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Název akce/filmu
Obrazy Izraele
Výstavy v knihovně
Velikonoce na zámku
Poklady z půdy
Pacific Rim: Povstání
Oni 2: Noční kořist
Operace Entebe
Králíček Petr
Madamme de Paris
Tátova volha
Sherlock Koumes
Souboj pohlaví
Cesta za králem trollů
Do větru
Tomb Rider
Jarní koncert
Miami
Coco
Fakjů pane učiteli 3
Black Panther
Jarní setkání pěveckých sborů
Rampage: Ničitelé
Rampage: Ničitelé
Pepa
Manželský poker
Posezení s…
Black Panther
Fakjů pane učiteli 3
V husí kůži
Ostrovské malířky
Hastrman
Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času
Vadí nevadí
V husí kůži
Den co den
Rampage: Ničitelé
Cesta muzikálem
Jak nezabloudit v knihovně
Výměnný koncert v Kadani
Vadí nevadí
Avengers: Infinity War
V husí kůži
Avengers: Infinity War
Avengers: Infinity War
Avengers: Infinity War
Avengers: Infinity War
Kazišuci
Pálení čarodějnic

Popis
Výstava dokumentaristických fotografií Lenky Hatašové z její cesty po Izraeli
Prodejní výstava velikonočních dekorací
Velikonoční slavnosti s divadlem, pletením pomlázek, barvením vajíček, soutěž o pěkné ceny, občerstvení (program na str. 10)
Výstava porcelánu věnovaného zámku dárci z celé republiky, jedinečná výstava nejušlechtilejší keramické hmoty
USA – Hvězda Star Wars John Boyega a Scott Eastwood z Rychle a zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety (3D)
USA – Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, navštíví tři maskovaní psychopati a podrobí je zkoušce (2D)
USA/VB – Politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air France na cestě z Tel Avivu do Paříže (2D)
USA – Animovaný film o rebelském králíčkovi, který žil se zvířátky bezstarostný život na farmě – dokud nepřišel nový majitel (2D)
Koncertní recitál Radky Fišarové s akordeonistou Aliksandrem Yasinským a kytaristou Miroslavem Linkou na renesančním sále
ČR – E. Balzerová se s dcerou T. Vilhelmovou vydává po stopách bývalých milenek svého zesnulého manžela (režie Jiří Vejdělek) (2D)
USA/VB – Sherlock musí vyřešit záhadné krádeže sádrových trpaslíků, mezi nimiž žijí i Gnomeo a Julie z minulého příběhu (2D)
USA/VB – Šovinistické prase proti feministce s chlupatýma nohama, takhle neodolatelná nabídka se nedá odmítnout (2D)
NOR – Rodinný fantasy příběh o bratrech, kteří na výpravě za princeznou a královstvím potkají příšery, magii i hrozivého Krále trollů (2D)
ČR – Příběh tří mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů. Mezi bratra a sestru vstoupí další muž (2D)
USA – Lara Croft se po ztroskotání lodi ocitá uprostřed neznáma, vybavená jen ostrým nožem, pevnou vírou a vlastní tvrdohlavostí (2D)
Koncert žáků základní umělecké školy na sále ZUŠ
FIN – Finská variace na slavné drama Thelma a Louise vypráví příběh dvou sester, barových tanečnic, které se setkávají jako dospělé (2D)
USA – Animovaný příběh Miguela, který se i přes tajuplný zákaz hudby v rodině chce stát uznávaným hudebníkem (2D)
SRN – Další Zekiho novátorské pedagogické postupy zahrnují i nelegální podkožní čipování studentů, aby se mu netoulali za školou (2D)
USA – Akční Sci-Fi o válečníkovi, černém panterovi, který se po smrti svého otce stává novým králem africké Wakandy (2D)
Jarní koncert souborů Septem Cantet, ZŠ Rudolfa Koblice Kadaň a Cantica Bohemica, program na str. 10
USA – Nezdařený nebezpečný genetický experiment změní mírného gorilího samce v obrovské zuřící monstrum (3D)
USA – Nezdařený nebezpečný genetický experiment změní mírného gorilího samce v obrovské zuřící monstrum (2D)
ČR – Dočká se celoživotní outsider (M. Suchánek) toho opravdového a šťastného života? Dále hrají P. Špalková, F. Blažek. A. Bendová (2D)
Divadelní komedie s Jiřím Langmajerem, Danielou Šinkorovou, Andreou Kerestešovou, Petrem Stachem a dalšími
… se včelařem Vladislavem Synkem o včelaření, včelách a hlavně o medu a výrobcích z něj v oddělení pro dospělé
USA – Akční Sci-Fi o válečníkovi, černém panterovi, který se po smrti svého otce stává novým králem africké Wakandy (2D)
SRN – Další Zekiho novátorské pedagogické postupy zahrnují i nelegální podkožní čipování studentů, aby se mu netoulali za školou (2D)
USA/Čína – Starý husí mládenec musí při cestě na jih snášet společnost dvou ztracených kachňátek (2D)
Do galerie Kryt se vrací ostrovské malířky s jejich kolektivní výstavou malovaných děl, výstava potrvá do půlky května
ČR – Romantický thriller o hastrmanovi aneb baronu de Caus a rychtářově dceři Katynce – scénář a režie Ondřej Havelka (2D)
NOR/SRN – Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby se mohl přes vanu času dostat do minulosti a zabránit jedné svatbě (2D)
USA – Vadí nevadí je poměrně nevinná hra, do té doby, než začnou její protagonisté v případě lži nebo nesplnění úkolu umírat (2D)
USA/Čína – Starý husí mládenec musí při cestě na jih snášet společnost dvou ztracených kachňátek (2D)
USA – Romantické drama o dospívající dívce Rhiannon, která se zamiluje do někoho, kdo se probouzí den co den v jiném těle (2D)
USA – Nezdařený nebezpečný genetický experiment změní mírného gorilího samce v obrovské zuřící monstrum (3D)
Magda Malá a Bohuš Matuš a kapela Charlie Band, vstupenky v KD a v síti TicketArt – Invia (Sportovní) a Prima Travels (U Potoka)
Odpoledne plné bludišť v oddělení pro děti a mládež, děti si vyzkouší různá bludiště a vyhrají sladké odměny, pro čtenáře zdarma
44. výměnný koncert ZUŠ Klášterec nad Ohří a ZUŠ Klementa Slavického Kadaň v kostele Stětí Sv. Jana Křitele v Kadani
USA – Vadí nevadí je poměrně nevinná hra, do té doby, než začnou její protagonisté v případě lži nebo nesplnění úkolu umírat (2D)
USA – Snímek završuje desetiletou cestu a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob (2D)
USA/Čína – Starý husí mládenec musí při cestě na jih snášet společnost dvou ztracených kachňátek (2D)
USA – Snímek završuje desetiletou cestu a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob (3D)
USA – Snímek završuje desetiletou cestu a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob (2D)
USA – Snímek završuje desetiletou cestu a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob (2D)
USA – Snímek završuje desetiletou cestu a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob (3D)
USA – Když si budete chtít prvně zasexovat a ještě nejste úplně dospělí, asi byste to neměli troubit do světa, ani na ty internety (2D)
Hudební program, opékání špekáčků, soutěž masek, sladké odměny a pálení čarodějnice v letním kině
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SLOUPEK STAROSTY

V obřadní síni na zámku oslavili 24. února manželé Vlasta a Štefan Strukovi stříbrnou
svatbu. Obřad se nesl v láskyplném duchu i s přídavkem recese. Manželé si vyměnili speciálně vytvořené medaile, svatební hosté měli šerpy. Slavnostního aktu se zúčastnili téměř
všichni příbuzní a přátelé jako před čtvrtstoletím. Mezitím oba manželé přivedli na svět
dnes již dospělé děti Zuzanu a Petra a prožili mnohé. Gratulujeme k výročí a přejeme
hodně životního nadhledu, přátelství a lásky i do budoucna.
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10. a 11. dubna 2018 od 13 do 17 hodin

Vážení Klášterečtí,
nejprve
se
chvilku zdálo,
že
přichází
jaro, ale zima
se stále nechce
rozloučit. Přesto již proběhla
Klášterecká
divadelní jařina a ti, kteří si na
jedno či obě divadelní představení udělali čas, rozhodně nelitovali, stejně jako já. Díky
divadelnímu spolku Klas tak
máme v našem městě o kulturní zážitky postaráno. Nyní
máme zaseto a můžeme se
těšit na sklizeň na podzimních
Kláštereckých
divadelních
žních. Jsem velmi rád, že nás
divadelníci reprezentují i mimo
naše město. Za všechnu tuto
jejich práci jim patří velký dík.
Poděkovat za dobrou reprezentaci našeho města jsem mohl
při osobním setkání se sáňkaři.
Setkal jsem se jak s nastupujícím úspěšným juniorem
Michaelem Lejskem, i reprezentantkou v seniorské kategorii paní Olgou Stavenskou.
Na památku obdrželi mimo jiné
i úplně novou knížku Renaty
Šindelářové. Povídkový příběh
z Klášterce nazvaný Dnes je
i zítra jsem přečetl jedním
dechem a vřele vám jej též
mohu doporučit. Jsem velmi
rád, že plníme naše předsevzetí
v plnění publikačního plánu.
V únoru zastupitelé schválili
nový územní plán našeho města. Čekalo se na něj dlouhých
osm let. Zastupitelé také
schválili v souladu se strategickým plánem možnost přihlásit se k dotaci na nákup bytů
pro naše město. Máme dnes
totiž k dispozici po rozsáhlé
privatizaci bytového fondu
v minulosti pouhých cca 100
bytů. Pro porovnání – město
Kadaň disponuje cca 1000
byty. Pokud budeme úspěšní,
rozšíříme tak náš bytový fond
o byty pro maminky s dětmi či
ekonomicky aktivní seniory.
Chceme v budoucnu investovat i do bytů pro mladé rodiny
či bytů startovacích.
Letos nás čekají zřejmě chladnější Velikonoce. Přesto přeji
vám všem příjemné prožití
velikonočních svátků a dětem
veselou pomlázku.
Štefan Drozd,
starosta města
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Jaké plány má město v první polovině tohoto roku?
Rozšíření parkoviště v Zahradní ulici
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a výstavba nového
parkoviště v Zahradní ulici za domem čp. 508-509. Dojde
k opravě a rozšíření povrchů komunikace a výstavbě nového
parkoviště s kolmým stáním a k rozšíření veřejného osvětlení
pro nově vybudované parkoviště. Dále je předmětem zakázky
vybudování kontejnerových stání a sanace zrušené odpadní
jímky.

Konzervace nádvorní stěny jižní budovy
hradu Šumburk
V loňském roce město zahájilo stabilizační opravy hradu Šumburk, konkrétně torzo západní hradby. Náklady ve výši téměř
800 tis. Kč byly podpořeny dotací od Ministerstva kultury ČR
ve výši 200 tis. Kč. Letos město plánuje pokračovat v záchranných pracích, předmětem zakázky je stabilizování současného
stavu nádvorní stěny jižní budovy hradu. Pozemek s areálem
hradu leží ve výšce 541 m nad mořem na výrazném dominantním kopci. Cílem opravy je zachování současného stavu,
zachování vypovídající hodnoty památky, konzervace všech
autentických prvků, k nimž patří zejména detaily konstrukcí
(kapsy po lešení, ostění otvorů), zbytky omítek, původní charakter zdiva, skalní výchozy i terény včetně sutí. Projektem
řešená oprava zachovaných částí nádvorní stěny se zaměří
především na zajištění její celkové stability dozděním chybějícího zdiva v patě stěny. Práce by měly začít letos v květnu,
plánované náklady jsou okolo 1,2 mil. Kč. Město opět požádá
o 200 tis. Kč v rámci dotačního programu Ministerstva kultury
ČR.

Zpracování projektové dokumentace na regeneraci lokality ulice Pod Stadionem a Kralovéhradecké ulice
Město zadalo zakázku na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci
a regeneraci lokality ulic Pod
Stadionem a Královéhradecké a jejich okolí. Dokumentace bude řešit rekonstrukci
povrchu komunikace a stávajících chodníků, dále pak
vybudování nových chodníků,
přechodů pro chodce, zkapacitnění parkovacích míst
a vybudování nových kontejnerových stání, dále rekonstrukci a doplnění veřejného
osvětlení a regeneraci a doplnění zeleně či odvodnění.
Kompletní rekonstrukci této
lokality město plánuje ihned
po dokončení rekonstrukcí
inženýrských sítí, které
správci sítí (plyn, vodovody,
kanalizace) naplánovali na
tento a příští rok.

Malé technické služby dělají
město hezčím
Zeptali jsme se Jaroslava Krejsy, ředitele společnosti Klášterecká kyselka, s. r. o, co vše
má tato společnost v Klášterci
nad Ohří na starosti. „V zimním období je to jak úklid
schodišť, podchodů, autobusových zastávek a přechodů
pro chodce od sněhu, tak
i celoroční úklid kontejnerových stání a také kusového
odpadu, který občané vyřadí.
Opravujeme a udržujeme
městský mobiliář, to znamená
lavičky, odpadkové koše, kaš-
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ny. Doplňujeme dopravní
značky,“ uvádí Krejsa. V létě
se pak zaměstnanci „malých
technických služeb“ starají
o zeleň ve městě, v zámeckém
parku i v zóně Verne. K dalším
povinnostem patří údržba
hřbitova. „Udržujeme také
dětská hřiště, opravujeme
a natíráme jednotlivé prvky.
Seniorům odvezeme i starý
nábytek do sběrného dvora,
stačí se na nás obrátit,“ říká
ředitel firmy, která sídlí v areálu aquaparku.

Do kontejneru lze ukládat pouze objemný kusový odpad
z domácnosti (např. nábytek, kovy, koberce, lina apod...).
V žádném případě se nesmí ukládat nebezpečný odpad
ani nádoby tímto odpadem znečištěné (např. barvy,
laky, rozpouštědla apod.), stavební suť a bioodpad.
Pokud bude velkokapacitní kontejner naplněn před vypršením
určené doby stání, bude z daného stanoviště odvezen bez opětovného přistavení.
Vaše případné dotazy zodpoví paní Šantorová - tel. číslo:
474 359 613 nebo e-mail: santorova@muklasterec.cz.

Jarní blokové čištění v Klášterci n. O.
Harmonogram je pouze orientační a může se změnit v závislosti na počasí. Aktuální termín pro každou ulici pošleme
vždy den předem formou SMS všem registrovaným uživatelům mobilního rozhlasu, kteří mají uvedenou ulici. V případě,
že se chcete registrovat, můžete na webu www.klasterec.cz
nebo kontaktujte Adélu Václavíkovou (tel.: 474 359 686,
vaclavikova@muklasterec.cz).
3. 4. 17. listopadu (horní část po křižovatku s ul. Lidická), V Zátiší
4. 4. Lesní, Větrná po křižovatku s ul. 17. listopadu
5. 4. Pionýrů, Lidická, Dukelská, 17. listopadu (od křižovatky s ul.
Lidickou po ul. Petlerská)
6. 4. Jana Ámose Komenského, Ciboušovská, Souběžná
9. 4. Dlouhá vč. parkoviště (propojka na Aquapark) + obě strany
chodníku, Petlérská
10. 4. Ječná, Polní, Žitná, Krátká, Sportovní, Luční
12. 4. Družstevní, Okružní, Příčná, Lipová
13. 4. Sadová, U Koupaliště (od křižovatky Budovatelská), Kpt. Jaroše
16. 4. Na Vyhlídce, Mírová
17. 4. Školní vč. Školní 511-516 (od křižovatky s ul. Budovatelská
k ul. U Potoka), Budovatelská, spojka Školní – Petlérská
19. 4. silnice č. 13 od ZKL k potoku, Topolová, Olšová, U Potoka
20. 4. silnice č. 13 od gymnázia k potoku, Pod Skalkou, Pod Pivovarem, Spojka – Olšová, Okružní, Topolová
23. 4. Pod Stadionem, Královéhradecká
24. 4. Nádražní, autobusové nádraží
26. 4. Boženy Němcové, Pražská, Za Korkem, Husova
27. 4. Václava Řezáče + hornické domky (Pražská)
30. 5. Švermova, Bezručova, Nad Tunýlkem, Rokycanova, Urxova,
Žižkova (až k ul. Pod Skalkou), U Garáží
2. 5. Rašovické sídliště vč. ul. Přívozní
3. 5. silnice č. 13 od Bohemia Excellent ke Slávii, Tyršova, Havlíčkova, Třebízského
4. 5. Karlovarská, Ruská, Vítězná, Palackého, Nerudova
7. 5. nám. E. Beneše, Zahradní (od nám. k ul. Palackého), Kostelní,
část Chomutovské (od nám. ke kruhovému objezdu vč. parkoviště Kamenka), Svatopluka Čecha
9. 5. Zahradní (od ul. Palackého k mostu), Vodní, Cihlářská, Kyselka
10. 5. Průmyslová zóna, Útočiště, Mudra, Klášterecká Jeseň
11. 5. Rašovice, Lestkov, Ciboušov

Rozmístění velkokapacitních kontejnerů (VKK) v roce 2018
ulice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Žižkova
Jana Švermy
Kpt.Jaroše
Karlovarská
Rašovice
Lestkov
Ciboušov
Útočiště
Větrná
Klášterecká Jeseň
Hradiště
V. Řezáče
Panorama
Sportovní (u ul. Ječná)
Královéhradecká
Dlouhá
J. A .Komenského
Tyršova
Říční
Ciboušovská
Suchý Důl
V Zátiší

březen
datum doba přistavení
3. 3. sobota 10.00–13.00
3. 3. sobota 10.00–13.00
3. 3. sobota 10.00–13.00
24. 3. sobota 10.00–13.00
3. 3. pátek 15.00–18.00
3. 3. pátek 15.00–18.00
24. 3. sobota 10.00–13.00
10. 3. sobota 10.00–13.00
10. 3. sobota 10.00–13.00
9. 3. pátek 10.00–13.00
10. 3. sobota 15.00–18.00
31. 3. sobota 10.00–13.00
9. 3. pátek 15.00–18.00
9. 3. pátek 15.00–18.00
17. 3. sobota 10.00–13.00
16. 3. pátek 15.00–18.00
17.
16.
24.
17.
31.

3.
3.
3.
3.
3.

sobota
pátek
sobota
sobota
sobota

10.00–13.00
15.00–18.00
10.00–13.00
10.00–13.00
10.00–13.00

červen
datum doba přistavení
2. 6. sobota 10.00–13.00
2. 6. sobota 10.00–13.00
2. 6. sobota 10.00–13.00
9. 6. sobota 10.00–13.00
9. 6. sobota 10.00–13.00
9. 6. sobota 10.00–13.00

říjen
datum
5. 10.
5. 10.
26. 10.
12. 10.
13. 10.
13. 10.

8. 6. pátek 15.00–18.00
8. 6. pátek 15.00–18.00
16. 6. sobota 10.00–13.00

20. 10. sobota 10.00–13.00
20. 10. sobota 10.00–13.00
6. 10. sobota 10.00–13.00
5. 10. pátek 15.00–18.00
13. 10. sobota 10.00–13.00
20. 10. sobota 10.00–13.00
27. 10. sobota 10.00–13.00

8. 6. pátek 15.00–18.00

1.
16.
1.
23.
23.
1.

6.
6.
6.
6.
6.
6.

pátek
sobota
pátek
sobota
sobota
pátek

15.00–18.00
10.00–13.00
15.00–18.00
10.00–13.00
10.00–13.00
15.00–18.00

16. 6. sobota 10.00–13.00

doba přistavení
pátek 15.00–18.00
pátek 15.00–18.00
pátek 15.00–18.00
pátek 15.00–18.00
sobota 10.00–13.00
sobota 10.00–13.00

27. 10. sobota 10.00–13.00
27. 10. sobota 10.00–13.00
26. 10. pátek 15.00–18.00
6. 10. sobota 10.00–13.00
6. 10. sobota 10.00–13.00
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Územní plán schválen, co to znamená?
Na únorovém jednání zastupitelstva města byl schválen územní plán. Na jeho zpracování – pořízení – bylo
zapotřebí šest roků a dvojí opakování veřejného projednání.
Územním
plánem
byla ně v pravomoci vlastníků
potvrzena dlouhodobá kon- těchto pozemků.
cepce založená na ochraně Rozvoj bydlení v Klášterci
kulturního a historického v prostoru sadů i v Miřeticích
dědictví, posílení nízkopo- je již zpřesněn prostřednicdlažní
obytné
zástavby tvím územních studií, které
a umístění výrobních ploch do byly novým územním plánem
Miřetic a ještě lépe do prů- akceptovány.
myslové zóny Verne.
Město má k dispozici pozemMěsto nyní disponuje jedineč- ky pro umístění dalších
nými plochami pro umístění výrobních kapacit, tedy i prarodinných domů: zásadní covních míst, s nejvyšší úrovrozvojovou plochou je prostor ní
investorské
přípravy
dnešních sadů, jehož postup- a uživatelským komfortem
nou realizací se otevírá mož- pro budoucí uživatele.
nost posílení a oživení Schválením územního plánu
historického centra.
není tato činnost ukončena.
Nutno však připomenout, že Úřadem územního plánování,
rozvojové plochy města pro kterým je v našem případě
bydlení jsou, s výjimkou Odbor regionálního rozvoje
obytné skupiny u Ciboušov- Městského úřadu v Kadani,
ské ulice, umístěny na sou- budou sledovány a vyhodkromých pozemcích. Další noceny záměry obsažené
příprava území je tak výhrad- v územním plánu a navržena

Vydejme se na Mědník
pro velikonoční vajíčko

Část Miřetic, foto: Ladislav Kubeš
jejich případná revize v případě, že nebudou k dispozici
indicie k využití těchto záměrů. To pak prostřednictvím
změny územního plánu umožní vypustit rozvojové plochy,
které nejsou naplňovány,
a otevřít tak možnost uplatnění jiných pozemků či jiných
záměrů.
Město čeká jednání s ministerstvem dopravy na zpřesnění (zúžení) koridoru pro
obchvat silnice I/13 a zúžení
popřípadě vypuštění koridoru
intenzifikace železniční trati.
Tyto kroky následně prostřednictvím změny územního plánu otevřou možnost
využití dalších, dosud v této
věci blokovaných, pozemků.
Město má z hlediska územního plánování i další možnosti
a úkoly: například prověřit
transformaci rozsáhlého území ZKL na městskou sídelní

strukturu, prověřit prostor
potřebný pro další rozvoj lázní
nebo posílit význam Mikulovic.
Samostatným úkolem je prověření potřeby a účinnosti
regulačního plánu městské
památkové zóny. Ukazuje se,
že současné nastavení regulace území neumožňuje získat
souhlas s běžnými potřebami
obyvatel – přístavbami, dostavbami, garážemi apod.
Řešením je korekce tohoto
dokumentu se zaměřením na
ochranu rozhodujících proluk,
průhledů a potenciálních náhrad znehodnocené zástavby
a prostorová ochrana budoucí
dostavby lázeňského prostoru. Běžné potřeby obyvatel lze
řešit standardními postupy ve
spolupráci s dotčeným orgánem památkové péče.
Ladislav Komrska,
architekt města ■

Klub českých turistů Klášterec nad Ohří opět po roce pořádá
o velikonoční neděli 1. dubna výstup na Mědník pro velikonoční
vajíčko. Start je od 8 do 9 hodin od kláštereckého stadionu. Cíl
pochodu na Mědníku je do 13 hodin.
Všichni příznivci pochodu jsou srdečně zváni, prohlédnout si
mohou i vloni vytvořenou naučnou stezku Cesta z města.

Po porodu vrátí kurzovné
Nemocnice v Kadani nyní organizuje kurzy předporodní
přípravy pro nastávající maminky i tatínky. Budoucí rodiče
se tu dozvědí potřebné informace týkající se posledního
trimestru těhotenství, samotného porodu, šestinedělí
a kojení. Každé rodičce, která kurz absolvuje a přivede na
svět své dítě právě v kadaňské porodnici, bude vrácen
poplatek za kurz. Ten činí 800 Kč pro individuální pár
a 500 Kč v případě skupinové lekce pro 2–3 páry. Kurzy
probíhají přímo v nemocnici, bližší informace získáte na
tel. 724 690 516 nebo FB stránce Porodnice Kadaň.

Mezinárodní den žen oslavili v domově pro seniory. Starosta
města potěšil přítomné ženy růžemi, díky hudbě pana Fiřta
si všichni klienti užili krásné odpoledne.
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Oznámení o zamýšlené koupi bytových jednotek
Město oznamuje, že má zájem odkoupit byty na území
města, vyjma lokality v ulicích Školní čp. 489–504, 511,
516, 518, 519, Budovatelská čp. 645, 482–488, Mírová
čp. 480, 481, U Koupaliště čp. 621–623, 656 a v ulici Na
Vyhlídce, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to
v rámci dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, Sociální bydlení II. Nákupem dalších
bytů si klade za cíl mít částečný vliv na to, kdo v bytech
bude bydlet a omezit činnost tzv. obchodníků s chudobou.
Sociální byty jsou určeny pro ekonomicky aktivní občany,
jejichž čistý příjem nepřesahuje 0,6 násobek průměrné
hrubé měsíční mzdy, což je momentálně téměř 19 tisíc Kč.
Mohou být přiděleny ekonomicky aktivním seniorům,
matkám samoživitelkám apod. V případě Vašeho zájmu

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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kontaktujte Zuzanu Skalovou, vedouci odboru spravy
majetku a bytoveho fondu (telefon: 474 359 660,
730 584 480, e-mail: Zuzana.Skalova@muklasterec.cz),
a to 30. dubna 2018.
Sbírka použitého ošacení
Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje ve dnech 16.–18. dubna 2018 tradiční
sbírku použitého ošacení. Sbírka bude probíhat v salónku
městského úřadu od 8 do 17 hodin. Kromě oblečení přijímáme domácí textil, domácí potřeby, hračky, peřiny,
polštáře a další potřebné věci, které jsou nepoškozené
a čisté. Z ekologických důvodů nepřijímáme elektrospotřebiče, nábytek, koberce, matrace, kočárky ani jízdní
kola. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
chtěl bych dodatečně touto
cestou popřát všem dívkám
a ženám krásný svátek, Mezinárodní den žen. Doufám, že
vám kytička udělala radost.
V únoru zima ještě ukázala
svou sílu a potrápila nás velkými mrazy, ale vše jsme
nakonec zvládli bez větších problémů.
Sběrný dvůr v Okounově se již začal rýsovat ke zdárnému
konci, již se navážejí buňky a sklady.
Začalo se s obnovou komunikace v Okounově podél lesní
správy tak, jak byla v minulosti, dříve se neudržovala
a zarostla. Dále čistíme hlavní komunikaci od křižovatky
z Klášterce nad Ohří směrem na Kotvinu, aby se zlepšila
viditelnost a bezpečnost na této silnici.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

Pokračujeme na druhé páteři kanalizace v Okounově, budeme se snažit, aby se čistírna ve zkušebním provozu spustila
koncem června. Doufám, že se vše podaří.

Proběhla oprava střechy na kostele sv. Vavřince v Okounově.
Vše proběhlo v pořádku.

Dne 3. března proběhl na místním rybníku již 3. ročník přátelského hokejového utkání mezi Domorodci a Náplavami
z Kotviny. Domorodci zvítězili 15:14. Sešlo se zde mnoho
hráčů i diváků, všem děkuji za účast.
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Rozhovor s... Renatou Šindelářovou
V souvislosti s vydáním knihy kláštereckých povídek
jsme vyzpovídali spisovatelku, publicistku a blogerku
Renatu Šindelářovou. Kromě vlastní tvorby též předává
své zkušenosti jako porotkyně literárních soutěží či
lektorka tvůrčího psaní.

v dubnu v nakladatelství Literární strom, které jsem si
založila loni, abych už nemusela ke každé své knize hledat
nakladatele. Nyní si budu své
knihy vydávat sama.
Psaním beletrie se dnes
uživí snad jen několik
českých spisovatelů,
je to tak?
To je pravda. Je to dáno tím,
že se obecně méně čte, ale
mnohem více proto, že náš
trh je příliš malý a velmi zasycený. Třeba v Americe nebo
v Německu je mnohem snazší
stát se spisovatelem, zdejší
trh je obrovský, takže k úspěchu stačí, když se v každém
knihkupectví prodá jen jeden
dva výtisky autorovy knihy,
aby přišel úspěch. Zatímco
autor v České republice by
musel všechna knihkupectví
svými knihami doslova zasypat, aby prodal obdobné
množství. Přitom zároveň
není v cizině příliš zájem
o překlady východních autorů.

Jaké téma je ti při psaní
nejbližší? Jsou to
nejrůznější podoby lásky
mezi mužem a ženou?
To se postupem let dost mění.
V současnosti mě nejvíc přitahuje esoterika, humor
a vzdělávání dětí zábavnou
formou. Měla jsem období
sci-fi i romantiky. Nedá se říci,
že by mě přitahovalo vyloženě jedno konkrétní téma,
mám ráda psychologické sondy do duše člověka. S tím
samozřejmě souvisí vztahy,
takže i láska a všechny komplikace s ní související, ale
vyloženě pod drobnohledem
ji nemám. Přesto právě nejrůznější podoby lásky, nejen
mezi mužem a ženou, ale třeba také rodičů k dětem, jsou
hlavním tématem mé první
knihy Vůně květů lásky vydané v roce 1999.

Tehdy jsi začala psát?
Psát jsem začala mnohem
dřív. Už na základní škole.
Byly to spíš takové pokusy.
Povídky, básničky. Do románu
jsem se pustila až ve dvaceti.
Od té doby tvořím pořád,
i když se obsah značně mění.
Poslední léta jsem tvořila převážně publicistické články,
blogerské příspěvky, texty na
weby na zakázku apod.
Doufám, že teď přijde na řadu
zase více beletrie a tvorba pro
děti. Mám pár dílek rozepsaných a spoustu nápadů na
další.
Píše ještě někdo další
z rodiny?
Pouze dcera. Právě dopsala
první román. Odehrává se ve
starobylém Egyptě a jmenuje
se Kráska přichází. Pokud se
vše podaří, tak by měl vyjít

Nakolik při psaní románů
čerpáš ze skutečných
životních příběhů lidí,
které znáš?
Ať chci nebo nechci, něco ze
skutečného života se tam
vždycky najde. Život každého
z nás je zkrátka sám o sobě
zajímavý příběh. Skutečností
se však spíše nechávám
pouze inspirovat, než bych ji
přesně popisovala. V mých
knihách převažuje fikce. Ráda
si sním. Baví mě představovat
si, o čem lidé přemýšlejí, co
je motivací jejich chování, jak

zareagují na určitou situaci.
Potkám zamyšlenou ženu
v obchodě a snažím se
odhadnout, zda je smutná
nebo naštvaná, říkám si, co
se jí asi honí hlavou, co je příčinou její současné nálady.
Z tvého blogu vím,
že máš hezký vztah
ke zdejšímu kraji, žiješ
tady už od dětství?
Ano, vyrůstala jsem v Klášterci a moc ráda na to vzpomínám. Jak jsme si hrávali na
poli v místě současné 1. ZŠ,
kde jsme stavěli bunkry
z balíků slámy. Kolem potoka
zase byla spousta úžasného
prostoru přímo stvořená pro
schovky a nechyběla lanová
houpačka. Jako každý rodák
mám zkrátka k městu svého
dětství blízký vztah. A nejen
k městu, ale obecně ke Krušným horám. Mají své osobité,
syrové kouzlo. Několik let
jsem bydlela v Měděnci, což
mě dost k horám připoutalo.
Jak nejraději relaxuješ?
Aktivně při sportu a při práci
na zahradě. Pasivně při meditaci. Protože povaha mé práce je duševní a i spoustu
volného času trávím u počítače, potřebuji pak nějak
vyčistit hlavu. Nejlépe při
pohybu.
Jak bys charakterizovala
svou nejnovější knížku
povídek Dnes je i zítra?
Je to povídkový příběh o obyčejných lidech, kteří žijí v současném Klášterci nad Ohří
a každý se svým způsobem
snaží poprat se svou leckdy

Na knižním veletrhu v Lysé nad Labem
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé oblíbené jídlo?
Miluji italskou kuchyni, saláty, těstoviny, pizzu, zmrzlinu
i víno. Z té české mám nejraději smetanové omáčky.
Ale kdybych se měla přiznat, na čem ujíždím, tak to
bude čokoláda.
Jaká je tvá oblíbená barva?
Barva oblohy při západu slunce.
Co ti dala i vzala tvá literární a publikační činnost?
Psaní mi vzalo jenom spoustu času, ale pořád mi víc
dává. Naplňuje mě, zvyšuje mi sebevědomí, rozšiřuje
mi obzory a přivádí mi do života nové přátele.
Na literárním čtení v SKKS Chomutov
složitou životní situací. Některému se to daří lépe, jinému
hůř. A protože stejně jako
v každém městě se místní lidé
mezi sebou vzájemně znají,
i postavy v knize jsou mezi
sebou vzájemně propojeny.
Takže každý prožívá svůj
vlastní příběh, ale dohromady
vytváří jednotlivé povídky
celek, který je dalším samostatným příběhem.
Najdou se v knize skuteční
Klášterečáci?
Všechny postavy jsou fiktivní.
Ale trochu jsem se nechala
inspirovat skutečnými lidmi,
ne vždy to jsou Klášterečáci.
Bohužel je s tím spojená
i smutná událost. Jednu
z postav jsem vytvořila podle
vzoru naší milé sousedky,
paní Bartákové, která skutečně vyzvedávala všem sousedům balíčky a pěstovala před
panelákem hortenzii. Celý její
životní příběh jsem si vymyslela. Moc jsem se těšila, až
jí jeden výtisk knihy předám.
Bohužel na začátku března
zemřela. Velmi mě to mrzí.
Pokud se mi ozvou příbuzní,
mileráda jim knihu předám.

Poznala jsi díky literární
tvorbě nějaké zajímavé
lidi?
Mnoho zajímavých lidí.
Někteří mi přirostli k srdci
svou čistotou duše, jako třeba má kamarádka Radka
Zadinová, místní knihovnice
a též spisovatelka, podobně
jako další místní autorka Petra Martišková. Všechny tři
máme společného víc než
jen literární tvorbu. Také
jsem poznala – byť jen krátce – některé zajímavé celebrity, s nimiž jsem dělala
rozhovory pro internetové
Pozitivní noviny.
Např.
neuvěřitelně činorodou Ljubu Skořepovou, roztomile
přívětivou Ninu Divíškovou,
charismaticky zábavného
Iva Jahelku či skromně milého Stanislava Rudolfa, což je
můj pubertální spisovatelský
idol.
Máš i dnes nějaký svůj
spisovatelský vzor?
Žádný konkrétní, přestože si
některé autory přečtu o trochu raději než jiné. Obsahově
a stylisticky mi imponují např.
Ken Follett, Erich Maria

Zleva: Stanislav Rudolf, Renata Šindelářová, Adriana Šindelářová

Kde jsi byla ve světě nejdál?
Na Kanárských ostrovech, ale na tom není nic moc zajímavého, i když to byla krásná dovolená. Spíš mám
radost z každého kilometru, který ujdu pěšky. Nedávno
jsme to s manželem spočítali a průměrně každý rok
nachodíme v turistických botách kolem 350 kilometrů.
Úmyslně přitom zdůrazňuji ty turistické boty, protože
v běžném životě to bude mnohem víc.
Jaké máš koníčky?
Kromě psaní ráda fotím a s focením je zase spojená ta
turistika. Celoročně pak chodím běhat, cvičím jógu
a tančím zumbu.

Knižní veletrh v Lysé nad Labem, zleva: Radka Zadinová,
Stanislav Rudolf, Renata Šindelářová, Jan Krůta
Remarque, Gabriel García
Marquez, Johannes Mario
Simmel, ale moje srdcovky
jsou třeba také Betty MacDonald, Erma Bombeck nebo
James Herriot, z českých
autorů Zdeněk Pluhař, Eva
Kantůrková, Valja Stýblová.
Kdybych ale měla vypsat
všechny, kteří mě něčím hlouběji oslovili, bylo by to na
samostatný rozhovor a spíše
bychom spolu mluvily o konkrétních knihách než autorech. Co se týká mého
spisovatelského
vzoru
v úspěchu, tak bych se raději,
byť jen titěrně, přiblížila spíše
Karlu Čapkovi (a to je pro mě
taková ikona, že mi připadá

strašlivě nafoukané to jen
vyslovit) než Joanne Rowlingové.
Prozradíš nám své
životní krédo?
Posledních pár let se snažím
řídit nádherným citátem pro
mě jinak neznámého Clauda
Broussona: „Štěstí není událost života, ale schopnost člověka.“ Skrývá obrovskou
pravdu a v podstatě návod na
to, jak bychom měli správně
žít. Je obrovská škoda, když
utrácíme svou energii nadáváním na osud, místo abychom hledali klid sami v sobě
a užívali si radosti obyčejného
žití.
Vlasta Fišrová ■
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Novinky z galerie Kryt

Galerie Kryt hostí až do
16. dubna výstavu fotoobrazů
Lenky Hatašové Obrazy Izrae-

le. Od 20. dubna do 13. května si můžete přijít prohlédnout
tvorbu ostrovských a karlo-

KRÁTCE
varských amatérských umělců. Poté se od 18. do 28. května
představí
absolventi
klášterecké a kadaňské ZUŠ.
Výstavy jsou přístupné zdarma a vhodné i pro školy. Školáci si se zájmem vždy
prohlédnou i letecké snímky
města. Dětem bude určena
i výstava, která se uskuteční
v červnu. Již nyní mohou rodiče či školy zasílat dětské práce
na téma Máme rádi Klášterec. Které místo mají děti nejradši? Kam chodí s rodiči nebo
kamarády? Kde se dětem nejvíc líbí? Z nejlepších prací
bude vytvořen kalendář města pro rok 2019.

První klášterecká Slam poetry zaujala
humorem i sociálními tématy
Sedm statečných slamerů se
vydalo v pátek 16. března do
kláštereckého kina Egerie, aby
předvedli své umění. Za režie
vynikajícího uvaděče a mistra
republiky pro rok 2017 ve slampoerty Dr. Filipitche, který od
samého začátku zapojoval
publikum do programu, mohlo

obecenstvo slyšet humorné,
vážné nebo například sociálně
zaměřené básně na dnešní
dobu. Zúčastnila se i klášterecká slamerka s přezdívkou Luna,
která zejména ve druhém kole
zazářila básní o samotném
Klášterci nad Ohří a nechala tak
vyletět plný počet bodů nad

hlavy porotců, jimiž byli samotní diváci. Vítězem se stal slamer
Tukan, který svou básní o situaci, která sužuje Bělorusko, získal také plný počet bodů. Tento
kulturní zážitek byl ve městě
novinkou, kterou přinesl klášterecký raper eLKa se svým
partnerem Dušanem Tomášem. Oba již chystají spoustu
dalších akcí. „Samotným slamerům se v Klášterci moc líbilo
a přiznali, že se už těší na další
díl,“ spokojeně ohodnotil premiérovou akci eLKa.

23. dubna se od 15
hodin koná slavnostní vernisáž 5. ročníku výtvarné
výstavy „Jak to vidí děti“
na téma Naše město Klášterec nad Ohří. Vernisáž se
uskuteční ve 2. patře klášterecké radnice a budou
zde vystaveny výtvarné
práce dětí ze všech mateřských škol.
Dny otevřených dveří
budou v mateřských školách v době od 8 do 10 a od
14 do 16 hod. v těchto
dnech: MŠ Lípová 16. dubna, MŠ Souběžná 23. dubna, v MŠ Dlouhá a MŠ
Školní 24. dubna a MŠ Lesní 26. dubna.

Soutěž
PISÁLEK
Tradiční soutěž klášterecké
knihovny, která dala prostor
již mnoha nadějným autorům,
má uzávěrku již 30. dubna.
Vypsány jsou tři kategorie:
žáci od 13 do 15 let, studenti
od 16 do 19 let a dospělí od
20 let výše. Soutěží se v kategorii poezie a próza. Soutěžní
příspěvky zasílejte na adresu:
radka.zadinova@seznam.cz,
bližší informace najdete na
webu knihovny.

Pěvecké sbory zvou na koncerty

Ženský pěvecký komorní soubor SEPTEM CANTET srdečně
zve na Jarní setkání pěveckých sborů, které se koná
13. dubna v Kostele Stětí sv.
Jana Křtitele v Kadani od
18.30 hodin a 14. dubna na
Zámku v Klášterci nad Ohří od

17 hodin. Vystoupí zde:
SEPTEM CANTET Klášterec
nad Ohří, Vokálně instrumentální soubor ZŠ Rudolfa Koblice Kadaň a Cantica Bohemica
Litoměřice. Vstupné je dobrovolné, akci finančně podpořilo
město Klášterec nad Ohří.
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Připravuje se založení spolku k podpoře kostela
sv. Mikuláše v Mikulovicích
Svatomikulášský kostel
v bývalých Mikulovicích je
kulturní památkou České
republiky. Obec Mikulovice, poprvé připomínaná
v roce 1261, byla zbořena
po roce 1988.
Nepřímo je kostel zmíněn
v souvislosti s počátky města
Kadaně v listině krále Přemysla Otakara II. z roku
1261, výslovně pak v Soupise papežského desátku
z roku 1352. Dnes osamoceně stojící jednolodní kostel
se čtvercovým kněžištěm
a obdélnou jižní předsíní
pochází nejspíše již ze 13.
století, jak by mohly svědčit
dva portály, dochované z této
doby. Řadí se tak mezi nejstarší stavby v regionu.
„Později, kdy již byl součástí
panství Klášterec nad Ohří,
došlo k přístavbě patrové
zvonice před západním průčelím původního kostela,“
uvádí historik Lukáš Gavenda, který je jedním z iniciátorů založení spolku na
podporu kostela. „Povahou
tohoto spolku nebude přímá
starost o stav nebo rekonstrukci kostela, ale spíš podpůrná činnost vůči kadaňské
farnosti, která je nositelkou
zodpovědnosti, práv a povinností za stav kostela,“ říká
Gavenda a dodává: „Podpora zvelebení místa by se
měla nést ve znamení navázání a udržování kontaktů
i výměny zkušeností s jinými
spolky podobného zaměření,
jakož i odborníky na problematiku obnovy a restaurování památkových objektů.
Velkým úkolem by mohl být
podíl na procesu zpracování
stavebně historického průzkumu kostela, nutného
k dalším opravám této kulturní památky.“
Kostel má nyní díky péči
kadaňské farnosti novou
střechu a je zabezpečen proti vniknutí vandalů. Uvnitř
kostela jsou pouze lavice
a torzo oltáře.
Na první neformální schůzce
zájemců o obnovu filiálního
kostela sv. Mikuláše v Mikulovicích, která se uskutečnila
22. února v kadaňské Střel-

Kostel v Mikulovicích (1900–1920), Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
nici, zazněly první nápady,
jak zvýšit zájem veřejnosti
o tuto památku. A zároveň ji
představit nejen o bohoslužbách, které se tu konají dvakrát ročně, vždy 1. května
a poté v období kolem svátku
sv. Mikuláše. Historici nyní
připraví průvodce a letáčky,
kterými osloví veřejnost na
různých kulturních akcích či
při příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel.

INFORMACE
Zájemci o členství
ve spolku se mohou
obrátit přímo na redakci
Kláštereckých novin.
Budou přizváni k další
informativní schůzce.
Počítá se také se spoluprací
s obyvateli zaniklých obcí
z Čech i z Německa.
Zájem mají také výtvarníci,

ve stadiu příprav je realizace
výtvarného plenéru. Vše
záleží na aktivitě zejména
místních občanů, spolek
bude podle dohody s kadaňskou farností založen až
poté, kdy se najde dostatek
ochotných lidí, kteří mají
vztah k tomuto místu. Veškeré aktivity se budou konat
v souladu s duchovním
významem místa.
Vlasta Fišrová ■
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Hudebníci ze ZUŠky excelovali v okresním klání
Ve dnech 22. a 23. února 2018
se v Kadani konala okresní
kola soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR v oborech hra na dechové
nástroje a sólový zpěv. Účastnili se žáci z Klášterce nad
Ohří, Kadaně, Vejprt, Chomutova a Jirkova. ZUŠ Klášterec
nad Ohří reprezentovala naše
město s velkou chutí a energií.
Představili se zde žáci učitelů
Veroniky Musilové, Lucie
Medřické, Oldřišky Krymové
a Viliama Béreše. Ve čtvrtečním okresním klání, za účasti

75 soutěžících, naše škola
excelovala! Hru na zobcovou
flétnu reprezentovali: Natálie
Srbecká (získala 2. místo ve
III. kategorii), Lukáš Maier
(1. místo ve IV. kategorii),
následovali 4 žáci postupující
do krajského kola, jmenovitě
Linda Hodicová, Natálie Jiráková, Amálie Štechová a Karolína Bartoňová. Karolína
soutěžila i v oboru hra na saxofon, ve kterém také zvítězila
a postoupila do krajského kola.
V dalších oborech jsme nezůstali pozadu, do krajského kola

postoupili i Dominik Hodic (hra
na pozoun) a Ondřej Nechvátal
(hra na trubku). V pátečním
dopoledni zpěváků se představili Adam Dzurik (získal
1. místo v O. kategorii), Natálie
Žáková (2. místo v O. kategorii) a Pavlína Oláhová (3. místo
ve IV. kategorii). Jsme velmi
rádi, že se naše malá škola
postavila ostatním v okrese
a že je počtem postupujících
soutěžících (7 postupů z Kláš-

terce, 8 z Chomutova) na
předním místě mezi ostatními
ZUŠ. Srdečně děkujeme všem
soutěžícím a učitelům za vynikající přípravu a chuť do práce
a rodičům za trpělivost a podporu. Budeme se těšit na krajské kolo, které proběhne
23. března v Litvínově již po
uzávěrce Kláštereckých novin,
o výsledcích budeme informovat příště.
Martina Švandrlíková, ZUŠ ■

Drumbeny aneb jak bubnujeme

Základní škola Školní 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
různé pomůcky na podporu
inkluzivního vzdělávání.
Jednou z pomůcek je sada
taburetů – Drumbeny. Pomůcka je určena pro hudební akti-

vity a doprovod zpěvu v průběhu hodin hudební výchovy.
Drumbeny si vyzkoušeli žáci
prvního stupně pod vedením
paní učitelky Homolkové
poprvé v březnu. Takto ozvláštněná hodina hudební výchovy
se jim moc líbila a hru na drumbeny si všichni užili. Žáci se už
těší na další hodiny plné bubnování.
Monika Bártová,
ředitelka školy ■

Poděkování
Panu Václavu Budárovi z Klášterce nad Ohří za jeho bleskurychlou reakci a duchapřítomnou pomoc v krizové situaci. Věřím, že lidé nejsou lhostejní, ale jen málokdo dokáže
opravdu rychle a účinně pomoci bez ohledu na své pohodlí.
Díky moc, s úctou Jakub Žejdl.
Městskému ústavu sociálních služeb za jejich péči o mou
maminku Josefínu Hlavovou až do konce jejího života dne
2. března 2018. Za rodinu Jenčíkovou a Brodníčkovou
děkuje Ivana Jenčíková.

Na tábor s jógou
Soukromá baletní škola a Yoga studio v Klášterci nad Ohří
pořádá již 4. ročník příměstského dětského tábora. V termínu od 30. července do 3. srpna nabízí dětem aktivní výuku
jógy, klasického tance, moderního tance i gymnastiky.
Oběd a občerstvení zajištěno po celý den, cena je 2390 Kč.
Přihlášky s uvedením jména dítěte a jeho věku zasílejte na
e-mail: BaletniskolaKlasterec@seznam.cz nebo podávejte
osobně. Bližší informace získáte na tel. 724 690 494.

2. kolo přijímacího řízení BEZ ZKOUŠEK
sociální činnost – obor s velkou perspektivou
■ maturitní zkoušky BEZ MATEMATIKY
■ zajímavé studium s řadou exkurzí a odbornou praxí
■ EUROPASS – uplatnění v rámci zemí EU
■ více informací na www.gymkl.cz nebo na Facebooku
■
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Vítání občánků 3. března na zámku

Kryštof Dolenský

Viktorie Zmrhalová

David Jahl

Sofie Kňavová

Zdravé stravování zábavnou formou

Matyáš Preissner

Elena Tišlerová

Jakub Martinec

František Unger
Foto: Jan Kučera

Děti z Brusličky sklidily
potlesk celého sálu

V chomutovském divadle se
14. února uskutečnil jubilejní
20. ročník přehlídky mateřských škol Chomutovska Mateřinka
2018.
Jedná
se
o přehlídku dětských tanečních
vystoupení a pohádkových
dramatizací malých předškoláků. Zároveň v prostorách
divadla probíhala výstava dětských výtvarných prací, která
v květnu poputuje na celostátní
festival Mateřinky do Nymburka. Zde také naše děti předvedly své výtvarné dovednosti.
Klášterec nad Ohří reprezen-

tovala MŠ Bruslička se svým
tanečním vystoupením Pomáda, které sklidilo veliký potlesk
naplněného sálu.
Podpořit nás přijel i starosta
Klášterce nad Ohří Štefan
Drozd a ředitelka mateřské
školy Jitka Vlková. Popřáli
dětem hodně štěstí a předali
jim sladkou odměnu.
Děti si odvezly hezké ceny
a nové zážitky. Odměnou pro
učitelky a rodiče byly rozzářené oči dětí.
A. Páleníková, I. Dlouhá,
D. Megová ■

MŠ Sluníčko se zapojila do
celorepublikového projektu
Zdravá 5. Projekt je zaměřen
na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Děti se seznamují
zábavnou a interaktivní formou
se zásadami zdravého stravování. V rámci projektu se zapojí

do dětského příběhu o Evičce
a Péťovi, kteří naleznou cestu
ke správné výživě. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé
výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.
Vlasta Šťastná,
zástupkyně MŠ ■

Děti v rolích hasičů a záchranářů

Dobrovolní hasiči z Klášterce
nad Ohří navštívili žáky 1.
stupně ZŠ Petlérské, aby je
seznámili se základy první
pomoci. Hasič je sice od slova
„hasit“, ale k jeho práci patří
i zachraňování lidských životů.
V úvodu zopakovali s dětmi
tísňová telefonní čísla a jejich
nutnou znalost. Poté hravou
formou dětem poradili, jak se
zachovat v krizových situacích. Předvedli, jak resuscitovat člověka ohroženého na
životě a také transport raněného. V praktické části besedy

si děti mohly „naživo“ vyzkoušet masáž srdce – samozřejmě jen na modelu anduly.
Kdo masíroval správně, andula se mu rozsvítila a malý
záchranář měl tak zpětnou
vazbu. Za odborného dohledu
čtyř profesionálů zvládly děti
i fixaci raněného do přenosného vaku. Za učitele i děti
bychom chtěli poděkovat hasičům za pěkné a naučné dopoledne a veliteli Filipu Foukalovi
za zprostředkování akce.
Učitelky Pavlína Zátková
a Valeria Novotná ■

POHLED DO HISTORIE
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Budova bývalé střelnice slaví 140 let. Která to je?
V letošním roce si své
kulaté výročí připomíná
budova bývalé střelnice
ostrostřeleckého spolku,
dnešní restaurace Peřeje.
Postavena byla v roce
1878.
Ostrostřelecké spolky původně vznikaly jako spolky dobrovolníků ve městech, kde
nebyla stálá vojenská posádka. Plnily nejprve obrannou
a vojenskou funkci a poté, co
města postupně ztratila pevnostní charakter, hlavně funkci reprezentativní. Být ostrostřelcem byla velmi prestižní
záležitost.
Spolky obecně byly centry
společenského života, ostrostřelecké spolky pořádaly
pravidelné střelby o ceny,
pořádaly také ostrostřelecké
plesy. Důležitou roli sehrály
ostrostřelecké spolky v revolučním roce 1848, kdy se na
krátkou dobu změnily na tzv.
národní gardu. Jejich úkolem
bylo udržovat ve městech klid
a pořádek. Národní garda
vnikla také v Kadani i v Kláš-

terci, u nás byl jejím velitelem
Josef Osvald Thun. Národní
gardy fungovaly pouze tři
roky a poté byly rozpuštěny,
ostrostřelecké spolky následně ztratily svou vojenskou
funkci a plnily nadále jen
funkci reprezentativní.
Ostrostřelecký spolek v Klášterci měl původně své sídlo
vedle mlýna pod zámkem
a založen byl již před rokem
1700. Jedním z jejich hejtmanů byl také nám dobře známý
Jan Mikuláš Weber, který
ostrostřelcům pořídil například nové stejnokroje – šedý
kabát se zeleným sametovým
límcem s výložkami a se zlatým prýmkem, světle žlutou
vestu a nohavice. Místo šavlí
nosili lovecké tesáky. Členy
ostrostřeleckého spolku byl
také tambor (vojenský bubeník) a pištec (hráč na píšťalu),
ti nosili červené kabáty se
zelenými výložkami, žluté
vesty a nohavice.
V roce 1804 byla stará, tehdy
ještě dřevěná budova střelnice zbourána. Nové místo

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
Josef Osvald Thun jako velitel Národní gardy v Klášterci nad Ohří zorganizoval
10. srpna 1848 spolu
s ostatními ostrostřeleckými spolky z okolí velké
ostrostřelecké cvičení, tzv.
velké manévry? Ty podle
dobových výpovědí skončily
utábořením se pod hradem
Šumburk a několika „pivními mrtvolami“.
bylo vybráno poblíž sochy sv.
Jana Nepomuckého v areálu
dnešních lázní. Provizorní
budova byla dokončena
v roce 1815 a o rok později
zde byla vysázena lipová alej.
Nová budova byla postavena
až v roce 1829.
Současná budova pak byla
postavena právě před 140
lety, tedy v roce 1878.
Byla situována naproti té
původní, protože ta už
nevyhovovala rozměrově.
Střelecké spolky byly na území ČSR úředně zrušeny až
v roce 1929.

Budova Střelnice dnes, foto: Ladislav Kubeš

Spolkový život
A jaké spolky ještě na území
našeho města fungovaly?
Těch německých byla samozřejmě většina, v roce 1845
zde byl založen Spolek pro
podporu hudebního umění,
dále zde fungoval Spolek
divadelních ochotníků, Spolek
veteránů, Německý tělocvičný spolek, Dělnický tělocvičný
spolek, Německý sportovní
spolek a 1. Německý spolek
pro zimní sporty. V roce 1873
byl založen Spolek dobrovolných hasičů, působil zde také
Krušnohorský spolek, který
měl podporovat turistiku

a propagovat Krušné hory.
Dále Svaz Němců v Čechách,
pěvecký spolek Svornost,
Místní skupina válečných
poškozenců, vdov a sirotků,
Spolek králíkářů či včelařů,
Cyklistický spolek dělníků,
Spotřební spolek Jednota či
různé spolky na ochranu zvířat. Fungoval zde i spolek
s tajemným názvem Eghalanda Gmoin, tedy v německém
chebském
nářečí
Chebská obec, a jeho úkolem
bylo propagovat chebskou
lidovou kulturu.
České spolky zde působily dva
– Národní jednota severočeská a v roce 1936 zde byla
založena pobočka Tělocvičné
jednoty Sokol. Češi měli
v Klášterci také vlastní hudební kroužek a loutkové divadlo.
Spolky byly v minulosti organizátory společenského i politického života. V rakouské
monarchii umožnil zakládání
spolků císařský výnos z roku
1852. Ryze české spolky, které by prosazovaly české
národní zájmy, však mohly
začít vznikat až později, po
pádu tzv. Bachova absolutismu a vydání Říjnového diplomu v roce 1860 (vydáním
Říjnového diplomu bylo ukončeno neúspěšné období
Bachova absolutismu, šlo
v podstatě o návrat k parlamentarismu, základním právním dokumentem se stala
Pragmatická sankce z roku
1713, vyzdvihnuta byla úloha
zemských sněmů). A o jaké
spolky šlo? Typickými představiteli národních spolků
byly například Hlahol či Sokol,
dále Americký klub dam Vojty
Náprstka či Umělecká beseda
sdružující české umělce.
Lenka Fricová ■
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TIP NA VÝLET

Když máte zvláštní geologický úkaz skoro za domem
Kdo se v Klášterci pohybuje
už nějakou dobu, určitě zná
horu Úhošť. Ta se tyčí (nebo
možná spíš krčí) na okraji
Doupovských hor hned vedle
Kadaně. Čím je ale tak zvláštní, že stojí za zmínku?
Když se zahledíte východně
od Klášterce, zavadíte okem
o vyvýšeninu s nápadným
tvarem. Nemá žádný štít,
žádný nápadný vrchol, ba
naopak. Ačkoliv ji tvoří strmé
svahy, její „vrchol“ ve výšce
592 metrů n. m. je vlastně
jedna velká, téměř vodorovná plošina o rozloze 114 ha.
A právě proto se Úhošť nazývá stolovou (nebo tabulovou)
horou.
Ve světě existuje hned několik významných přírodních
útvarů, které geologové řadí
ke stolovým horám. Nejvíce
jich nalezneme ve Venezuele,
kde patří k vyhledávaným
turistickým atrakcím. Ač má
každá stolová hora svá specifika, jedno je všem společné
– prudké svahy, které izolují
vrchol hory od okolního světa,
díky čemuž se na stolových

Vstavač mužský
Foto: Rostislav Vošický

Koniklec luční

Výhled z Úhoště na Kadaň, foto: Renata Šindelářová
horách často vyskytují jedinečná rostlinná společenstva.
Výjimkou není ani stolová
hora Úhošť, která byla právě
díky své výjimečné flóře
vyhlášena přírodní rezervací.
Údajně zde naleznete zde až
1 000 druhů rostlin z celkových 3 000 v České republice.
Celkové kouzlo hory pak podtrhne fakt, že vznikla vulkanickou
činností.
Jako
zajímavost mohou někteří
považovat zdejší archeologické naleziště, které dokazuje
historické osídlení Úhoště
a díky němuž se Úhošť halí do
roušky pověstí vyprávějících
o bájném slovanském hradišti
Wogastisburgu, který měl
stát právě zde.
Co můžete od výletu na Úhošť
očekávat? Nevadí, pokud nej-

Foto: Rostislav Vošický

Výhled z Úhoště na Klášterec, foto: Renata Šindelářová
ste zapálený botanik, vášnivý
geolog nebo historik. Výšlapem do svahů si minimálně
upevníte zdraví a odměnou
vám bude nádherný výhled
na Doupovské a Krušné hory
se scenérií přilehlých měst –
Klášterce nad Ohří a Kadaně.
Dojem z celkového výhledu
možná může zkazit elektrárna Prunéřov, na druhou stranu ji lze na fotkách využít jako
zajímavou kulisu nebo dominantu.
Bonusem navíc je, že na horu
Úhošť vede 7,5 km dlouhá
naučná
stezka.
Začíná
v Pokuticích jižně od Kadaně
na turistické červené a nejprve vás poměrně rychlým

stoupáním vyvede na náhorní plošinu, kde už poté triko
tolik nepropotíte. Cestou se
zastavíte na 13 místech, na
nichž se dozvíte zajímavosti
o zdejší přírodě. Cesta pokračuje do Zásady, odkud se dá
do Pokutic vrátit po silnici
nebo je možné pokračovat do
Rašovic a následně do Klášterce. Kromě turistické červené se na hoře nacházejí
i další cesty. Určitě se vyplatí
je prozkoumat, protože kdybyste šli pouze po červené,
připravili byste se o pěkný
výhled směrem na Kadaň
a Nechranice na východní
straně hory.
Adriana Šindelářová ■

SPORT
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Olga Stavenská vyhrála evropské závody veteránů
V německém Oberhofu se
uskutečnil již 50. ročník dříve
mistrovství Evropy veteránů,
dnes mezinárodních závodů
v jízdě na saních. Sportovní
odvahu, kterou dnes už
nemají mnozí mladší závodníci, projevila klášterecká
Olga Stavenská. Zvítězila
v nejvyšší kategorii (nad 63
let) v konkurenci 10 žen.
„Závodících bylo 55, zúčastněných asi 150,“ říká bývalá
reprezentantka. „Dráha byla

velmi rychlá, jsem ráda, že
jsem se ještě svezla na
pořádné dráze. Moje příprava
spočívala v tom, že jsem vzala saně z půdy a týden je
měla v obýváku. Lehávala
v nich i vnoučata, když jsme
se dívali na olympiádu, “ hodnotí s úsměvem svůj úctyhodný výkon Stavenská.
Z Oberhofu si přivezla nejen
diplom a knihu 100 let sáňkařského sportu, který si
v Německu právě připomína-

Karatisté uspěli v dorostu i žácích

Karate klub Kadaň a Klášterec
nad Ohří si přivezl dvě týmová a dvě individuální ocenění
z Národního poháru JKA
seniorů a dorostenců, na který navázalo první kolo České
národní ligy žáků. Ve starších dorostencích nejvíc
bodovala Kristýna Tesařová,
která vyhrála jak v KATA, tak
v KUMITE. Týmové medailové ocenění, a to shodně 2.
místo, získaly dva týmy. Star-

ší dorostenci Matěj Kalkuš,
Matěj Kovářík a Vladislav
Kroutil, v mladších dorostenkách to byly Veronika Mašková, Beata Dlouhá a Pavla
Patíková.
Poprvé od dob založení České
národní ligy JKA postavil klub
také tým žáků. I ten si vedl
výborně. David Vyhnálek
vyhrál 5 zápasů v KUMITE a 5
zápasů v KATA, další oporou
týmu byla Šárka Koritinová
s výhrou v 6 zápasech. Dvěma vítězstvími přispěla
Emma Beranová, Anna Doležalová a Michal Málek. „Je to
obrovské překvapení, třetí
místo po prvním kole, prostě
bomba,“ hodnotí své svěřence trenér Josef Patík. Ten je
také čerstvým držitelem ceny
„Trenér roku 2017“ v soutěži
Nejlepší sportovci Chomutovska. Gratulujeme.

Mladí střelci zahájili sezónu vítězstvím
Nejmladší členové AVZO TSČ ČR z. s. PS Střelci Klášterec
nad Ohří (dříve PS Měděnec) se 17. února zúčastnili na pozvání
AVZO Spálené Poříčí u Plzně závodu K4Vz ze vzduchových
pušek. B. Šplíchalová zvítězila nástřelem 370 bodů ze 400
možných, 2. místo získala K. Dohnalová a 3. místo J. Dohnal
(všichni PS Střelci Klášterec). Nutno podotknout, že nástřel
370 bodů byl 3. nejlepší ze 20 zúčastněných závodníků včetně
dospělých střelců.
J. Peštuková ■

li, ale hlavně zážitky ze
setkání se svými sportovními
kolegy. „Láďa Mužík se bohužel nemohl zúčastnit, zdravotní stav mu to nedovolil,
snad se podaří příště,“ říká
sáňkařka, která se na závodech potkala i se šéftrenérem našich reprezentantů
Františkem Halířem (na
snímku). Ten tu na závodech
reprezentoval Liberec, Olga
Stavenská jako vždy Klášterec nad Ohří.

Anketa k novému
logu hokejového
klubu

Dorčo hvězdou
zápasu
v Quebecu

Vedení hokejového klubu rozhodlo v letošním roce změnit
podobu loga a s tím i spojený
název klubu. Do této změny
bychom rádi zapojili i širokou
veřejnost našeho města
a proto vypisujeme anketu
o NOVÉ LOGO HOKEJOVÉHO KLUBU.
Do 30. dubna 2018 můžete
zaslat svůj návrh loga a nového názvu klubu na adresu:
HC Klášterec nad Ohří, Stadion 356, 431 51 Klášterec
nad Ohří nebo na e-mail:
hcklasterec@email.cz. V případě dotazů volejte na telefon 777 171 455 a (Petr
Mikeš). Vedení hokejového
klubu veškeré návrhy vyhodnotí a vybere tu nejvhodnější variantu. V září na
některé z hokejových akcí
pak představíme veřejnosti
náš nový název i logo.
V případě, že vybereme
některé vámi navržené logo,
bude tvůrce tohoto návrhu
oceněn zástupci klubu. Tato
anketa nezavazuje vedení
hokejového klubu vybrat
logo a název z předložených
návrhů.
Petr Mikeš ■

Odchovanec kláštereckého
hokeje Dorčo Dautovský se
díky svým výborným výkonům v žákovské lize České
republiky dostal do výběru,
který se zúčastnil velkého
mezinárodního
turnaje
v kanadském Quebecu.
Tady se 13letý hokejista
prosazoval v průběhu celého turnaje a svými výkony
přispěl k celkovému vítězství v prestižním turnaji.
V jednom z utkání, kdy dal
3 góly a měl 2 asistence,
byl dokonce vyhlášen
hvězdou zápasu. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Úspěšná premiéra v zahraničí
Klárka Hlaváčková ze stáje
Novohradský se se svými dvěma poníky Chenney a La Hancock
poprvé
zúčastnila
zahraničních závodů a to
v německém Kreuthu. V soutěži 110 cm pony byla první
i druhá a ve finále 110 cm na
styl byla dekorována na 4.
místě. Po tři dny závodů nad
jejími starty dohlížel trenér M.
Půlpán. Gratulujeme.
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Víte, kde najdete čistírnu peří nebo opravnu obuvi?
Budova obchodního
domu Centrum stojí
na místě „nového“ sídliště již více než 30 let.
Co v „Centrumu“, jak
dnes s oblibou i když
nesprávně říkáme,
najdeme dnes? V přízemí
se
nachází
pekárna, květinářství,
restaurační zařízení,
sázková kancelář, trafika a velká drogerie.
V pravé části můžete
zavítat do obchodu
s potravinami a smíšeným zbožím, které
bylo v loňském roce
oceněno certifikátem
Tradiční český obchod.
Foto: panacekrybar
Toto ocenění získalo jen
několik desítek obchodů v České republice, ten klášterecký
je však jediný v Ústeckém kraji, což je velký úspěch. Na certifikát má nárok jen ten obchod, kde je podíl českých potravin
zastoupen alespoň ze 75 %. Kupující zde oceňují nákup od
lokálních pěstitelů, velký je zde také výběr obilovin, dia výrobků a potravin pro celiaky a vegetariány.

V patře obchodního
centra naleznete oděvy, domácí potřeby
nebo kadeřnictví a pedikúru. Hned nad
schodištěm již 6 let
provozuje Helena Perková vinotéku. Nabízí
sudová i lahvová vína,
destiláty, dárkové kazety i upomínkové
předměty. Obyvatelům města vzkazuje: „Choďte nakupovat, máme tu velký výběr
kvalitních vín, ale i čokolád.“ Jak sama říká, lidé do jejího obchodu chodí a jsou tam spokojení. Mimo jiné zde najdete dárkové
předměty pro rodiče narozených dětí, například malou slivovičku
v kočárku.
Pokud se od schodiště dáte doleva, po pravé straně naleznete papírnictví a hračkářství. „Jsme tu už 15 let,“ říká majitel obchodu Zděnek Palzer a dodává: „Nabízíme hračky,
školní potřeby, ale i doplňkové zboží jako papírové krabice
na dorty, svatební výslužky a podobně.“ Největší zájem

u nakupujících mají
nyní pracovní sešity pro
malé děti s nejrůznějšími úkoly, které si lidé
velmi chválí.
Na samém konci chodby
v patře najdete provozovnu, ve které se prodává a na zakázku šije
bytový textil. Najdete
zde také výběr vlny i galanterie. Právě zde si
můžete nechat vyčistit
oděvy i peří či nechat
opravit obuv a oděvy.
„K desetiletému výročí
naší provozovny jsme si
nadělili vyšívací stroj.
Jedinci i firmy si u nás
mohou objednat libovolnou výšivku,“ nabízí
novou
službu
Jana
Bohuňková, majitelka
obchodu. „Zákazníky
máme z Kadaně i Chomutova. Přestože jsme
měli nabídku přesídlit do
většího města, zůstáváme tady. Jsme tu pro lidi,
hlavně pro ty místní.“
Adéla Václavíková ■

INZERCE
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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.

Vlastník nabízí ZDARMA pronájem 4 ha vcelku orné půdy v Mikulovicích u Vernéřova, ihned
k dispozici. Tel.: 602 586 411.

Přijmeme realitní makléře
pro pobočku Klášterec nad Ohří
Tel.: 603 222 095
klasterecnadohri@mmreality.cz

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu,
typuTetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell – typu Arakauna. Stáří 15–20 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 12. dubna, 30. května a 27. června 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

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!!!!!

Ceník plošné inzerce
Celá strana
1/2 strany
1/4 strany

192x271 mm
192x133,5 mm
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
6 až 10 opakování
11 až 12 opakování

6 000 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč

1 060
850
400
200

Kč
Kč
Kč
Kč

57 Kč
115 Kč
235 Kč

sleva 10 %
sleva 20 %
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 %
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď k nám
a začni měnit svou budoucnost! Jsme ZF – mezinárodní
společnost s více jak 137 000 zaměstnanci ve 40 zemích
světa. Neváhej a přijď využít svou příležitost.
 Mechanik seřizovač
 Inženýr kvality / Specialista analýz
 Skladník
 Specialista Controllingu
 Inženýr zákaznické kvality
 Electronics Engineer
 Vedoucí výrobního úseku Automotive
 Technický specialista výroby
 Koordinátor výrobních systémů
 Inženýr dodavatelské kvality
 Technik měření
 HR Manager
 Metrolog
 Čistění výrobních strojů
 Procesní inženýr
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com
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