Max a Annie pořádají herní večery s dalšími páry, které se zvrtnou v záhadný únos. Je to ještě součástí hry? (2D)
Pračlověk
VB – Animovaný příběh z doby kamenné o Dugovi a jeho čtyřnohém příteli Čenichovi, kteří se snaží zabránit vpádu doby bronzové (2D)
Ornament, Tajemství 7 kaplí Projekce filmů Petra Mikšíčka a Miroslava Nyklíčka, které byly natočeny pro propagaci našeho města
Já, Padouch 3
USA – Padouch Gre, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni v animovaném filmu (2D)
Thor: Ragnarok
USA – Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem (2D)
Thor: Ragnarok
USA – Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem (2D)
Jarní cibuloviny
Prodejní výstava jarních cibulovin ve vestibulu knihovny, probídá po celý den do 18 hodin
Ferdinand
USA – Animovaný příběh ze Španělska o malé holčičce Nině a obrovským, ale nejhodnějším býku Ferdinandovi (2D)
MDŽ
Mejdan dívek a žen – hudební pořad nejen pro ženy s hudebním divadlem Hnedle vedle s Tomášem Bartákem a Zbyňkem Drdou
Black Panther
USA – Akční Sci-Fi o válečníkovi, černém panterovi, který se po smrti svého otce stává novým králem africké Wakandy (2D)
Jumanji: Vítejte v džungli
USA – Čtyři školáci objeví starou videoherní konzoli se hrou Jumanji a vzápětí se ocitají v džungli jako postavy této hry (2D)
Přání smrti
USA – Chirurg Bruce Willis vezme zákon do vlastních rukou a chce pomstít útok na svou ženu a dceru. Chicago má nového hrdinu (2D)
Čertoviny
ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky s Jakubem Prachařem v hlavní roli o trampotách dvou mladých čertů (2D)
Tátova volha
ČR – E. Balzerová se s dcerou T. Vilhelmovou vydává po stopách bývalých milenek svého zesnulého manžela (režie Jiří Vejdělek) (2D)
Včelka Mája: Medové hry
NĚM/AUS – Včelka Mája se i přes zákaz císařovny chce zúčastnit Velkých medových her a hodlá se jí osobně postavit (2D)
Tátova volha
ČR – E. Balzerová se s dcerou T. Vilhelmovou vydává po stopách bývalých milenek svého zesnulého manžela (režie Jiří Vejdělek) (2D)
Ples kulturního domu
K tanci a poslechu hraje taneční orchestr Variant České Budějovice, hosté electric boogie, předtančení, uvádí M. Jančařík
Veselá pouť
Loutková revue v podání loutkoherecké skupiny Loudadlo spolupracující s Čestkou televizí Praha
Včelka Mája: Medové hry NĚM/AUS – Včelka Mája se i přes zákaz císařovny chce zúčastnit Velkých medových her a hodlá se jí osobně postavit (2D)
Padesát odstínů svobody
USA – Červená mučírna se po svatbě v dětský pokoj rozhodně nezměnila. Přečká vztah Aninu kariéru a pomstu bývalého kolegy?
Rudá volavka
USA – Mysteriózní thriller o bývalé primabaleríně (Jennifer Lawrence), které se dostane tvrdého výcviku ruské zpravodajské služby (2D)
Tátova volha
ČR – E. Balzerová se s dcerou T. Vilhelmovou vydává po stopách bývalých milenek svého zesnulého manžela (režie Jiří Vejdělek) (2D)
Winchester: Sídlo démonů USA/AUS – Věříte na duchy? Okna, za nimiž je zeď, dveře otevírající se do prázdna, schodiště, co nikam nevedou… (2D)
Včelka Mája: Medové hry
NĚM/AUS – Včelka Mája se i přes zákaz císařovny chce zúčastnit Velkých medových her a hodlá se jí osobně postavit (2D)
Slam Poetry, kulturní fenomén současnosti Na pomezí poezie a divadla. Performativní umění. Rýmovaný stand-up. Říká se tomu všelijak, ale kdo to nezažil, ten to nemůže chápat... Je to soutěž, kterou máte v rukách vy, diváci.
Klášterecká divadelní jařina Aby bylo na podzim při žních co sklízet, musí se nejprve zasít. Co klášterecký divadelní spolek Klas zaseje, se dočtete na str. 3
Cesta za králem trollů
NOR – Rodinný fantasy příběh o bratrech, kteří na výpravě za princeznou a královstvím potkají příšery, magii i hrozivého Krále trollů (2D)
Tomb Raider
USA – Lara Croft se po ztroskotání lodi ocitá uprostřed neznáma, vybavená jen ostrým nožem, pevnou vírou a vlastní tvrdohlavostí (2D)
Triky s trpaslíky
USA/KAN – Animovaný dobrodružství o Chloe, která se přistěhovala do nového domu. Jsou sádroví trpaslíci na zahradě opravu živí? (2D)
Tátova volha
ČR – E. Balzerová se s dcerou T. Vilhelmovou vydává po stopách bývalých milenek svého zesnulého manžela (režie Jiří Vejdělek) (2D)
Já, Tonya
USA – Tonya Harding patřila mezi nejlepší krasobruslařky světa, všichni si ale více pamatují její šokující útok na soupeřku (2D)
Tlumočník
SLO/ČR/RAK – Roadmovie s J. Menzelem, který se svým spolucestujícím poznává život toho druhého a lépe tak chápou vlastní činy (2D)
Oni 2: Noční kořist
USA – Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, navštíví tři maskovaní psychopati a podrobí je zkoušce (2D)
Cesta za králem trollů
NOR – Rodinný fantasy příběh o bratrech, kteří na výpravě za princeznou a královstvím potkají příšery, magii i hrozivého Krále trollů (2D)
Pacific Rim: Povstání
USA – Hvězda Star Wars John Boyega a Scott Eastwood z Rychle a zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety (2D)
Králíček Petr
USA – Animovaný film o rebelském králíčkovi, který žil se zvířátky bezstarostný život na farmě – dokud nepřišel nový majitel (2D)
Pacific Rim: Povstání
USA – Hvězda Star Wars John Boyega a Scott Eastwood z Rychle a zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety (3D)
Včelka Mája: Medové hry
NĚM/AUS – Včelka Mája se i přes zákaz císařovny chce zúčastnit Velkých medových her a hodlá se jí osobně postavit (2D)
Tomb Raider
USA – Lara Croft se po ztroskotání lodi ocitá uprostřed neznáma, vybavená jen ostrým nožem, pevnou vírou a vlastní tvrdohlavostí (2D)
Ornament, Tajemství 7 kaplí Projekce filmů Petra Mikšíčka a Miroslava Nyklíčka, které byly natočeny pro propagaci našeho města
Jarní cibuloviny
Prodejní výstava jarních cibulovin ve vestibulu knihovny, probíhá po celý den do 18 hodin
Hledání velikonočního zajíčka Odpolední hra POUZE pro registrované čtenáře v oddělení pro děti a mládež, do 18 hodin
Vilém Hubka
Posezení s… se spisovatelem Vilémem Hubkou na téma emoce a jejich souvislost se zdravím v oddělení pro dospělé
Máří Magdaléna
VB/USA/AUS – Autentický portrét jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva, mladé ženě Máří, hledající nový způsob života (2D)
Naďa Konvalinková
Naďa Konvalinková a Tomáš Barták v zábavném pořadu Dr(o)bečky jedné herečky. Stolová úprava.
Tátova volha
ČR – E. Balzerová se s dcerou T. Vilhelmovou vydává po stopách bývalých milenek svého zesnulého manžela (režie Jiří Vejdělek) (2D)
Králíček Petr
USA – Animovaný film o rebelském králíčkovi, který žil se zvířátky bezstarostný život na farmě – dokud nepřišel nový majitel (2D)
Ready Player One: Hra začíná USA – Mladý hrdina je vržen do šílené, realitě na hony vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií (režie S. Spielberg) (2D)
Sherlock Koumes
USA/VB – Sherlock musí vyřešit záhadné krádeže sádrových trpaslíků, mezi nimiž žijí i Gnomeo a Julie z minulého příběhu (3D)
Ready Player One: Hra začíná USA – Mladý hrdina je vržen do šílené, realitě na hony vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií (režie S. Spielberg) (3D)
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Městská knihovna zdarma
Městská knihovna zdarma
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Kulturní dům
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Kino Egerie
130 Kč
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Kino Egerie
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SLOUPEK STAROSTY

Divadelní Komixový ples je za námi, atmosféra by se dala popsat nejčastěji používanou
komiksovou bublinou Ježkovy voči.
Ale divadelníci nekončí. Klášterecká divadelní jařina se kvapem blíží. Udělejte si čas
16.–17. března a přijďte na divadlo. První se představí soubor Ty-já-tr NAČERNO se svou
autorskou inscenací Uprostřed polí. Tento soubor není kláštereckému publiku neznámý,
účinkoval tu již se hrou Tři mušketýři, která byla divácky mimořádně úspěšná.
V sobotu si nesmíte nechat ujít oblíbence kláštereckého publika Kočovné divadlo Ad Hoc
(Zmrazovač, S úsměvem nepilota), kteří přijedou se svou novou hudební inscenací Nové
TV. „Koukáte rádi na televizi? Koukáte na televizi? Nedokážete se za všech okolností
vyhnout koukání na televizi? Slyšeli jste něco o televizním vysílání? Nové TV je tady právě
pro vás! Brzy uvidíte!“
Zdeňka Nyklíčková, divadelní soubor Klas, foto: Štěpán Malast ■
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Vážení Klášterečtí,
druhý měsíc
letošního roku
se pomalu blíží ke svému
konci. Roční
výročí úspěšného provozu
po rozsáhlé
rekonstrukci tak oslavilo naše
kino Egerie. Nyní si naši
pozornost zaslouží větší bráška, kulturní dům. Po rekonstrukci se stane ještě větším,
tentokrát však nebude jen
místem odpoledních či večerních kulturních akcí, ale
moderním celodenním kulturním centrem pro všechny
generace. Výsledek studie
vidíte uvnitř tohoto čísla.
Dobrým hospodařením za
rok 2017 se tak daří naplňovat cíl si na tuto velkou investici naspořit. Na speciálně
vytvořený účet, rezervu na
přestavbu kulturního domu,
je tak přesunuto prvních
30 milionů korun.
V uplynulých týdnech získal
výrazný úspěch klášterecký
ústav sociálních služeb, a to
zejména díky práci všech
zaměstnanců. Moc všem
děkuji a blahopřeji.
Při setkání se sportovci jsme
diskutovali realizaci nového
atletického sportoviště v letošním roce, ale nejen tu. Je
třeba rozšířit a projektově
připravit také zázemí pro
všechny sporty, to je naším
dalším úkolem. Je nutností,
aby děti a sportovci měli
nejen moderní sportoviště,
ale i šatny či sprchy a toalety.
Zúčastnil jsem se také zasedání žákovského zastupitelstva. Jsem velmi rád, že se
na nápadech a inspiracích
podílejí naše děti, to je
v našem městě také velmi
výrazná a důležitá novinka.
Nově zavedenou tradicí se
stalo též vyhlášení a předávání Ceny města Klášterce
nad Ohří, nyní vyhlašujeme
již třetí ročník.
Závěrem mi dovolte popřát
dětem krásné jarní prázdniny a všem ženám vše nejlepší k jejich svátku.
Štefan Drozd, starosta města

INVESTICE

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

2/2018 | strana 4

Představujeme vám plánovanou podobu nového kulturního domu
Město se v nejbližších letech
chystá k rozsáhlé rekonstrukci
kulturního domu, který zde
stojí již více než 50 let. Náklady
na provoz kulturního domu
a společenského domu Panorama, ve kterém se nachází
knihovna a zázemí pro setká-

vání spolků, jsou již velmi
vysoké. Proto by zde vnikl
pasivní dům s minimálními
náklady a díky této investici by
se z kulturního domu stalo multifunkční centrum pro všechny
generace s kulturním domem,
knihovnou, prostory pro spolky

a seniory, konferenční místností, hernou pro děti a dalším
využitím.
V letošním roce bude vyhlášeno
výběrové řízení jak na zhotovitele projektu, tak zároveň
i samotné rekonstrukce. K formě „design and build“ („navrhni

a postav“) se začalo přistupovat
až v poslední době. Zhotovitel
má odpovědnost za projektovou dokumentaci, zamezí se
tak vícenákladům ze strany
objednatele (města), které
vznikají při realizaci stavby nutnými změnami v projektu.
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Díky kamerám odhalili pokus o podvod

Děti ze základních škol se při exkurzi u městské policie vždy
zajímají i o fungování kamer

Cena města 2018
Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje 3. ročník udílení Ceny
města Klášterce nad Ohří. Nominační list zde můžete vystřihnout, najdete ho také na webu města. Nominaci od fyzických
či právnických osob zasílejte do 31. března na adresu: Městský
úřad, odbor komunikace a cestovního ruchu, nám. Dr. E.
Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří. Statut Ceny města
najdete na webu: www.klasterec.cz.

Nominační list na Cenu města Klášterce
nad Ohří 2018
Navrhovatel:
Jméno a příjmení/Název společnosti:

Datum narození/IČ:

Trvalé bydliště/Sídlo:

Já, výše jmenovaný, navrhuji, aby cenu města Klášterce
nad Ohří v roce 2018 získal/a:
Nominovaný:
Jméno a příjmení:

Odůvodnění:

V Klášterci nad Ohří dne:

Podpis navrhovatele:

S kuriózním případem, ve
kterém bez chybičky zafungovali jak strážníci, tak
kamery městské policie, nás
seznámil ředitel městské
policie Petr Hörbe. „Jeden
z našich zaměstnanců si po
pracovní době všiml řidiče
vozidla, který jezdil u koupaliště smykem. Následně
naboural do jiného vozidla
a vzápětí z místa nehody
odjížděl. Náš zaměstnanec
proto hned volal kolegům
u kamer, kteří monitorovali
pohyb tohoto vozu. Ti zjistili,

že se řidič na místo nehody
vrátil, posbíral střepy ze světel svého vozu, ten poté
odstavil v ulici Královéhradecká a střepy zde rozházel.
Tady chtěl zřejmě nafingovat,
že někdo naboural do něj.“
Strážníci však po dohodě
s policií dali na auto tzv. botičku. Majitel vozu pak volal
strážníkům, proč má jeho vůz
botičku a že jej někdo naboural. Následně vše musel
vysvětlit na dopravní policii,
která si tento případ převzala
k došetření.

Krmení toulavých koček má
svá pravidla
Toulavé kočky v Klášterci nad Ohří jsou přemnožené, v ulicích jich běhají desítky kusů, hubí malé druhy ptáků, mohou
být zdrojem řady infekčních onemocnění přenosných na
člověka, ničí vybavení zahrad a dvorů, dělají nepořádek.
Toulavé kočky se často objevují i v místech, kde rozhodně
nemají co dělat – v areálu škol, školek, v parcích, u zdravotních středisek apod.
Město ročně investuje nemalé finanční prostředky do "boje"
s populační explozí koček a ve spolupráci s městskou policií
a paní Vohánkovou, provozovatelkou psího útulku v Ciboušově, organizuje pravidelné odchytové akce, jejichž
cílem je zabránit dalšímu množení kastrací.
Stává se, že se na území města tvoří celé kolonie koček,
přičemž většinou jsou navázané na někoho, kdo je krmí.
V této souvislosti je třeba upozornit, že na takového člověka
se pohlíží jako na "pána" (majitele) kočky, neboť tím, že
se o kočku stará, deklaruje svůj nárok na ni. S vlastnictvím
zvířete přichází odpovědnost, je třeba se o kočky starat,
aby byly zdravé, kastrované a neničily sousedům majetek.
Na úřad často přicházejí lidé, kteří sice kočky krmí,
ale starat se o ně nechtějí. Díky tomu dochází k nedorozuměním, takoví lidé se často diví, že jim město nechce
přispět na krmení, zaplatit kastraci jejich koček, v některých
případech pak tito lidé nezvládají záplavu koček, které
svým neodpovědným chováním sami přilákali na svůj pozemek.
Město je v takových případech víceméně bezmocné. Pokud
dochází ke krmení koček na soukromých pozemcích nebo
mimo město (v chatových a zahrádkářských osadách
apod.), je na každém člověku, aby zvážil následky svého
počínání, ale v takových případech město nemá možnost,
jak krmení koček regulovat.
Jiným případem je však krmení koček ve městě, kde vznikají často nevzhledná „krmiště“. Odkládání jídla na volně
přístupných místech ve městě se považuje za znečišťování veřejného prostranství, za což samozřejmě
hrozí pokuta. Navíc však uvedeným jednáním, ať chceme
či ne, dochází k „přikrmování“ potkanů a holubů, a investice
do deratizace hlodavců či odchytu holubů pak přichází vniveč a míjí se účinkem. Někdy i dobrý úmysl může mít negativní následky. Prosíme tedy občany – nekrmte kočky na
volně přístupných plochách ve městě a zvažte raději jinou
formu pomoci toulavým kočičkám, např. příspěvkem na
útulek, na kastraci, pomocí při odchytu apod.
Libor Kocáb ■
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V březnu budou v salonku Městského úřadu v Klášterci
nad Ohří opět k dispozici pracovnice finančního úřadu,
aby vám pomohly se zpracováním daňového přiznání.
V pondělí 19. a 26. března od 13 do 17 hodin zde můžete
daňové přiznání také odevzdat.
Město Klášterec nad Ohří pro vás připravilo možnost
konzultací s městským architektem Ladislavem Komrskou. Veřejnost i zástupci firem ho mohou navštívit ve
3. patře radnice ve dnech 26. února, 12. března
a 26. března vždy od 15 do 17 hodin. Konzultace v dopoledních hodinách je možná po předchozí telefonické
domluvě na sekretariátu úřadu (tel.: 474 359 609).

AKTUÁLNĚ

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela stavebního
zákona, jejímž smyslem je podle Ministerstva pro místní
rozvoj ČR zjednodušení a ulehčení povolování staveb i procesu jejich vlastní realizace. Největší novinkou je, že pro
výstavbu rodinných domů a rekreačních staveb již nebude
potřeba stavební povolení, ale pouze územní souhlas
a ohlášení. Dále nemusí být povolení na ploty do 2 m
výšky mezi dvěma sousedy. Netýká se to však oplocení
sousedící s komunikací či veřejným prostranstvím. Novela
zákona se také citelně dotkla procesu kolaudace. Stavebník nově pouze ohlásí dokončení stavby. Změny vybíráme
jen některé, jelikož je jich celá řada, nejlépe vám je vysvětlí
přímo na stavebním úřadě ve 3. patře klášterecké radnice.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,

proběhly volby na prezidenta
republiky a jsem rád, že
dorazilo dost občanů jak
v prvním, tak i ve druhém
kole. Voliči dali jasně najevo,
koho chtějí ve vedení státu.
Obec v lednu provedla rozšíření veřejného osvětlení
v Kotvině pro větší bezpečnost obyvatel. Potrápil nás
sníh, který neustále padal,
ale díky včasnému úklidu se
to zvládlo. Rád bych poděkoval zaměstnancům obce,
ale také najatým pracovníkům, za pomoc při odklízení
sněhu, i když nás počasí
kolikrát nenechalo déle
spát.

a pracovníků SČVaK z Kadaně se to zvládlo opravit.
Dále došlo k odstrojení výzdoby po vánočních svátcích.
Po dohodě se správou a údržbou silnic a jejich nadřízeným
panem Pekárkem se začalo
postupně vyřezávat a čistit
podél hlavní komunikace od
křižovatky Kotvina směrem
na Okounov. Doufám, že se
tím zlepší bezpečnost na této
silnici. Tímto děkuji všem,
kteří tam s námi pracují.
Položil se další úsek kanalizace v obci Okounov a stále
pokračují práce na Sběrném
dvoře v Okounově.
Josef Dvořák,
starosta Okounova ■

V Kotvině se ucpal trativod
vody z kopců a při tání sněhu
a v důsledku nízkých teplot
začala namrzat komunikace
pod hřištěm. Za pomoci naší

Redakce se omlouvá za
chybné uvedení jména
v posledním čísle Kláštereckých novin. Na violoncello
v okounovském kostele na
Štědrý den zahrála Venuše
Dolejší.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s … Miroslavou Lizákovou
V únorovém vydání jsme se rozhodli udělat rozhovor
s ředitelkou Městského ústavu sociálních služeb Klášterec nad Ohří, Miroslavou Lizákovou. Jak už z titulní
strany Kláštereckých novin vyplývá, zařízení se nově
pyšní prestižním titulem. Kdo je vlastně Miroslava Lizáková a co klášterecký ústav sociálních služeb nabízí,
se dočtete na následujících dvou stranách.

Protože mě k tomu vedlo
moje vzdělání. Už na ergoterapii jsem se zaměřovala na
práci se seniory a postupně
si své vzdělání doplňovala.
Městský ústav sociálních
služeb nyní získal prestižní ocenění, můžete ho čtenářům přiblížit?
Certifikaci značky kvality uděluje Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR. Toto
ocenění se neuděluje běžně.
Zařízení si o něj musí zažádat.
V rámci této certifikace se
hodnotí pět oblastí – ubytování, stravování, péče, partnerství a kultura a volný čas.
Ve čtyřech oblastech jsme
získali nejvyšší možné ocenění – pět hvězdiček a celkově také pět hvězdniček. Na
tuto certifikaci jsme se připravovali s dostatečným
předstihem. Nejdříve jsme
museli vyplnit dotazníky
zaslané od asociace a pak nás
navštívili dva certifikátoři,
kteří u nás trávili celý den,
aby si ověřili naše odpovědi
v praxi. Zaměřili se na rozhovory jak s klienty, tak i se
zaměstnanci, poté jsme
o každé oblasti diskutovali.
Co takové ocenění pro
vaše zařízení znamená?
Zařadili jsme se mezi nejlepší
domovy pro seniory v Ústeckém kraji. Je to pro nás také
zpětná vazba na naši práci.
Ale například z finančního hlediska to žádný přínos nemá.

Dobrý den, paní ředitelko.
Máte před jménem dva
vysokoškolské tituly. Jaké
obory jste studovala?
No, já mám tři. Ale nejsem
taková, že bych je ráda ukazovala. Mám ještě bakaláře
z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor
ergoterapie. Titul magistra
jsem získala na Pražské vyso-

Zařadili jsme se
mezi nejlepší
domovy pro
seniory
v Ústeckém kraji.
Je to pro nás také
zpětná vazba na
naši práci.

ké škole psychosociálních
studií, obor sociální práce se
zaměřením na komunikaci
a aplikovanou psychoterapii.
A poslední titul, inženýra,
mám z Provozně ekonomické
fakulty České zemědělské
univerzity v Praze.

Mohou služby zařízení
využívat i lidé, kteří tam
nebydlí?

Ano. Máme tři sociální služby
– domov pro seniory, pečovatelskou službu a odlehčovací služby. Pečovatelskou
službu
využívají
klienti
v domácím prostředí, pečovatelka jim pomáhá se sebeobsluhou a péčí o domácnost.
Zajišťujeme také klientům
stravu. Odlehčovací služby
mohou využít klienti po dobu
maximálně tří měsíců. Slouží
především rodinám, které
pečují o příslušníka, jehož
zdravotní stav se zhoršil.
Využívají je také rodiny, které
potřebují odjet na dovolenou
a my zatím o jejich blízké
pečujeme. Pak máme ještě
doplňkovou činnost, kdy
k nám kdokoliv z veřejnosti
může chodit pro oběd.
Jsou všechny služby ústavu využívané?
Na odlehčovací služby máme
kapacitu 4 lůžka, do letošního
léta jsou již obsazené. Pečovatelská služba reaguje na
potřeby klientů. V loňském
roce jsme rozšiřovali provozní
dobu, kdy funguje v pondělí
a ve čtvrtek až do 18 hodin
a přibyly také víkendy. Letos
jsme opět přibírali další pečovatelku.
Jaké akce v průběhu roku
pořádáte pro své klienty?
Snažíme se jednou měsíčně
pořádat velkou akci s živou
hudbou v jídelně pro seniory.
Pak pořádáme menší akce,
například každý měsíc oslavu
narozenin klientů, kteří se
v daném měsíci narodili. Jezdíme na výstavy, do kina, na
koncerty a pořádáme další

Kde jste pracovala před
nástupem do funkce ředitelky městského ústavu
sociálních služeb?
Naposled jsem pracovala na
Městském úřadu v Kadani,
odbor sociálních věcí, terénní
programy. Předtím jsem
působila v domovech pro
seniory v Jirkově a Mašťově.
Proč jste si vybrala zrovna
oblast sociálních služeb,
práci se seniory?

Miroslava Lizáková s jednou ze spokojených klientek domova
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ROZHOVOR S ...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Já mám ráda všechna jídla, která mi partner uvaří
a nemusím je vařit já. Mám ráda italskou kuchyni, pizzu,
těstoviny…
Jaká je vaše oblíbená barva?
Barvu mám ráda růžovou a tyrkysovou.
Co vám dalo a vzalo vaše povolání?
Jestli mi něco vzalo, tak o tom nevím. Pak mi to zřejmě
nechybí. A co mi dalo? Určitě vědomí, že je v okolí
spousta dobrých lidí, kterým není lhostejný osud seniorů.
Oslava Mezinárodního dne žen v domově pro seniory
výlety, jak nám počasí dovolí.
Jednou ročně jezdí klienti na
rekreaci do Roztok u Křivokátu.
Jsou některé akce i veřejně přístupné?
Téměř všechny akce mohou
být veřejně přístupné, jen na
ně běžně veřejnost nezveme.
Na větší akce docházejí i klienti pečovatelské služby. Pro
veřejnost pořádáme dny otevřených dveří, které jsou spojené s prodejní výstavou
výrobků našich klientů na
téma Velikonoc a Vánoc.

Poznávám osudy
našich klientů
a vidím, že stačí
málo, aby byli
spokojení
a udělali jsme jim
radost.
V loňském roce zákazníci
Tesca podpořili váš projekt relaxační zahrady. Už
je hotový?
Ano, projekt je hotový. V rámci relaxační zahrady byl vybudován senzorický chodníček,
který obsahuje písek, mulčovací kúru, kamínky a štěpku.
Dále je zde houpačka, fontána, nové lavičky a mobilní
zahrádka pro pěstování. Na
podzim jsme v Tescu zvítězili
i s dalším projektem, který
jsme již rovněž realizovali,
a to nový klub aktivního stáří
– rekonstruovali jsme úsek
pro volnočasové aktivity.
Jaké další projekty jste
realizovali?
Od Nadace ČEZ jsme získali
60 tisíc Kč na klimatizaci do
jídelny. Finanční příspěvek

jsme obdrželi také od vánočního kamionu Coca Cola.
Využívali jsme i Investiční
regionální operační program,
díky kterému jsme zrekonstruovali celou odlehčovací
službu a zázemí pro pečovatelskou službu, také jsme
díky němu pořídili nový automobil. Druhý máme k dispozici díky projektu Auto
pomáhá. V současné době
budujeme
bezbariérovou
centrální koupelnu, probíhá
vybudování recepce u vchodu
do zařízení, celý objekt jsme
vymalovali a máme položená
nová lina. Ráda bych
v budoucnu pokračovala
s rekonstrukcí sociálních zařízení na pokojích a v garsonkách.
Co vás nejvíce na vaší práci baví?
Baví mě to, že se celý den
pohybuji v kolektivu všech
věkových kategorií. Jak mezi
zaměstnanci, tak mezi klienty. Poznávám osudy našich
klientů a vidím, že stačí málo,
aby byli spokojení a udělali
jsme jim radost.
Je psychicky náročná?
Určitě ano. V domově pro
seniory klienti umírají.
Dotýkají se vás některé

Byla bych ráda,
aby byl pro
každého klienta,
který do našeho
domova nastoupí,
ten přechod
z domácího
prostředí co
nejjednodušší
a nejpříjemnější.

Kde nejdál ve světě jste byla?
Nevím, jestli je dál Thajsko nebo Brazílie. Vždycky jsem
si přála podívat se na Ježíše Krista v Rio de Janeiro
a tím jsem si vlastně splnila svůj sen.
Jaké máte koníčky?
Hrála jsem 18 let první ligu národní házené. Asi devětkrát jsme byli mistři České republiky. Na konci kariéry
se mi dokonce podařilo dostat se do reprezentace Čech
a Moravy. Dnešní koníčky – hory, snowboard, lyže.

Předseda Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého
kraje Vladimír Vopelka předává certifikát kvality
příběhy vašich klientů, že
na ně třeba myslíte i doma?
Určitě. Nejvíc se mě dotkl
projekt Českého rozhlasu,
který probíhal v celé republice
před Vánoci, Ježíškova vnoučata. Registrovali jsme od klientů nejen věcná přání, ale
i zážitky. Většinou se klienti
chtěli podívat do svého rodiště nebo se setkat s nějakou
osobností.
Setkala jste se s tím, že by
se někdo divil vaší manažerské pozici z důvodu, že
jste mladá a půvabná žena?
Setkávám se s tím často.
Téměř pokaždé. Naposledy
včera, kdy k nám přišli dělat
klimatizaci do jídelny.
Chybí vám období, kdy
jste se aktivně věnovala
házené?
Na toto období moc ráda

vzpomínám. Strávila jsem na
házené celé své dětsví, mládí
i část dospělosti. Bylo to časově náročné, pracovala jsem,
studovala a celé víkendy trávila na házené. Přestala jsem,
protože jsem se na házenou
cítila už stará.
Co byste vzkázala potenciálním klientům vašeho
domova?
Byla bych ráda, aby byl pro
každého klienta, který do
našeho domova nastoupí,
ten přechod z domácího prostředí co nejjednodušší
a nejpříjemnější. A aby byl
hlavně v našem domově
spokojený.
Děkuji za rozhovor a přeji
hodně úspěchů v práci
i soukromém životě.
Adéla Václavíková ■

KULTURA
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Mirek Javůrek vystaví obrazy zdejších hradů i sochy z laminátu
Zaujaly vás reprodukce obrazů Mirka Javůrka, které jsou součástí nedávno vydané
publikace Hrady Klášterecka? Či barokně působící obrazy s koňmi nebo rostlinné
stropy, které byly k vidění na výstavě v galerii Kryt na podzim roku 2016? To vše
spolu s nejnovější tvorbou tohoto kláštereckého malíře a sochaře již brzy uvidíme
v Městské galerii Špejchar v Chomutově.
pro představení tvorby Mirka
Javůrka jako stvořené. A to
nejen díky rozměrům Javůrkových děl (jeden z nejnovějších obrazů secesního stropu
měří téměř čtyři metry). Svůj
prostor pro dokonalé vyznění
potřebují i sochy z laminátu,
které znázorňují postavy
v životní velikosti. „Citlivá
duše versus brutální realita
je tématem sochy a reliéfu
slavného německého malíře
Franze Marce, představitele
německého expresionismu,“
prozrazuje Mirek Javůrek
o jednom z děl připravované
chomutovské výstavy. Další
laminátová figura je ovlivněna ikonickou pózou z filmu
Olivera Stonea.
Postavy historicky doložeMirek Javůrek se věnuje celé dekorace. Má za sebou napří- ných osobností se objevují
škále uměleckých aktivit od klad výtvarnou výpravu pro i v obrazech hradů Himlštejn
vlastní malby, prací v inte- film o držiteli Nobelovy ceny či Šumburk. Malíř zde mapuje
riérech, na nástropních mal- Robertu Kochovi nebo o Mar- historickou cestu romanticbách, laminátových sochách, tinu Lutherovi.
kého malíře a kasteologa F.
až po odbornou práci pro film, Monumentální prostory cho- A. Hebera v r. 1842. Veřejkde působí jako filmový malíř mutovské galerie, kde vysta- nosti bude poprvé představen
a návrhář scén pro filmové vují přední čeští umělci, jsou obraz zaniklého zámku Felix-

Přijďte se podívat
na výstavu, která bude
v Městské galerii
Špejchar v Chomutově
(bývalý jezuitský
areál)
zahájena vernisáží
2. března v 17 hodin
a potrvá
do 6. dubna.
Otevřeno je od pondělí
do pátku (9–17 hod.)
a v sobotu
(9–12 hod.).
burk, který stával v Rašovicích. Jeho původní podoba
se dochovala díky rytinám
z 18. století.
Od olejomaleb kláštereckých
hradů se návštěvníci výstavy
přenesou k dalším tématům.
Jsou jimi nástěnné stropy,
jejichž součástí je i vlastnoručně vytvořená konstrukce.
Obrazy stropů přibližují oblohu s rostlinnými a případně
i dalšími symbolickými motivy. Tyto obrazy stropů pak
vytvoří originální výzdobu
soukromých domů či jiných
prostor na přání objednavatele díla.

Známá fotografka představí nevšední scenérie z Izraele
Lenka Hatašová je známá
především svými fotografiemi
slavných osobností, je také
hrdou nositelkou titulu Nikon
Ambassador. V galerii Kryt ale
představí výstavu s názvem
Obrazy Izraele. Touto výstavou se vrací ke svým dokumentaristickým začátkům,
původně se totiž věnovala
dokumentární fotografii.
„Do Izraele jsem původně jela
za poznáním, když jsem tam
ale na každém kroku začala
nacházet nádherné obrazy
a scenérie, neodolala jsem
a fotoaparát už neschovala,“
říká autorka snímků, které
pro jejich pojetí nazvala spíše
fotografickými obrazy.
Lenka se narodila v Praze

Výstava bude
zahájena 2. března
v 17 hodin a potrvá
do 16. dubna.
a k fotografování ji přivedl
otec, který působil jako fotograf Jaderného výzkumu
v Řeži. Začínala jako dokumentaristka, věnovala se
také válečné fotografii,
zachytila například válečné
události v Jugoslávii, procestovala s fotoaparátem země
Jižní Ameriky. Na konci 90. let
se její doménou stal stylizovaný portrét a naplno se
začala věnovat fotografování
známých osobností z oblasti
kultury, sportu i politiky.

Čtyřicet přihlášek sochařů z 24 zemí celého světa měla na
stole odborná porota, která vybírala šest sochařů pro
Krušnohorské sochařské sympozium ve dřevě na téma
Souvislosti. Vybráni byli: Tereza Holá, Katharina Mörth,
Reza Soheyl Bastami, Kamila Housová Mizerová, Peter
Paul Brockhage a Robert Canev. Náhradníkem je Paolo
Vivian a Özgür Ferhat Görel.
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Netradiční vítěz soutěže Nejsme žádné bábovky
Vanilka, skořice, marcipán,
citrón a jiné ingredience
používané na pečení bábovek 26. ledna krásně provoněly klášterecký Volňásek.
„Letošního ročníku soutěže
Nejsme žádné bábovky se
zúčastnil rekordní počet soutěžících. Odborná porota ve
složení Tomáš Barták, Petr
Hybner, Karel Černý, Hedvika Surá, Michaela Járková,
Milena Cajthamlová a Marcela Pištěková měla nelehký
úkol vybrat tu nej bábovku.
Hodnotil se nejen vzhled
a chuť bábovky, ale i originalita,“ prozradila Andrea
Mokrišová za pořadatele
akce.
V průběhu počítání přidělených bodů se na tanečním
sále konal pro všechny soutěžící a jejich doprovod

zábavný program s Tomášem
Bartákem. Soutěž nakonec
nevyhrála žádná z tradičních
sladkých moučníků, první
místo naopak obsadila masová bábovka Terezy Smrtové.
Druhé místo získala banánová bábovka Opilý Márty
Michaely Hubertové a třetí

příčku obsadil Jakub Richter
s bábovkou nazvanou Margotková. Zvláštní cenu obdržela keramická bábovka.
Samozřejmě nešlo jen o vítězství, ale i o zábavu a radost
z kulinářského umění. Dobře
se bavili příchozí všech generací.

KULTURA

Břišní tanečnice
zatančí v rytmu
Orientu

Již 9. ročník tradiční taneční
show, ve které se představí
děti z kroužků břišních tanců z domu dětí Volňásek,
Alice Batujeva se svými
kurzistkami a jejich hosté,
se uskuteční 18. března od
16 hodin v kulturním
domě. Jako hosté se představí Pearls of the Orient
(DDM Šuplík Kadaň), Pavla
Kostková, Renta Ranya
Havlová a Sonnay. Vstupné
činí 50 Kč.

Výtvarná soutěž pro všechny
klášterecké děti
Město Klášterec nad Ohří
a galerie Kryt vyhlašují
výtvarnou soutěž na téma:
Máme rádi Klášterec.
Které místo v Klášterci je vaše
nejoblíbenější, kam nejraději
chodíte s rodiči nebo kamarády a jaké místo se vám
v našem městě nejvíce líbí?
Výtvarné práce o formátu A4
nebo A3 mohou být vytvořeny jakoukoliv výtvarnou technikou včetně fotografie,
rodiče mohou zaslat také
fotografii svého dítěte.
Práce budou vystaveny
v červnu 2018 v galerii Kryt,
společně s výstavou budou

probíhat tvůrčí dílny pro
veřejnost a přednášky pro
celou rodinu.
Vybrané práce se stanou součástí kalendáře města pro rok
2019.
Svá díla noste či zasílejte
nejpozději do konce dubna 2018.

KAM?
Galerie Kryt
nám. Dr. E. Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
galerie@muklasterec.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Fricová

Vyhlášení soutěže
Mladí fotografují památky

Nebývale koček zvířecích i lidských uvidíte na výstavě
„Jsi moje kočka a já tvůj člověk“ v galerii Kryt již jen do
26. února. Přijďte se podívat na fotografickou tvorbu
Ladislava Kubeše a malířskou tvorbu Luďka Kubáta.

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska
vyhlašuje další ročník soutěže
Mladí fotografují památky. Uzávěrka pro vkládání
fotografií je 19. března. Vítězové národního kola soutěže
budou slavnostně vyhlášeni
u příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském
sále dne 17. dubna a postupují do mezinárodní soutěže.
V minulých ročnících naše
město úspěšně reprezentoval
Martin Motlík.
Tématem soutěže je archi-

tektonické dědictví, soutěž je
určená mládeži navštěvující
školní zařízení (věkový limit
je 21 let). Více informací
najdete na webu: shscms.cz.

Foto: Martin Motlík
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Žákovské zastupitelstvo navrhuje omezení cirkusů,
bude spolupracovat i na přípravě knihy a hřiště
V roce 2017 začalo v Klášterci nad Ohří fungovat žákovské zastupitelstvo. Poprvé se
žáci a studenti základních
škol a GSOŠ sešli v červnu
2017, nyní se scházejí přibližně jednou do měsíce. Na
stránkách
Kláštereckých
novin vám je všechny
postupně představíme.
Žákovské zastupitelstvo má
celkem 17 členů, kteří vzešli
z individuálně pořádaných
voleb na jednotlivých školách. Jsou to Alena Pechová, Alžběta Chrvalová,
Alise Kolínová, Emma
Gruberová, Jan Jíra, Filip
Chlup, Kamila Janáčková,
Lukáš Hablawetz, Kryštof
Podaný, Matěj Kovářík,
Evelína
Raufsteinová,
Ondřej Pešek, Tomáš
Dvořák, Tomáš Jelínek,
Valerie Jandová, Věnek
Herynk a Vojtěch Kutílek.
Patrony žákovského zastupitelstva jsou místní zastupitelé Petr Hybner a David
Kodytek.
Koordinátorem
celého projektu je kurátorka
galerie Kryt Lenka Fricová.
Starostou byl zvolen Filip
Chlup (ZŠ Krátká), místostarostkou Kamila Janáčková
(GSOŠ). Starosta a místostarostka jsou také členy Rady
žákovského zastupitelstva
a kromě těchto dvou jmen
v radě usedli také Emma Gruberová (ZŠ Petlérská), Lukáš
Hablawetz
(ZŠ
Školní)
a Věnek Herynk (GSOŠ).
Fungování zastupitelstva
představuje nejmladší členka žákovského zastupitelstva a zároveň radní, Emma
Gruberová ze ZŠ Petlérská:
Žákovské zastupitelstvo je
skupina žáků ze všech místních škol, která projednává
různé návrhy a ty se potom
snaží realizovat.
Scházejí se na radnici a projednávají různá témata.
Vždy, když se nějaké téma
odhlasuje, určí se buď pracovní skupina žáků, která je
bude mít na starosti, nebo
téma projednává celé zastupitelstvo.
Momentálně se projednávají
návrhy jako je „Klášterecká
kniha“, která by měla přiblížit menším dětem Klášterec

Cílem žákovského zastupitelstva je umožnit studentům účast na
rozhodování v zastupitelské demokracii na místní a regionální
úrovni. Děti mají možnost prosadit některé ze svých projektů či
návrhů, mohou pořádat různé akce pro studenty a veřejnost. Mají
poradní hlas na Zastupitelstvu města Klášterec nad Ohří a své
návrhy také kláštereckým zastupitelům v pravidelných intervalech
předkládají.
nad Ohří. „Studentský park“,
ve kterém by se mohli žáci
učit a vzdělávat. Zrekonstruovat „skate park“ a přidat více sportovních prvků.
Dále je v jednání, zda budou
v cirkusech vystupovat cizokrajná cvičená zvířata.“
Žákovské zastupitelstvo si
zatím k projednávání schválilo čtyři témata, kterými se
v nejbližší době bude zabývat. Je to téma již zmíněné
dětské knihy, která by měla
vyjít již letos. Dále návrh hřiště na workout, návrh studentského náměstí jako řešení
využití prostoru mezi ZŠ Krátká a zimním stadionem
a návrh na alespoň částečné
omezení cirkusových vystoupení na území našeho města.
Prostřednictvím dotazníků
na svých školách by také
zastupitelé rádi více spolupracovali s ostatními dětmi
a studenty ohledně dalších
návrhů k projednávání.

Představujeme žákovské zastupitele:

Emma Gruberová (10 let, zastupitelka a radní)
Navštěvuje ZUŠ v Klášterci, hraje na piano.
Ráda jezdí za babičkou na
venkov, kde se věnuje
výtvarné činnosti a venčení pejska.
Všímá si ekologie, čistoty
města. Mezi její cíle
v žákovském zastupitelstvu patří především
pořádek ve městě, estetika a vzhled ulic. Chce
nabídnout seniorům více
míst k odpočinku (více
laviček, interaktivní hřiště pro seniory se cvičebními prvky aj.)
Ráda by zrenovovala
město jako celek – ne jen
„nové město“, ale i starší ulice, kde jsou špatné chodníky
a vozovky. Emma více myslí na ostatní než na sebe – své
dětské zájmy, což se snaží zohlednit i v žákovském zastupitelstvu.
Lenka Fricová ■
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Děti ze školek mají hodinu pohybu navíc
Každý všední den probíhá na
zimním stadionu v Klášterci
nad Ohří ojedinělý projekt
s názvem Hodina pohybu
navíc. Projekt je zaměřen na
rozvíjení všeobecných pohybových schopností předškolních dětí a získávání
dovedností ve sportovních
hrách. Hlavním cílem je získání kladného vztahu k pohybu.
Do projektu se zapojilo všech
pět mateřských škol. Bruslení předškoláků zaujalo
cca 120 dětí předškolního
věku. Tato pohybová aktivita
získala i velkou podporu ze
strany rodičů. Rodiče i prarodiče spolupracují při oblékaní
dětí a pomáhají s organizací.
Některé děti využívají vybavení, které jim zapůjčil HC
Klášterec.

Na společné schůzce realizátorů projektu P. Mikeše a J.
Páleníka spolu se zástupkyněmi mateřských škol byla
vyhodnocena první část projektu, díky zájmu dětí a rodičů bude bruslení pokračovat
až do 22. března 2018.
Současně byla domluvena
a zahájena druhá část projektu, a to míčové hry. Do
této činnosti se zapojí opět
všechny mateřské školy
a vždy 1x týdně budou mít
možnost realizovat tyto pohybové aktivity v tělocvičně na
zimním stadionu. Pro děti
jsou připraveny míčové hry
k procvičení koordinace těla,
cvičení obratnosti, správného
držení těla při házení a chytání, spolupráce družstev atd.
Vše probíhá pod vedením jednoho trenéra a učitelek MŠ.

Nadané děti spolupracují
s architektem města

Děti ze 4. tříd ZŠ Krátká, které mají díky svému mimořádnému intelektovému nadání
rozšířenou výuku v některých
předmětech, navštívily se
svou učitelkou Gabrielou Jedličkovou radnici. Při exkurzi
u starosty města přednesly
své návrhy, co by se ve městě
mohlo vybudovat. Všechny
jejich návrhy uvítal architekt
města, s nímž si nyní domlouvají další spolupráci. Některé
z návrhů si ani nežádají velké

investice, ale pouze zájem
a ochotu místních. Veřejné
prostory by mohlo například
oživit piano pro veřejnost.
Děti pro něj navrhují prostor
u sala terreny nebo lázeňský
areál. Zaznělo i přání mít modernější knihovnu, což se
splní s přestavbou kulturního
domu. Děti by také uvítaly
lanovou dráhu, ekocentrum
či vzdělávací centrum typu
IQlandie.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Sraz všech, kteří rádi vzpomínají na letní tábory v Borotíně
a v Ratibořských Horách, se koná 21. dubna od 15 hodin.
Zájemci, ozvěte se Zdeňce Pokorné na tel. 728 624 820. Místo
srazu bude upřesněno.

Naším společným cílem je
radost z pohybu, pocit sounáležitosti a společného pro-

žitku, motivace k pohybu
pohybem samotným.
Petr Mikeš, HC Klášterec n. O. ■

Jarní prázdniny v kině Egerie
Speciální nabídku se vstupným 60 Kč a začátkem představení vždy od 16 hodin připravilo pro rodiny s dětmi kino
Egerie. Podrobný program od 5. do 9. března najdete na
str. 2.

POHLED DO HISTORIE
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Před 350 lety se v Klášterci poprvé konaly výroční trhy
Trhové právo, tj. právo pořádat na svém území trhy, patřilo do souboru tzv. městského práva. To vymezovalo
vztah města a jeho obyvatel k panovníkovi či k vrchnosti a týkalo se především správního řízení města, trestních
pravomocí, případně svobod a práv obyvatelstva.
V roce 1666 získal Klášterec
trhové právo. Dané privilegium stanovovalo i podmínky,
za kterých se výroční trhy
konaly. V případě Klášterce
se jednalo o výroční trh konaný 3x ročně po dobu osmi
dní. Vzhledem k situaci, která
zde po Třicetileté válce panovala, se však trhy začaly pravidelně konat až v roce 1668.
Již dříve se s velkou pravděpodobností v Klášterci konaly
tzv. týdenní trhy, ty měly ale
jen místní význam. Místní prodejci zde nabízeli běžně

dostupné komodity jako máslo, mléko, sýry, ovoce, zeleninu či maso od místních
řezníků. Na výroční trhy se
často sjížděli obchodníci z větších vzdáleností, nabízeli
i běžně nedostupné a méně
časté zboží. Výhodu však stále
měli místní obchodníci, mohli
si například přednostně umístit stánek. V rámci cechů měl
pak přednost ten, kdo se stal
dříve mistrem. Cizí obchodníci
byli omezováni i jinak. Měli
třeba pevně stanoveno, kolik
zboží smějí na trhu prodat.

Pokud hranici překročili,
museli zaplatit pokutu.
V roce 1827 bylo Klášterci
trhové právo potvrzeno
a v roce 1832 rozšířeno
o trhy dobytčí. V roce 1838
se zvýšil počet výročních trhů
ze tří na čtyři.
Tradice výročních trhů se
v Klášterci udržela až do
20. století. V době 1. světové
války se trhy nekonaly, ale už
v roce 1920 byly obnoveny
jak zmíněné výroční, tak
týdenní. Ve dvacátých letech
20. století byl opět povolen

jak dobytčí, tak nově i prasečí
a koňský trh. Z tohoto období
se dochoval seznam trhovců,
ze kterého je patrné, že se
trhů
účastnili
opravdu
obchodníci ze širokého okolí,
ať už šlo o Chomutov, Kadaň,
Karlovy Vary, Cheb, Aš, Horní
Litvínov, Hroznětín, Měděnec, Výsluní, Perštejn aj.
Objevovaly se tendence
zachovat trhy i během II. světové války, ale počet trhovců
se vzhledem k okolnostem
výrazně snížil. Po válce tradice trhů v Klášterci postupně
zanikla úplně.
Cechy
Cech byl sdružením řemeslníků či obchodníků, které
seskupovalo mistry a tovaryše stejného řemesla, hájilo
práva svých členů, dohlíželo
na kvalitu nabízených výrobků i na průběh mistrovských
zkoušek. Všechny podmínky
byly stanoveny v tzv. cechovních artikulích, souboru pravidel, která spravovala vnitřní
fungování cechu. Cechy vznikaly v 13. až 15. století,
v menších městech i později,
až do 17. století.
V Klášterci byl první cech
založen v roce 1523, tedy
před 495 lety, a zároveň byl
v tom samém roce vydán
Všeobecný cechovní řád.
Podle záznamu z roku 1722
fungovalo v Klášterci 11
cechů (cech řezníků, ševců,
soukeníků, pekařů, mlynářů,
kolářů, kovářů, bednářů, pláteníků, sládků a sladovníků
a tesařů) a dalších několik
řemeslníků bylo členy cechu
v jiných městech, například
v Kadani. Lenka Fricová ■

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Historické pohlednice města ze sbírky J. Krause.

…cech fungoval v podstatě
jako určité bratrství? Členové
cechu měli v kostele vlastní
oltář, měli vlastní znak i prapor. Jejich postupný zánik
způsobilo především to, že
potlačovali konkurenci, bylo
jim vyčítáno, že brzdí volný
obchod a podnikání – bránili
provozovat řemeslo těm, kdo
nejsou členy cechu, a bránili
v rozvoji nových technologií.
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NAŠE TIPY

Klášterecký zámek nabízí hned několik NEJ
Víte, že v interiérech prvního
zámeckého patra se nachází
NEJvětší muzeum porcelánu
v České republice? Spatřit
v něm můžete historický porcelán čínský, japonský,
evropský a 21 místností vás
provede výrobou porcelánu
v Čechách. Máte jedinečnou
příležitost spatřit na vlastní
oči NEJslavnější a NEJstarší
výtvor klášterecké porcelánky z roku 1794 s názvem
Vivat Böhmen. Tento porcelánový koflík spatřil světlo
světa pravděpodobně při
prvním výpalu, jejž provedl
ve zdejší muflové peci Jan
Mikoláš Weber. Než se malý
porcelánový šálek v dubnu
roku 2010 usídlil na kláštereckém zámku, strávil řadu
let v depozitáři Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Jeho historie je však
mnohem zajímavější. Přijďte
si ji poslechnout.
Uměleckoprůmyslové muzeum je vlastníkem valné
většiny exponátů, které lze
v muzeu porcelánu spatřit.
Z jeho sbírek vás na zámku
zaujme i rozverná a zároveň
praktická figurální plastika.
Najdete zde oblíbené figurky
dvou tváří. Omládnete a prozřete u kouzelného zrcadla.
Zapojíte fantazii a důvtip při
záludných hádankách vážících se k exponátům. Překvapí vás jídelní servis, pro nějž
služebnictvo
nasazovalo
život, aby ho zachránilo před
zničujícím požárem zámku.
Dojmete se a zavzpomínáte
při pohledu na retro. Kromě
historického porcelánu se
pokocháte i současnou produkcí klášterecké porcelánky
a sklárny Moser Karlovy Vary.
Klášterecká porcelánka je
dnes NEJstarší dosud produkující porcelánkou v Čechách.
Kromě porcelánu nabízí
zámek prohlídku pohádkové
země. Její součástí je
NEJvětší expozice skřítků
(paní Vítězslavy Klimtové),
kterou lze momentálně v ČR
spatřit. Nejen děti, ale
i dospělí tu najdou svého
spřízněného skřítka. Jako příklad uveďme Révovníčka
nachového, skřítka Dopíječe
nebo Divoženku mutant. Zajímá vás, jak vypadá stvoření,
které vám věčně schovává

Foto: Štěpán Malast
drobné předměty a je tak
NEJvíce rozšířeným skřítkem
všech domácností? Přijďte
a prohlédněte si Zášupšáka
neboli Schovávače na vlastní
oči.
Mimoto pohádkový okruh
představuje historické loutky
rodiny Matěje Kopeckého
a zámeckou věž. Ta vás
okouzlí jednak překrásným
výhledem na údolí řeky Ohře,
ale i legendami Krušnohoří
a jejich poutavou prezentací.
Okruh atraktivit obsahuje
NEJvětší zajímavosti zámeckého areálu. Sem patří více
než 5 000 historických knih,
minerály z Krušných hor, věž
a thunská hrobka. Z minerálů
určitě oceníte ciboušovské
ametysty krášlící např. kaple
(sv. Kateřiny, sv. Kříže) na
Karlštejně a kapli sv. Václava
v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Lákadlem pro
mnoho návštěvníků je bezpochyby hrobka rodu Thunů
s výjimečným rodokmenem
z porcelánových destiček.
Cestou do hrobky projdete
částí zámeckého parku, který
se v současnosti řadí k NEJlépe zachovalým historickým
parkům Ústeckého kraje.
V parku, kromě mnoha druhů
vzácných dřevin, najdete sallu terrenu se sochami
významného sochaře Jana
Brokoffa a 7 pískovcových
kaplí, které zachycují sedm
bolestí Panny Marie.

ORGANIZACE ZÁMEK KLÁŠTEREC N. O.
PRO ROK 2018 PŘIPRAVUJE:
Velikonoce na Zámku – 1. 4. – tradiční nedělní velikonoční odpoledne s bohatým programem.
Čarodějnice – 30. 4. – na Svatojakubskou noc se připravíme s kulturním programem v letním kině.
Zahájení turistické sezóny – 12. 5. – tradiční akce
u příležitosti zahájení turistické sezóny se spoustou
hudebních i jiných zážitků
Klosterlin –21.–22. 5. baletní a hudební přehlídka
v prostorách zámku a kulturního domu.
Den otců – 16. 6. – zábavný den nejen pro muže, ale
také pro rodiny s dětmi.
Sympozium ve dřevě – 22.–28. 6. – třetí ročník bienále sochařského sympozia Paměť krajiny podporuje
vztah a úctu k tradičním sochařským materiálům a nabízí sochařům i návštěvníkům prostor pro vzájemné obohacení.
Hurá na prázdniny – 29. 6. – tradiční vítání léta
a pasování malých předškoláků na prvňáčky v režii
Tomáše Bartáka.
Klášterecké hudební prameny – 2.–8. 7. – 14. ročník letního hudebního festivalu a houslových kurzů
s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným.
Klášterecké promenády – 8. 9. – Loučení s letní
sezónou. Pestrá, kvalitní muzika prozvučí celé město.
Klášterecké divadelní žně – 27. 10.–3. 11. – týdenní přehlídka vrcholného amatérského divadla, kterou
pořádá Divadelní spolek Klas a Zámek Klášterec nad
Ohří.
Rozsvícení vánočního stromu – 2. 12. – na první
adventní neděli jsou připraveny tradiční vánoční trhy
s bohatým doprovodným programem a velkým ohňostrojem.
Výstavy: Hvězdy stříbrného plátna – červen–září.
Hravá interaktivní výstava „Kdo si hraje, nezlobí“ říjen.
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Děti si užily lyžařské kurzy

Na ZŠ Krátká v Klášterci nad
Ohří se nově uskutečnily dva
lyžařské kurzy. Kurz pro druhý stupeň ZŠ byl organizovaný na Lipně a v rakouském
lyžařském středisku Hochficht. Kurz pro žáky ze

čtvrtých a pátých tříd se konal
v Jizerských horách v Příchovicích. Celkem 77 žáků školy
absolvovalo výuku a jízdu na
sjezdových a běžeckých
lyžích i na snowboardech.
„Na obou kurzech jsme využili

Úspěch plaveckých nadějí
ze ZŠ Krátká

lyžařské vybavení zakoupené
z projektu START inkluzivního
vzdělávání v Klášterci nad
Ohří. Žáci, kteří neměli dosud
své vlastní lyžařské vybavení,
tak měli možnost využít nebo
si toto vybavení půjčit. Jednalo se o běžecké sety, sjezdové boty, lyže a snowboardy.
Mnozí tak učinili. Běžecké
vybavení bylo využito asi nejvíce, uvedl Petr Opava, ředitel školy. Díky projektu
a zakoupenému vybavení si
tak mohli všichni žáci
vyzkoušet běh na lyžích
a dokonce absolvovat závo-

dy. Pro mnohé to bylo první
setkání s běžeckým lyžováním vůbec. „Myslím, že oba
kurzy se vydařily a byly přínosem pro samotné žáky
i učitele. Žáci se na kurzech
dozvěděli také něco o lyžařském vybavení a jeho údržbě.
V
Příchovicích
se
dozvěděli informace o práci
horské služby. Věříme, že po
letošních zkušenostech bude
zájem žáků a rodičů o pořádané kurzy ještě větší. Těšíme se na lyžařské kurzy opět
za rok, spokojeně uvádí ředitel školy.

Hurá na běžky
Základní škola ve Školní ulici 519 se podílí na realizaci projektu START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří
v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělání.
Díky finančním prostředkům projektu byly pro žáky naší
školy nakoupeny lyže, hole a boty na běžecké lyžování.
Žáci 9. tříd se každé úterý a čtvrtek od 23. ledna do
1. února účastnili výcviku běžeckého lyžování. První den
proběhl nácvik základních technik. Někteří žáci stáli na
běžkách poprvé v životě. V dalších dnech se žáci pod vedením Jaroslava Kaidla a Jiřího Pokorného vydali na delší túru
po krásách běžeckých stop v okolí Měděnce a Horní Halže.
Společné výlety na běžkách si všichni užili a zažili i spoustu
legrace. Domů se vraceli řádně unaveni.
V únoru pokračuje výcvik běžeckého lyžování pro žáky
8. tříd.
Monika Bártová, ředitelka školy ■

Karatisté se učí od žijící legendy
Dívčí plavecký tým ze ZŠ
Krátká po nedávném vítězství
v krajském kole plaveckých
závodů škol v Litoměřicích
výborně obstál i v republikovém klání.
V pondělí 22. ledna prokázal
celý tým velikou dávku sportovní odvahy, když ve složení
Picková, Švůgrová, Dudeková, Šmejcová, Dvořáková,
Prokopcová, Jíchová a Legátová nastoupil v republikovém
finále plaveckého poháru
AŠSK do plaveckého klání,
kterého se účastnily převážně

sportovní kluby ze všech krajů
naší republiky. Pro klášterecká děvčata to byl první závod
takové úrovně a své role velikých plavkyň se zhostila na
výbornou. Celkově se umístila
na 12. místě a v plavecké štafetě 6x50 m vybojovala skvělé 9. místo. Děvčatům patří
velký dík za vzornou reprezentaci školy i města a za
jejich úsilí, které předvedly,
když se od prosince pod vedením trenérek Jany Pokorné
a Petry Žihlové na závody připravovaly. Gratulujeme.

TERMÍNY VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
4. 3. (Ne) 15.30–16.30
5. 3. (Po) 17.00–18.00
10. 3. (So) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
10. 3. (So) 15.30–16.30
11. 3. (Ne) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou

11. 3.
12. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
26. 3.

(Ne)
(Po)
(So)
(Ne)
(Po)
(Po)

15.30–16.30
17.00–18.00
15.30–16.30
15.30–16.30
17.00–18.00
17.00–18.00

Začátkem února se zástupci
Karate klubu Kadaň a Klášterec nad Ohří zúčastnili mezinárodního semináře s žijící
legendou Shihanem Hideo
Ochim, který jako jediný v ČR
smí zkoušet na technický stupeň DAN. V průběhu semináře
se navíc konal mezinárodní
kontrolní turnaj „Gichin Cup“,
kterého se za českou státní
reprezentaci „B“ zúčastnila
Kristýna Tesařová. Turnaj rozhodoval jako hlavní rozhodčí

předseda karate klubu Josef
Patík a jako rohový rozhodčí
se zúčastnil trenér karate klubu Jan Kalkuš.
Karate klub Kadaň a Klášterec
měl na semináři dva zástupce
na zkouškách na stupeň 1.
DAN. „S radostí můžu konstatovat, že Filip Šimána a Tomáš
Froněk rozšířili nositele černých
pásů v klubu na počet rovných
deseti,“ uvedl spokojeně Josef
Patík po skončení již 23. ročníku mezinárodního semináře.
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Od saní do elektrárny a naopak aneb hasič komentuje
zimní olympiádu
Tušimice/Praha – Luboš Jíra, profesionální hasič ze Skupiny ČEZ v Elektrárně Tušimice, a sportovní novinář,
publicista a televizní komentátor Jakub Bažant; jak se to rýmuje? Oba vedle sebe zasedli v olympijském studiu
České televize, přičemž na ČT4 Sport společně komentovali průběh sáňkařských disciplín v jihokorejském
Pchjongčchangu, dějišti XXIII. zimních olympijských her.
„Hlavním komentátorem byl
pochopitelně Jakub Bažant.
Já mu byl k ruce coby znalec
daného sportu a jeho slova
doplňoval z odborného pohledu na věc. Například proč
tuhle zatáčku vybral ten či
onen takto a ne jinak, proč
asi došlo ke ztrátě času nebo
naopak jak je možné, že tak
najednou zrychlili, kdo má
jaké šance a podobně. Prostě
budu uvádět detaily, které na
první pohled nejsou rozpoznatelné,“ říká Luboš Jíra.
Bývalý československý reprezentant Luboš Jíra si tak do
svých historických závodních
saní (viz foto) může udělat
další pomyslný olympijský
zářez. Ten první a nejcennější
je z roku 1988, kdy byl účastníkem Zimních olympijských her v Calgary, přičemž
spolu se známým kreslířem
a humoristou Petrem Urbanem skončili ve dvojici na třináctém místě. V roce 2006 si
pak poprvé vyzkoušel ko-

mentování své disciplíny
z televizního studia během
Zimních olympijských her
v Turíně. Další dvě olympiády
již ovšem prožil přímo v místech jejich dění, neboť do Vancouveru (2010) a Soči (2014)
letěl jako šéftrenér české sáňkařské reprezentace.
„V Soči bratři Lukáš a Antonín
Brožovi ze Smržovky zopakovali ve dvojici naše umístění
na olympiádě, když stejně
jako já s Urbanem, dojeli třináctí. A protože všichni letošní
reprezentanti jsou právě z této
sáňkařské Mekky, věřím, že
letos se všem povede ještě
lépe. Například v družstvech
byli v Soči devátí, takže by
letos mohli skončit do 8. místa
(pozn. red. v době uzávěrky
novin ještě nebyly výsledky
známy). Když to zjednoduším,
tak každé zlepšení, byť o jedno
místo, lze vzhledem k našim
sáňkařským
podmínkám
označit za velmi dobré,“ uvedl
k možnostem českého týmu

mistr republiky z roku 1989
a bývalý šéftrenér české
reprezentace.
Luboš Jíra propadl saním
v šesti letech. Byl juniorským
reprezentantem, účastníkem
Světových pohárů, republikových, evropských i světových
mistrovství. Za svůj největší
úspěch považuje páté místo
z mistrovství světa a pochopitelně již výše zmiňované 13.
místo z Calgary. Saně ho přivedly i na Střední průmyslovou školu strojní v Jablonci
nad Nisou, neboť právě tam
se nacházelo tehdejší vrcholové středisko zimních sportů.
Jako strojař se pak po vojně
dal v roce 1990 k elektrárenským hasičům, jimž zůstal
v ČEZ věrný dodnes. Po dalších třech letech se rozhodl
ukončit sportovní kariéru,
čímž Česká republika přišla
o jednoho ze svých nejlepších
sáňkařských reprezentantů.
Po čase ovšem místo toho získala trenéra.

„V případě našeho rodu
opravdu platí rčení, že jablko
nepadá daleko od stromu.
Otec, děda a já, všichni jsme
závodili na saních, takže syn
Luboš s tím začal také. Mimo
jiné byl třetím nejmladším
českým olympionikem ve
Vancouveru a vloni druhý
v mužské kategorii na
mistrovství republiky. Začal
jsem ho jako malého trénovat
a nakonec jsem se stal trenérem mládeže a poté i na
deset let šéftrenérem české
reprezentace. Nadějné jezdce
trénuji i nyní. Jedním z nich
je juniorský reprezentant
Michael Lejsek, letos dvacátý
na mistrovství světa,“ uzavírá
Luboš Jíra, velitel družstva
z Pobočné stanice požární
ochrany Skupiny ČEZ v Elektrárně Tušimice a také předseda SK saně Klášterec nad
Ohří.
Ota Schnepp,
mluvčí Skupiny ČEZ pro
severní a střední Čechy ■

INZERCE
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Firma se starým dřevem vykupuje staré dřevo, prkna a trámy.
Staré trámy, stará prkna, podlahy, dřevo z rekonstrukcí a demolic vašich domů
či objektů (zemědělských, průmyslových atd.) po celé ČR.
Po dohodě je možné provést demontáž střechy na naše náklady.

Nejlepší výkupní ceny na našem trhu, platba hotově na místě.
Firma s dlouholetou tradicí, profesionální a seriózní jednání.
Tel. kontakt: 773 666 054, 777 987 482

www.staretramy.cz
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Vlastník nabízí ZDARMA pronájem 4 ha vcelku orné půdy v Mikulovicích u Vernéřova, ihned
k dispozici. Tel.: 602 586 411.
Koupím větší byt v Klášterci, spěchá! Tel.: 724 657 421.

INZERCE

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 – Garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dluhodobá nájemní smlouva. Kontakt: 777 818 144.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu,
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell – typu Arakauna. Stáří 15–20 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 2. března 2018
Klášterec – závory u autobus. nádraží – 14.30 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena podle
poptávky.
Informace: po–pá 9.00–16.00 hod. Telefon: 601 576 270,
728 605 840.

CENÍK INZERCE V KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH
Ceník plošné inzerce
Celá strana
192x271 mm
1/2 strany
192x133,5 mm
1/4 strany
94x133,5 mm
Doporučené rozměry plošné inzerce
94 x 94 mm
94 x 75 mm
94 x 35,5 mm
45 x 35,5 mm
Ostatní rozměry plošné inzerce
(cena za započatý 1 cm dané šířky sloupce)
šířka 45 mm
šířka 94 mm
šířka 192 mm
Množstevní slevy
3 až 5 opakování
sleva 10 %
6 až 10 opakování
sleva 20 %
11 až 12 opakování
sleva 30 %

6 000 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč
1 060
850
400
200

Kč
Kč
Kč
Kč

57 Kč
115 Kč
235 Kč

Při uplatnění těchto slev bude vystavena jedna faktura na celé objednané období
při prvním zveřejnění inzerce. Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH dle platné
sazby.

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!!!!!

KŘÍŽOVKA
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Milé dti,
dnešní kížovka patí pohádkovým postavikám. Snažila jsem se, aby se co nejvíce
podobaly originálu, tak snad všechny poznáte. Kdo pinese do redakce Kláštereckých
novin (infocentrum pod radnicí) vyluštnou kížovku a odpoví nám na otázku v tajence,
darujeme mu klášterecké omalovánky. Mjte se pkn!
Adéla Václavíková
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