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Výstavu o legionářích
zahájili Valdštejnovi trubači

Klášterecké promenády
rozeznějí lázeňský areál

Nadace podpořila neziskové
organizace

Lerch dosáhl na titul
vicemistra v juniorech
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Čas

Název akce/filmu
Výstava „Krajinky“
Kubík hrdina
Alfa
Sázení stromu Olgy Havlové
Chata na prodej
Ten pravý, Ta pravá?
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Osudové osmičky
Úsměvy smutných mužů
Klášterecké promenády
Kubík hrdina
Společenský večer ke Dni seniorů
Sestra
Úžasňákovi 2
Prohlídka zámeckého parku
MEG: Monstrum z hlubin
Důvěrný nepřítel
Jan Palach
Příběh koček
Predátor: Evoluce
Tajemství klášterecké minulosti
Malá čarodejnice
Predátor: Evoluce
Tajemství klášterecké minulosti
Kubík hrdina
Všechno bude
Žalman: Naslouchám tichu Země
Predátor: Evoluce
Malá čarodejnice
Po čem muži touží
Spolu to dáme
Po čem muži touží
Živé obrazy na zámku
Káča a vodník
Příběh koček
Sestra
Bláznivý pětiboj
Posezení s ... „minulými životy“
Po čem muži touží
Beze stop
Yeti: Ledové dobrodružství
Hell Fest: Park hrůzy
Yeti: Ledové dobrodružství
Po čem muži touží
Yeti: Ledové dobrodružství
Spolu to dáme

Popis
V minigalerii se přijďte pokochat akvarely a pastely paní Miluše Holoubkové. Výstava nádherných éterických krajinek potrvá do konce října
ISL/BEL – Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin (2D)
USA – Mladý lovec je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině během doby ledové, přítele najde v osamělém vlkovi (3D)
U příležitosti nedožitých 85 let Olgy Havlové je po celé zemi vysazeno 85 stromů, v Klášterci nad Ohří to bude lípa. Více na str. 6
ČR – Komedie s Ivanou Chýlkovou, Davidem Vávrou, Terezou Voříškovou a dalšími o rodinné slezině na chatě, z níž se ztratil dědeček (2D)
USA – Keanu Reeves a Winona Ryder se potkají na svatbě, kde vlastně vůbec nechtěli být, nenávidí ženicha, nevěstu a vlastně i sebe navzájem (2D)
USA – Animovaný příběh o oblíbené rodince strašidel, s níž se vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu (2D)
Výstava věnovaná osudovým rokům 1938, 1948, 1968 vznikla ve spolupráci s místním gymnáziem a potrvá do 30. září
ČR – Ze závislosti cesta ven nevede, jediná šance je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton? Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek (2D)
Tradiční městské slavnosti v lázeňském areálu s bohatým kulturním programem, více na str. 11
ISL/BEL – Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin (2D)
K tanci a poslechu zahrají heligonkáři a harmonikáři, pořádá Společnost přátel heligonkářů a harmonikářů západočeského kraje
USA – Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 se vrací, aby šířila zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku (2D)
USA – Vrací se rodina animovaných superhrdinů, nikdo z nich si neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. A objeví se nový padouch... (2D)
Prohlídku jednoho z okruhu zámeckého parku s průvodcem Františkem Kroupou je možné rezervovat v infocentru pod radnicí
USA – Sci-Fi horor – Před pár lety musel opustit posádku v Mariánském příkopě, protože na ně cosi zaútočilo. Teď se cosi vrací… (3D)
ČR/SLO – Vojtěch Dyk se svou ženou zkouší prototyp inteligentního domu. To, co se jevilo jako pohádka, se však stává noční můrou (2D)
ČR – Drama vykresluje poslední měsíce života Jana Palacha. Kamera po celý film sleduje jeho tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí... (2D)
Čína – Animovaná komedie o kocouru Marvinovi, který bude během dobrodružné cesty na záchranu svého syna vděčný za devět kočičích životů (2D)
USA – Predátoři se zdokonalili pomocí DNA jiných vesmírných bytostí. Najde se někdo, kdo se jim dokáže postavit jako rovnocenný soupeř? (3D)
Přijďte si prohlédnout zákoutí, která možná neznáte, poslechnout historii, o které možná nevíte, v doprovodu členů Divadelního spolku Klas
SRN/ŠVÝ – Nastává čas sabatu, kde malá čarodějnice se svým společníkem havranem Abraxasem musí složit mistrovskou zkoušku (2D)
USA – Predátoři se zdokonalili pomocí DNA jiných vesmírných bytostí. Najde se někdo, kdo se jim dokáže postavit jako rovnocenný soupeř? (2D)
Přijďte si prohlédnout zákoutí, která možná neznáte, poslechnout historii, o které možná nevíte, v doprovodu členů Divadelního spolku Klas
ISL/BEL – Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin (2D)
ČR/SLO/POL – Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku, při výslechu na policii je těžké odhalit realitu a chlapeckou fantazii (2D)
ČR – Dokumentární drama přináší uhrančivý příběh muže, který ve stovkách svých písniček dokázal vybudovat svět, v němž je spoustě lidí dobře (2D)
USA – Predátoři se zdokonalili pomocí DNA jiných vesmírných bytostí. Najde se někdo, kdo se jim dokáže postavit jako rovnocenný soupeř? (3D)
SRN/ŠVÝ – Nastává čas sabatu, kde malá čarodějnice se svým společníkem havranem Abraxasem musí složit mistrovskou zkoušku (2D)
ČR – Komedie o Karlovi, který si myslí, že to mají ženský jednodušší, a najednou se přes noc změní v Karlu. Mají to ženy opravdu snazší? (2D)
SRN – Zbohatlický floutek se má najednou postarat o těžce nemocného mladšího kluka a rozhodne se mu ukázat, že si musí užívat, dokud to jde (2D)
ČR – Komedie o Karlovi, který si myslí, že to mají ženský jednodušší, a najednou se přes noc změní v Karlu. Mají to ženy opravdu snazší? (2D)
Netradičně tradiční procházka po kláštereckém zámku, tentokrát v duchu oslav stého výročí vzniku Československé republiky, od 10 do 17 hodin
Klasická pohádka s lidovými písničkami o pricezně, princi, vodníkovi, mlynáři a Káče, která si ví se vším rady. Hraje Liduščino divadlo Praha
Čína – Animovaná komedie o kocouru Marvinovi, který bude během dobrodružné cesty na záchranu svého syna vděčný za devět kočičích životů (2D)
USA – Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 se vrací, aby šířila zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku (2D)
Odpoledne plné netradičních disciplín. Přijďte si zasoutěžit, zabláznit a vyhrát nějakou tu drobnou cenu mezi 15. a 16. hodinou
Další posezení zaměřené na duchovno člověka, seznámíte se s procesem regrese do minulých životů a setkáte se s bytostmi světla
ČR – Komedie o Karlovi, který si myslí, že to mají ženský jednodušší, a najednou se přes noc změní v Karlu. Mají to ženy opravdu snazší? (2D)
USA – 15letá Tom žije se svým otcem v lese, v realitě čistých, civilizací nezkažených radostí. Konfrontace s okolním světem je však nevyhnutelná (2D)
USA – Animovaná rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu existují (2D)
USA – Představte si, že na Matějské pouti vjedete do strašidelného zámku a do klína vám tam spadne skutečná useknutá hlava (2D)
USA – Animovaná rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu existují (3D)
ČR – Komedie o Karlovi, který si myslí, že to mají ženský jednodušší, a najednou se přes noc změní v Karlu. Mají to ženy opravdu snazší? (2D)
USA – Animovaná rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu existují (2D)
SRN – Zbohatlický floutek se má najednou postarat o těžce nemocného mladšího kluka a rozhodne se mu ukázat, že si musí užívat, dokud to jde (2D)

Místo konání Vstupné
Městská knihovna zdarma
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Letošní 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy si důstojným
způsobem připomnělo zhruba 70 lidí, kteří přišli na akci s názvem Nezapomínáme! na
náměstí Dr. E. Beneše. Zazněla zde autentická nahrávka státní hymny z roku 1968 přerušovaná výstřely okupačních vojsk, vzpomínky místních obyvatel na invazi, i píseň
Modlitba pro Martu. Akce byla doplněná výstavou, která připomněla oběti těchto událostí.
Nezapomínáme.
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Vážení Klášterečtí,
prázdniny se
blíží ke svému
konci. Ty letošní byly obzvláště horké,
počasí bylo podobné, ať už
jsme prázdniny či dovolenou prožili doma
nebo v zahraničí. Milovníci tepla
se tak letos radovali, my ostatní
jsme snad vše ve zdraví přežili.
I v těchto dnech pokračoval
velký stavební ruch v našem
městě, přestože nejsme
v mnoha případech investory
– opravy se týkají i inženýrských sítí. Tři největší investiční akce města probíhají –
budování nového atletického
oválu, cykloparku v Královéhradecké ulici a další etapa
regenerace sídliště. Stavba
cykloparku se mohla rozeběhnout díky schválenému rozpočtovému opatření na zastupitelstvu svolaném mimořádně na 2. srpna. Nemusíme
tak se zahájením prací čekat
až na konec září. Přestože
zastupitelstvo trvalo pouhých
12 minut, opět se ukázalo, že
rekonstrukci náš kulturní dům
potřebuje jako sůl. Naopak
naše zrekonstruované kino si
užívá diváků i v těchto horkých
dnech, což bylo dříve nemožné.
Protože jsme v průběhu léta
zaznamenávali více stížností
nejen na rušení nočního klidu,
byly městskou policií stavěny
mimořádné noční služby, jedné
z nich jsem se osobně účastnil.
Chtěl bych ocenit práci našich
strážníků, protože jsem se
mohl osobně přesvědčit, že
není vůbec jednoduchá.
Měl jsem velkou radost
z úspěšné kulturní akce v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích. Děkuji pořadatelům
a věřím, že se z těchto setkání
stane tradice. Tradiční akcí
města budou opět Klášterecké
promenády, na které jste
všichni srdečně zváni.
Těším se na děti, s prvňáčky
se uvidím v ZŠ Krátká, se studenty vyššího věku při zahájení dalšího ročníku projektu
Poznáváme společně na gymnáziu. Se všemi ostatními se
těším na viděnou i kdekoli
v našem Klášterci nad Ohří.
Štefan Drozd, starosta města
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Park pro cyklisty a inline brusle jako dopravní uzel
místních cyklostezek
Na začátku srpna mimořádně zasedlo Zastupitelstvo města
Klášterce nad Ohří, aby rozhodlo o rozpočtovém opatření
a mohla být zahájena stavba cykloparku v Královéhradecké
ulici bez zbytečného odkladu. Stavba měla být původně zahájena v červnu, ale jedna z firem, která se účastnila výběrového
řízení, podala námitku k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, čímž se termín oddálil. Město má nyní k dispozici usnesení ÚOHS, že správní řízení zastavuje, nic tedy již zahájení
stavebních prací nebrání. Realizace projektu proběhne od
konce srpna do ledna 2019 – termín se však v závislosti na
zimním počasí může změnit.
Započatá rekonstrukce parku přinese opravu a rozšíření
stávajících cest i vybudování cest nových, aby trasy
využitelné pro jízdu na kole a především na kolečkových bruslích byly delší. Asfaltové komunikace pro cyklisty a bruslaře
budou široké 3 metry, na stávajících cestách pro pěší bude
změněn povrch z betonu na betonovou dlažbu ze čtyřrozměrných kamenů. Část cyklostezky o délce 60 metrů bude
sloužit jako dětská zkušební dráha.
Jelikož je část parku v aktivní záplavové zóně, nemohou tu
dle Povodí Ohře vzniknout všechna původně zamýšlená hřiště,
amfiteátr či nový mostek přes potok. Kromě nových cest
a nového veřejného osvětlení zde však vznikne prostor
pro budoucí workoutové hřiště. V příštím roce by se v parku mohlo pokračovat revitalizací tamní zeleně.
Do budoucna se uvažuje, že se park stane jakýmsi dopravním uzlem pro cyklisty, cílem je svést do něj aktuálně plánované cyklostezky podél Kláštereckého potoka, podél
Podmileského potoka a Petlérské ulice. Na park také naváže
přejezd do ulice Pod Skalkou a následně Cyklostezka Ohře.
Park bude od hlavní silnice místy oddělen bariérami
a zábradlím.
Součástí projektu cykloparku je vybudování zázemí pro
správce parku a zároveň zázemí pro tržnici, kde se prodávají
sezonní suroviny. Stávající plechové stánky budou nahrazeny
novými dřevěnými v jednotném vzhledu. Součástí objektu
budou i nové veřejné toalety, které v této části města zcela
chybí. Objekt je navržen jako jednopodlažní dřevostavba
a rozloze 156 m2 s terasou.

Park z leteckého pohledu na Mapy.cz

Průřezy plánované budovy na tržnici
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NAPSALI JSTE
DO REDAKCE

Při návštěvě Klášterce nad
Ohří jsme byly mile překvapeny krásnou úpravou
kapličky ‒ Božích muk
v Mikulovicích. Dozvěděla
jsem se, že ji udržuje obyvatel Klášterce nad Ohří,
pan Petr Tykvart ml., a za
to mu patří veliký dík.
Naďa Fránová, Hana Müllerová a Zdenka Plačková

KRÁTCE
Soutěž O nejhezčí
květinovou výzdobu má
uzávěrku již 31. srpna.
Hodnotí se květinová výzdoba oken, balkónů, lodžií
nebo teras bytů a předzahrádek. Pro výherce jsou
připraveny odměny od
1.000 až do 4.000 Kč. Neváhejte proto s podáním
přihlášky, kterou najdete na
webu města, nebo ji obdržíte přímo na odboru místního hospodářství, dopravy
a životního prostředí městského úřadu. Otištěna byla
také v Kláštereckých novinách č. 6/2018.
Další komentovaná
prohlídka zámeckého
parku se uskuteční v neděli
9. září od 18 hodin. Vstupenky v ceně 30 Kč zakoupíte předem v turistickém
informačním centru pod
radnicí.
Kurzy tance a společenské výchovy pro mládež se od 21. září konají
v kulturním domě, vedoucí
kurzů je Dagmar Knížetová.
Přihlášky se přijímají osobně v KD nebo na telefonu
474 375 726. Kurzovné činí
1.700 Kč. V září se budou
konat i kurzy tanečních pro
dospělé – 8 lekcí, kurzovné
pro pár činí 2.200 Kč.
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Klášterečtí rozhodnou o novém složení
zastupitelstva
Opět po čtyřech letech se
blíží volby do Zastupitelstva
města Klášterce nad Ohří.
Proběhnou ve dnech 5. a 6.
října 2018 a rozhodnou, kterých dvacet jedna osobností
bude zastupovat místní obyvatele v příštím období.
Volební strany odevzdávaly
své kandidátní listiny do
konce července, proto již
nyní víme, z jakých uskupení
budou voliči vybírat. Oproti
roku 2014 se nám představí
o třetinu méně volebních
stran. Zatímco při posledních volbách do zastupitelstva jsme vybírali ze
čtrnácti, letos jich podalo
kandidátní listinu osm. Oficiální registrace proběhla

14. srpna a vylosovalo se
pořadí volebních stran na
hlasovacím lístku. Do říjnových
voleb
kandidují
v následujícím pořadí tyto
volební strany:
1. ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ
(ZKL)
2. Komunistická strana
Čech a Moravy
3. ANO 2011
4. Česká strana sociálně demokratická
5. Občané České republiky
6. Občanská demokratická strana
7. Strana soukromníků
České republiky
8. Strana zelených

Ve stejném termínu se konají
i volby do Senátu Parlamentu
České republiky. Během září
bude na webu města Klášterce
nad Ohří spuštěný pro veřejnost mapový portál, ve kterém
se noví voliči či noví obyvatelé
města pohodlně zorientují, ke
kterému volebnímu okrsku
náleží. Hlasovací lístky najdete
ve svých schránkách, k dispozici budou také ve volebních
místnostech. Stále platí nabídka inzerce pro volební strany,
které mohou prezentovat svůj
volební program v zářijovém
čísle Kláštereckých novin na
¼ strany za 1.500 Kč + DPH,
kontakt: redakce@muklasterec.cz. Uzávěrka této inzerce
je 12. září.

Jeden z 85 stromů Olgy Havlové
se vysadí i v Klášterci nad Ohří
Nedožité 85. narozeniny Olgy
Havlové, rozené Šplíchalové,
připomíná letos Výbor dobré
vůle ‒ Nadace Olgy Havlové
celorepublikovou akcí, při které bude vysazeno 85 stromů
po celé republice. Smyslem
akce je připomenout osobnost
našich moderních dějin a její
odkaz. Olga Havlová se naro-

dila v roce 1933 v početné
rodině v Praze na Žižkově
a prožila dost tvrdé dětství.
Po škole pracovala jako účetní, skladnice, prodavačka.
Nechtěla žít v komunistickém
režimu. V roce 1953 se seznámila s Václavem Havlem.
V době jeho věznění pokračovala místo něj v práci na

Oslavy narozenin klientů domova
pro seniory se staly tradicí

Vždy poslední čtvrtek v měsíci pořádá vedení Městského
ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří již tradiční
oslavu narozenin seniorů narozených v daném měsíci.
V místnosti volnočasových aktivit je pro ně připraveno
posezení s přípitkem, kávou a zákuskem, který připravují
tamní kuchařky. Ředitelka organizace spolu s vedoucí
sestrou pronese přípitek a přání klientům do dalších let
a při této příležitosti sdělí důležité informace o chodu a dění
v domově. Každého klienta také přímo v den jeho narozenin
osobně navštíví ředitelka s vedoucí sestrou na pokoji
a předá malý dáreček.

samizdatové Edici Expedice
a byla proto obviněna z podvracení republiky. Podílela se
také na práci Charty 77. Po
listopadu 1989 chtěla přispět
k šíření demokratických způsobů myšlení. V poskytování
sociálních služeb hledala
odpověď na podporu a ochranu lidských práv těch, kdo byli
vyloučeni ze společnosti.
V roce 1990 založila Výbor
dobré vůle, později Nadaci Olgy Havlové, a vnímala
ji jako hybatele moderních
principů pomoci lidem odsunutým na okraj společnosti.
Člověk žijící v nepříznivých
životních podmínkách jí byl
výzvou, na kterou hledala
konkrétní řešení.
Hlavním cílem Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové
je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným
v jejich začlenění do společnosti.
Jedním z 85 stromů je i lípa
srdčitá, která bude slavnostně vysazena 4. září v 15
hodin v lázeňském parku
v Klášterci nad Ohří. Slovem tento akt doprovodí filozof a vysokoškolský pedagog
Daniel Kroupa, zpěvem pak
Adéla Kodytková a pěvecký
soubor Septem Cantet.
Srdečně zveme všechny lidi
dobré vůle.

8/2018 | strana 7

Horké léto zvýšilo zájem o minerální vodu všech
pramenů – Kláštereckého, Městského i pramene
Evženie. „Pramene Evženie se v červenci vytočilo 6.861
litrů. Přispěla k tomu i nová provozní doba od 10 hodin,
kterou návštěvníci uvítali. Kláštereckého a Městského
pramene bylo vytočeno 22.062 litrů, což bylo oproti
červnu téměř o 3.000 litrů více. Podobný trend zaznamenáváme i v srpnu,“ říká Michaela Svobodová z lázeňského infocentra. Zvýšila se i návštěvnost turistů, kteří
mají zájem o turistické známky, vizitky, magnetky
a skleněné lahve s pákovým uzávěrem s logem minerálních vod. Oblíbené jsou také Klášterecké oplatky,
které se vyrábějí v našem městě v několika příchutích.
„Od začátku prázdnin jsme zapojení do soutěže Sežeňte
ovečky, které utekly z Déčka, o kterou je mimořádný
zájem dětí. Přijíždějí s rodiči ze všech koutů republiky,
aby si zapsaly do letáčku heslo, obdržely mapu míst,
kde ovečky hledat, a získaly také tetovačky,“ uvádí
Michaela Svobodová.
Tak jako každý rok, i letos se klášterecké školy
připravují na příchod nových prvňáčků. V září jich
do školních lavic usedne celkem 144. Není to však konečné číslo, ještě během září se počty mohou trochu pozmě-

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

AKTUÁLNĚ

nit například odkladem školní docházky nebo přestupem
na jinou školu. Jako dárek pro snadnější přechod
z mateřské školy dostanou od města budoucí žáci tradiční
kufřík na výtvarné potřeby. Prvňáčci na základních školách však nejsou jediní, kdo bude muset povinně chodit
do školy. Čeká to i 127 dětí v mateřské škole, které se
na budoucí školní povinnosti budou připravovat díky
pracovním sešitům „Zábavná grafomotorika“, ty město
předá symbolicky první školní den.
Upozornění pro budoucí studenty „Poznáváme
společně“: V sobotu 8. září od 9 hodin se v budově
gymnázia koná zápis do dalšího ročníku mezigeneračního projektu Poznáváme společně. Seniory čekají dle
jejich výběru kurzy anglického a německého jazyka,
cestománie, kondiční cvičení, trénink vitality, bezpečný
senior, svět počítačů a moderní technologie, nebojte
se první pomoci, kouzelná chemie, chemie okolo nás
a výtvarná a hudební dílna. Pokud jste ještě nestihli
podat přihlášku, je možné ji stáhnout na webech města
a gymnázia. Můžete si ji také osobně vyzvednout
a vyplnit na odboru sociálních věcí, školství a sportu
Městského úřadu v Zahradní ulici nebo v turistickém
informačním centru pod radnicí. Těšíme se na Vás.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
všechny vás zdravím. Prázdniny máme téměř
za sebou – letos byly náročné na extrémní teploty, na které nejsme v našem podnebí moc zvyklí. Muselo se zajistit zalévání stromečků, které
jsme v obcích společně s občany před dvěma
lety vysadili. Při zalévání nám pomohla naše
nová Tatra 148, kterou hasiči získali jako dar.

Zahájena byla rekonstrukce komunikace od železničního
přejezdu Lužný směrem Okounov a Krupice. Vozovka se frézuje a její část v o Krupici již má nový povrch. Doufám, že si
občané uvědomují nutnost dočasného omezení provozu –
děkuji za shovívavost.
Na sobotu 15. září je naplánován již 33. ročník výletu na
houby, které je spojený s obědem a živou hudbou. Doufám,
že se nám výlet vydaří, i když hub asi moc nebude – necháme
se překvapit. Třeba si příroda ještě poradí. Poplatek je 200 Kč
za osobu. Další výlet plánujeme na sobotu 22. září, a to do

plzeňské ZOO. Poplatek je 50 Kč za osobu. Zájemci o oba
výlety – obyvatelé trvale hlášení v našich obcích – se mohou
hlásit na obecním úřadě.
V případě dotazů mne kontaktuje na tel.: 606 387 111 nebo
na e-mailu: obec@okounov.cz.
Přeji příjemný zbytek prázdnin a dovolených.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Miloslavem Králem
Miloslav Král získal letošní Cenu města Klášterce nad
Ohří za celoživotní přínos v oblasti sportu, kultury
a společenského života. Zasloužil se o vybudování sportovního areálu, byl aktivní sportovec a následně trenér
a funkcionář, zajišťoval setkávání bývalých obyvatel
zaniklých obcí Vernéřova a Mikulovic. Dodnes se aktivně účastní přeshraniční spolupráce. Témat na povídání
s panem Králem je celá řada, v rozhovoru jsme se více
soustředili na historii sportu.

Patříte ke zdejším pamětníkům, jaké bylo Vaše dětství?
Narodil jsem se ve Zbytinách
u Prachatic. Moje maminka
byla Němka, pocházela z Vernéřova. Před válkou tu bylo
většinou německé osídlení,
a protože území bylo české,
tak tu jako poštmistr, vedoucí
policie a výpravčí pracovali
Češi. Tak se sem pracovně
v roce 1933 dostal i můj tatínek, který se vyučil poštmistrem a uměl německy.
Namluvil si tady mou maminku. Pak se kvůli jiné poště
odstěhovali do jižních Čech.
V roce 1939 tatínek zemřel,
maminka se vrátila do Vernéřova se dvěma dětmi, mně
bylo 3,5 roku, bratrovi o rok
míň. Do roku 1945 jsme
vyrůstali tady, začal jsem chodit do německé školy. V roce
1945 byli odsunuti všichni
maminčini příbuzní, maminka
měla ale českou příslušnost,
tak jsme tu zůstali. Pro
maminku to bylo těžké, uklízela na poště, chodila do
zemědělství na brigády. Měli
jsme zemědělskou usedlost,
ale Češi si vybrali náš dům
a přestěhovali nás do domku,
kde nebyla ani elektřina, ani
voda. Pětkrát nás ve Vernéřově stěhovali, maminka se
nemohla nijak bránit. Zažil
jsem tu divoký odsun, rabovací gardu, která vykrádala

nemovitosti. Bylo to těžké
období. Nedávno byl natočen
film, kde ve filmu vypovídali
dva němečtí občané, kteří byli
odsunutí. Já a jedna paní
z Chomutova jsme do filmu
byli vybráni také, protože
jsme tu zůstali.

Tenkrát jsem
neměl na to,
abych si koupil
hokejku,
osekávaly se
přes léto z olší.
A jaké máte šťastné vzpomínky z té doby?
Ty souvisí právě se sportem
a kulturou. Po válce vznikl ve
Vernéřově Junák, tam jsme
hráli ping-pong, soutěžili
v lukostřelbě, jízdě na kolech.
Hráli jsme divadlo, měli jsme
i pěvecký soubor. Vystupovali
jsme ve vernéřovském sále
při MDŽ a dalších oslavách.
Když jsem přešel na střední
školu do Kadaně, tak nás
několik kluků požádalo, abychom hráli divadlo. Nejdřív
Uchvatitele Ohně, to byla hra
o Indiánech, potřebovali
omladinu. Nezůstalo u jednoho divadelního představení,
hráli jsme Princeznu Pampelišku, hrálo se v Kadani
a v Radonicích – to byly přehlídky divadelníků v okrese

Chomutov. Škola byla tenkrát
rozdělená ještě na dívčí
a chlapeckou, dnes je to gymnázium.
Kdy jste se začal věnovat
sportu?
To bylo ve Vernéřově, v létě
jsme hráli volejbal a fotbal,
v zimě hokej. Tenkrát jsem
neměl na to, abych si koupil
hokejku, osekávaly se přes
léto z olší. Jednou jsme hráli
volejbal proti prunéřovským
skautům a tam mě vytáhl
jeden volejbalista, který hrál
za Kadaň, pozval mě na trénink do Kadaně a už jsem tam
zůstal. Za Kadaň jsem hrál
i kopanou.
Věnoval jste se i jiným
sportům?
Když jsem šel do učení, tehdy
do TOS (nynější ZKL), tady
jsem se dva roky učil soustružníkem. V Korku byl pan Lejsek, který vedl v roce 1951
ping-pong, hráli jsme za Karlovarský kraj, tenkrát jsme
pod něj spadali. Za muže hrával Červeňák, za ženy Helenka
Čechurová,
Anička
Svobodová, z Kadaně paní
Truhlářová i ředitel mikulovické školy, později po zrušení
obce ředitel domova mládeže, pan Říha.
Jak vzpomínáte na hokejové začátky?
V Kadani byl první stadion na
tehdejším pivovarském rybníku, kde dneska stojí supermarket. V letech 1954–1955
už byl na tenisových kurtech,
s osvětlením a vysokými mantinely. Hrál se krajský přebor
Karlovarska, hráli jsme s kar-

lovarským béčkem Nejdek,
Žlutice, Cheb. V roce 1956
jsem narukoval na vojnu do
Plzně a do Nepomuku, tam
jsem hrál hokej za vojenský
okruh, hráli jsme v Českých
Budějovicích,
Karlových
Varech, to byly tzv. posádkové
domy armády. V roce 1957,
když vznikl hokej v Klášterci,
v Kadani už se hokej nehrál.
V zimě jsem si bral na vojně
dovolenou, abych mohl hrát
už tady v Klášterci. Od té doby
jsem hokeji zůstal věrný, kromě hokeje jsem přešel do
Klášterce jak na volejbal, tak
na kopanou. Ještě jako aktivní
hráč hokeje jsem si dělal trenérský kurz a kurz rozhodčího.
Jaké výsledky jste měli
jako hokejoví trenéři?
Založili jsme první družstvo
dětí od 8 do 10 let, to byli elévové. S Václavem Cajthamlem se nám podařilo dostat
z té skupiny 7 hráčů do
A mužstva.

Karlovarské
oplatky zdraví
Olomoucké
syrečky.
Dozvěděli jsme se, že jste
stál také u zrodu kláštereckého tenisu?
Organizoval jsem v ZKL sportovní hry pracujících, hrál se
tam nohejbal, fotbal, volejbal, stolní tenis. Jednou mě
zavolal ředitel Nykl, představil mi nějakého pána z Chomutova, jmenoval se Kubísek
a byl to bývalý závodní hráč

Klášterečtí hokejoví elévové se svými trenéry
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Moc si nevybírám, nejradši si tedy dám dobrý bramborový salát a řízek, na Vánoce kapříka. Jinak je mi to
jedno.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Modrá.
Jaké nejvzdálenější místo na světě jste navštívil?
Jel jsem do Kanady s hokejisty, byl to republikový výběr
11–17letých kluků, velký mezinárodní turnaj, pořádal
to VTŽ Chomutov. Letěli jsme do Montrealu, navštívili
jsme Québec, je to krásné město.
Fotbalové mládí Miloslava Krále

Jaké máte koníčky?
Sport a kultura, málokdy vynechám některou z výstav
v galerii Kryt i dalších akcí.
Co Vám život dal a vzal?
Hodně mi dala aktivita s mládeží a ve sportu vůbec
a vzala mi hodně soukromí od rodiny.

Miloslav Král v hokejovém nasazení
tenisu. Při příležitosti našich pan Jan Čermák a pan Bohasportovních her bychom prý tý, týden předem už měli rozmohli hrát i tenis. Kde ho ale pisy zájemců, kteří si chtěli
hrát, když tu nebyly kurty? zahrát tenis. Tak vznikl oddíl,
Projednali jsme vše s měst- později se přesunula tato činským úřadem a vznikl první nost do lázeňského areálu
asfaltový tenisový kurt v mís- Kyselka, kde se tenisový oddíl
tech, kde je dneska skate- rozšířil. Předkola tenisového
park. Statky pod vedením turnaje ZKL se hrála na klášpana Klanera pomohly celý tereckých kurtech, finále pak
areál oplotit. Závodní výbor v rekreačním středisku ZKL
ROH v ZKL koupil tenkrát na Loučné.
rakety a míčky a začalo se
hrát. Protože ale drsný asfalt Na co dalšího rád ze spomoc nevyhovoval, napadlo lečenského života v Klášmě, že jsou na stadionu terci vzpomínáte?
nevyužité kurty pro oddíl Na spartakiády. Cvičilo se
odbíjené. S tehdejším před- v Klášterci, krajská přehlídka
sedou tělovýchovné jednoty byla v Karlových Varech.
panem Jírovcem jsme projed- Nacvičovalo se mimo jiné
nali vybudování dvou teniso- i v Mikulovicích. Později jsem
vých kurtů, které jsou tam spartakiády organizoval na
dosud. Prvními trenéry dětí, zimním stadionu v Klášterci,
které začaly hrát v 8 a 10 všichni se divili, do čeho se to
letech, byla paní Anička Hala- pouštím ‒ dát okrskovou
másková a Marta Kárníková, spartakiádu na stadion. Bylo
které vedly k tenisu i svoje to z důvodu, že jsme neměli
děti. Později tam vyrůstali tribuny a na zemi byla hlína.
hráči tenisu jako pan Gillich, Projednával jsem vše s městSás, Jíra a hrál tam i pan Pří- ským úřadem a technickými
šovský, Čermák a Igas. službami. Když se v ZKL staPrvním předsedou tenisového věly haly, udělali nám tam
oddílu byl pan Tomáš Šrou- potom betonové stupně pro
bek, který vybudoval klubov- diváky a tím vznikl krásný
nu, organizování pak převzal areál.

Převzetí Ceny města za rok
2018

V roli konferenciéra na setkání
trpaslíků

Další spartakiáda se cvičila
na trávě na velkém stadionu,
to mi zas vytýkali, že tam
zůstaly vyšlapané značky,
ale během dvou měsíců se
tráva vzpamatovala. Když
jsme byli klášterečtí a vernéřovští na krajské spartakiádě v Karlových Varech,
tak jsme jako cvičenci byli
ubytovaní v grandhotelu
Pupp. Muži cvičili s tyčemi,
k tomu mám takovou perličku. Když jsme šli v Praze průvodem, tak jsme říkali: Která
žena ráda cvičí, ta si najde
muže s tyčí. Stalo se nám, že
tam byla skupina děvčat
z Olomouce, my jsme je
zdravili průpovídkou: Karlovarské oplatky zdraví Olomoucké syrečky.

které se pořádaly na náměstí
v Chomutově.

Díváte se dnes na v televizi třeba na sokolský
slet?
Dívám, teď tam jmenovali
pana Jaroslava Sauera z Chomutova, s ním jsem spolupracoval při spartakiádách
v Klášterci. Rád také vzpomínám na soutěže v atletice,

Podílel jste se také na
organizaci kulturních akcí.
Na jaké nejraději vzpomínáte?
Dělali jsme spoustu akcí, třeba dětský den v Peřejích. To
tam ještě bývaly chatičky, byl
v nich i rozhlas. Dělával jsem
i klauna pro děti, jako to teď
dělá Tomáš Barták. Akcí v kulturním domě byla celá řada,
je to spousta nádherných
vzpomínek, to by bylo na další rozhovor. Rád vzpomínám
i na to, jak jsme společně
s kulturním domem organizovali rekordní setkání trpaslíků, šlo se od stadionu ke
kulturáku. Měli bychom být
zapsaní v České Guinessově
knize rekordů.
A otázka na závěr ‒ máte
nějaké motto?
Jedno, které platí na mě: Není
člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem.
Děkuji za rozhovor.
Vlasta Fišrová ■
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Zaniklá obec ožila výstavou a koncertem

První ročník akce Živá kronika
Mikulovic a Vernéřova navštívilo v sobotu 28. července více
než dvě stovky pamětníků
i milovníků památek, kteří si
nenechali
ujít
výstavu
a komentované prohlídky kostela sv. Mikuláše v Mikulovicích.
Živá kronika představila nejen
historii obcí, ale i méně známé
příběhy dřívějších obyvatel.
Jeden z nich vyprávěla Markéta Kurešová, která jezdila do
Mikulovic za babičkou a později už jen se svými rodiči na

hřbitov. Pozůstalí si v době
likvidace hřbitova před 30 lety
mohli odvést pozůstatky svých
bližních, ne všichni příbuzní ale
byli v té době k zastižení, takže
některé z náhrobků, zvláště
těch předválečných, byly bez
úcty shozeny ze svahu za hřbitovem a jsou tam dodnes. Na
to upozornila autorka výstavy
Vlasta Fišrová symbolickým
pietním aktem, vlastnoruční
výrobou květin z papíru, kterými příchozí ozdobili tyto
polozapomenuté náhrobky.
Připomenuta byla i dřívější

mariánská úcta, která je spojená s historií právě Mikulovic.
Prostor bývalého hřbitova je
dnes udržován a veden jako
pietní místo. Celý areál i s kostelem snad na každého
návštěvníka dýchne klidem
a mírem. Kostel sv. Mikuláše
má od roku 2017 novou střechu, takže do něj již nezatéká.
Před několika lety byla také
obnovena podlaha a kupole.
Historii kostela připomněl
i spoluorganizátor letošní
akce Petr Kalinský, který
v roce 1995 při svém amatér-

ském historickém bádání
objevil prokopnutý otvor ve
zdi kostela. Dovnitř se navalila
suť, místo podlahy tu byla rozhrabaná hlína. Hledači drahých kovů tu ale neměli co
nalézt. Petr Kalinský upozornil
městský úřad na ostudný stav
této památky, která je na
katastru města, a kostel se
dočkal jedné z oprav. Další
následovaly po převzetí kostela do správy kadaňské farnosti.
„Jsem nesmírně rád, že se tu
sešlo tolik dětí, i rodin s dětmi,
neuměl jsem si to ani ve snu
představit,“ uvedl kadaňský
farář Josef Čermák v úvodu
koncertu sboru Gospel Gaia
Klášterec nad Ohří, který se
odehrál v závěru celodenní
kulturní akce. Pan farář pak
připomněl anabázi, během
které kostel přebíral do správy
se slovy, že je „na dožití“.
A poté se již rozezněly nádherné gospelové skladby
v podání kláštereckých zpěvaček a zpěváků, které zaplnily tento duchovní prostor,
v němž se scházejí lidé už od
13. století, kdy byl kostel založen (foto na titulní straně
novin).

Portréty a podpisy československých legionářů
Začátkem srpna byla v galerii
Kryt zahájena první ze série
výstav Osudové osmičky věnovaných vzniku samostatného československého státu.
A protože československé
legie měly na samotný vznik
ČSR zásadní vliv, první výstava je věnována právě legiím.
Stěžejní částí je výstava Františka Frolíka s názvem Portréty a podpisy československých legionářů. Cílem výstavy je návštěvníky seznámit
s osobnostmi, které zásadním
způsobem ovlivnily vznik
a fungování legií a představuje
také některé osobnosti ze světa literatury či výtvarného
umění, které se ve své tvorbě
legionářskou tématikou zabývaly.
Výstava je doplněná o materiály, které jsme získali na
základě výzvy v Kláštereckých novinách. I Klášterec
nad Ohří má svým způsobem
své legionáře, předky našich
spoluobčanů, kteří se zaslou-

žili o vznik samostatného československého státu, všem
bychom velice rádi poděkovali.
Je to například pan František
Klicman, dědeček Renaty
Mainzové, která nám zapůjčila
veškeré materiály, a který
působil jako legionář v československých legiích v Rusku.
Mimo jiné uvidíte také stříbrnou plaketu TGM či jeho dobové fotografie.
Dále bratři Alois a Jan Matouškovi, kteří působili v československých legiích v Rusku. Materiály k nim zapůjčila
paní Lenka Kodytková, pravnučka Jana Matouška.
Informace o svém dědečkovi
Janu Placákovi, legionáři
československých legií v Rusku, nám zapůjčila paní Blanka
Linhartová a děkujeme také
panu Miroslavu Bauerovi, který nám na výstavu zapůjčil
nejenom materiály a množství
fotografií o svém pradědovi
Karlu Heřmánkovi, opět čsl.

legionáři působícímu v Rusku,
ale také několikadílnou kroniku Za svobodu, Obrázkovou
kroniku Československého
revolučního hnutí na Rusi,
1914-1920 a množství medailí. Mezi nimi Mezispojeneckou
medaili Vítezství.
Posledním legionářem je pan
František Marvan, který
jako jediný československý
legionář působil nejenom
v Rusku, ale také jako střelec
22. pluku československých
legií ve Francii.

Materiály nám zapůjčil jeho
vnuk, pan Miloslav Marvan.
Ke každému legionáři je
možné si prohlédnout jeho
profil – záznam vojáka –
v databázi Ústředního vojenského archivu a konkrétní
informace jsou doplněny
o spoustu zajímavých fotografií a dalších dokumentů,
jako jsou například potvrzení
o působené v legiích, průkazy legionářů, plakety či medaile.
Lenka Fricová ■
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Města v barokním letohrádku četla již popáté
Již popáté proběhl v zámeckém
parku týden knihovnických
aktivit Města čtou. Nejen místní, ale i turisté mohli opět
navštívit čítárnu v salla terreně.
A musíme konstatovat, že ve
vedrech, která v tom týdnu
panovala, bylo toto posezení
s knihou nebo časopisem velice
příjemné. V podvečer se potom
scházeli zájemci o kulturní
akce. Pro dospělé byl na výběr
literárně hudební večer, na kterém byl představen druhý díl
česko-německé knihy Stíny
nad Krušnohořím II a koncert

country skupiny Muzika občas.
Pro děti výtvarná dílna na malované kamínky a vystoupení
hudebního divadla Hnedle vedle. Pohádkový zámek si potom
mohla užít celá rodina.
Celkově Města čtou navštívilo
698 lidí, zájem byl i o nabídnuté
obrazy „od kontejnerů“.
Martin Biša, ředitel knihovny ■

KRÁTCE Z KULTURY
Společenský večer ke
Dni seniorů pořádá 8. září
od 17 hodin v kulturním
domě Společnost přátel
heligonkářů a harmonikářů
Západočeského
kraje.
V programu vystoupí heligonkáři a harmonikáři, kteří
zahrají k poslechu a tanci.
Vstupné je 100 Kč.
Měděnecká pouť se
koná 8. a 9. září. V sobotu
se začíná v 11 hodin slavnostní mší v kostele Narození Panny Marie, kde bude
posvěcena nová Madona.
Ve 12:30 se vydá hornické
procesí ke kapli na Mědníku,
kde bude hudební produkce
Hornické kapely z Jöhstadtu. V neděli 9. září je od 10
hodin v kostele koncert lesních rohů CORNI DI EGRA,
v 11 hodin se budou pokládat věnce u pomníku
padlých ve světových válkách.
Tvůrčí psaní v Klášterci, Chomutově i Kadani
Pro všechny milovníky literatury, bez rozdílu věku,
bude vést od nového školního roku spisovatelka
Renata Šindelářová následující dílny tvůrčího psaní.
V kláštereckém Volňásku budete moci přihlásit
ratolesti do kroužku
tvůrčího psaní. Do chomutovské knihovny zve
autorka starší děti a mládež
do literárního klubu Knihovnický pisálek a dospělé do
podzimního kurzu tvůrčího
psaní. V Kadani autorka
pravidelně dvakrát do roka
vede čtyřhodinové kreativní
tvoření v rámci Univerzity
třetího věku organizované
Kulturním zařízením Kadaň.
Do všech kroužků a kurzů
je možné se přihlásit prostřednictvím zmíněných
mateřských organizací.
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Zábavná logika přivedla děti až do ČVUT
Druhý týden v červenci se skupinka dětí z kroužku
Zábavné logiky při ZŠ Krátká zúčastnila Dětské univerzity ČVUT v Praze. Děti během celého týdne prožívaly neuvěřitelná dobrodružství při poznávání
technických oborů jednotlivých fakult ČVUT.
Děti si během tohoto týdne
vyzkoušely studium na vysoké škole na vlastní kůži. Denní
studium začalo slavnostním
zahájením studia tzv. imatrikulací, předáním indexů s pravidelným zapisováním při
návštěvě dané přednášky.
Podmínkou úspěšného zakončení byla účast alespoň na 10
přednáškách a odevzdání
bakalářské či diplomové práce. Po splnění těchto požadavků byl malým studentům,
poslední den na slavnostní
promoci v Betlémské kapli,
rektorem univerzity předán
diplom. Děti tak získaly titul
Malý bakalář (Bc. jr.) nebo
Malý inženýr (Ing. jr.).
V rámci tohoto netradičního
studia děti navštívily fakultu
stavební, strojní, elektrotechnickou, jaderného inženýrství,
architektury, dopravní, biomedicíny a informačních technologií.
Velmi se jim líbily přednášky,
které jim představily robota
Nao, YuMi, LEGO roboty, autonomní autíčko, blesky zblízka
aj. Mohly si vyzkoušet letecké,
automobilové i motocyklové
trenažery. Připravena pro ně
byla i chemická show, zde si

mohly vyrobit moře či sliz.
Nabízelo se neskutečné množství aktivit, které děti zabavily
a snažily se jim rozšířit obzory.
Zábavnou formou jim byly přiblíženy technické obory.
Cílem Dětské univerzity ČVUT
je vzbudit u dětí zájem o technické obory. Děti mají možnost zažít si univerzitní způsob
vzdělávání a seznámit se zábavnou formou s různými
technickými obory. Snad je
tedy budou aktivity v rámci
univerzity skutečně motivovat
k dalšímu zájmu o technické
předměty a později i k dosažení vysokoškolského vzdělání právě v této oblasti.
„Věřím, že si děti, které se
později vydají touto cestou,
vzpomenou na své první
zážitky. Garantkou tohoto
projektu je paní Kostelecká,
která je hlavou i páteří. Bez
ní by to prostě nešlo. Jsme
moc rádi, že si na nás každý
rok vzpomene a přizve nás
k tomuto úžasnému počinu.
Jsou to pro nás neskutečně
krásně prožité chvíle a o tom,
že je to zábava a že má smysl
se těchto projektů zúčastňovat, mě utvrzují děti, které
se účastní Dětské univerzity

Předškolní programy Hudební školy YAMAHA jsou u nás
v Klášterci nad Ohří už tradicí. Od půlky září se v prostorách
Základní umělecké školy v ulici Jana Ámose Komenského
opět začnou pravidelně jednou týdně scházet děti se svými
rodiči. Díky propracované metodice si mohou v rozhodujícím věku nejen vytvářet vztah k hudbě, ale také si užívat
své první zkušenosti v kolektivu se vším, co k tomu patří.
"Kurzy jsou rozděleny podle věku na Robátka (4–18 měsíců) a První krůčky k hudbě (1,5–4 roky). Jako každoročně
mi všechna Robátka přes prázdniny dorostla do programu
pro starší, takže v září jsou volná místa hlavně v Robátkách.
Ale pár míst je ještě i v Krůčcích," říká lektorka Andrea
Hamáková a dodává, že zájemci si mohou všechny informace najít na internetu a přihlásit se prostřednictvím rezervačního systému hudbaproradost.auksys.com/yamaha.

ČVUT od samého počátku
vzniku. První rok jsme byli
tzv. pozorovatelé a od druhého ročníku jsme pravidelnými účastníky a věříme, že
se k nám přidají další děti,
které mají zájem o vědu.
Těšíme se na příští rok, to už
budeme v kategorii starších
dětí inženýrského studia,
zvlášť se těšíme na fakultu
dopravní, kde navštívíme
zajímavé přednášky a místa,“ říká Gabriela Jedličková,

která na ZŠ vede zmíněný
kroužek.
Bakalářské práce vytvořili: Jiří
Kryštof Jedlička, Jakub Došek,
Dominic Hodic, Daniel Hamák,
Matouš Lhotský a Dominik
Zajac (na snímku zleva).
Zúčastnil se i Adam Dzuriak.
Vše pod vedením pedagogů
ČVUT v čele s rektorem Vojtěchem Petráčkem, jimž všem
patří velký dík za tuto vzdělávací aktivitu pro děti základních škol a gymnázií.

Tancem k tvořivosti
Taneční obor ZUŠ má již
30letou tradici a je právě tím
oborem, který reprezentuje
naši školu a město a šíří povědomí po celé naší zemi mezi
ZUŠkami. Vždy se zaměřoval
na dětskou taneční tvořivost,
současný výrazový tanec
(zjednodušeně “moderní balet“) a základy klasického tance. Připravuje dětské tělo tak,
aby se mohlo věnovat jakémukoli tanečnímu stylu, a rozvíjí dětskou fantazii. Kromě
toho, že rozvíjí dítě také po
intelektuální a emoční stránce, tak buduje vytvářením
vlastního pohybového slovníku jedinečnou esteticky vnímavou osobnost.
Taneční obor ZUŠ mívá takřka
pravidelné nominace na celostátní přehlídky, jak dětí, tak
mládeže a dospělých a z krajských přehlídek vozí krásná
ocenění. Ocenění je známkou
kvalitní umělecky pedagogické práce s dětmi a jejich
smysluplnosti v taneční výchově. Jednou za 3 roky se
koná Národní soutěžní přehlídka tanečních oborů ZUŠ,
vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Naši tanečníci prošli přes

okresní kola až do kola ústředního a měli tak možnost připojit se k 370 tanečníkům ZUŠ
z celé ČR v Uherském Hradišti,
kde jsme získali stříbrné pásmo a ocenění za osobitý
taneční projev. Také na Celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné
Hoře (NIPOS) patříme mezi
často nominované a opět,
v roce 2018, tomu nebylo
jinak.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem tanečníkům naší
školy za reprezentaci a krásnou tvořivou práci. Děkujeme
i rodičům za spolupráci a podporu v rozvoji uměleckého
cítění svých dětí.
Nadaní tanečníci se pak od
roku 1997 uplatňují v tanečním souboru LEGARMM.
Taneční obor ZUŠ je organizátorem jedinečného mezinárodního festivalu SIRAEX,
letos již 12. ročníku, který byl
vloni rozšířen o Dětskou
taneční scénu.
Taneční obor přijímá děti od 5
let. Ideální věk, kdy začít, je
1. třída ZŠ.
Zora Breczková
a Olina Rambousková,
učitelky ZUŠ ■

Světlo pomáhá s drogovou závislostí
Při zachování mlčenlivosti
a se zaručením anonymity
funguje
sociální
služba
nestátní neziskové organizace Světlo Kadaň, která má
svou pobočku v Klášterci nad
Ohří v Chomutovské ulici čp.
206 (u kruhového objezdu).
Veškeré služby jsou tu poskytovány lidem od 15 let věku.
Světlo Kadaň působí v našem
regionu více než 20 let.
Poskytuje
nízkoprahové
sociální služby pro děti, mládež a rodiny v oblasti adiktologie, což je samostatný
vědecký obor, který se zaměřuje na problémy související
s užíváním návykových látek,
závislostní chování a jeho
dopady.
Součástí práce sociálních pracovníků je i primární preven-

ce, která je zaměřená na široké spektrum patologických
jevů ve společnosti, jako jsou
rasismus a xenofobie, sexuální rizikové chování, prevence v adiktologii – kouření,
alkohol, léky a netolerované
drogy, hráčství a jiné návykové chování.
V Klášterci nad Ohří jsou denně zajišťovány jak terénní
programy, tak odborné sociální poradenství, a to včetně
psychologických služeb.
„Nejvyužívanější
službou
v poradně Světlo je dlouhodobé strukturované poradenství pro uživatele drog
a neuživatele ze strany rodičů, příbuzných a osob blízkých. V roce 2017 využilo
služeb v poradně v Klášterci
nad Ohří 37 osob, kontakto-

váni jsme byli 129x, poskytli
jsme 347x informační servis
a 113x poradenství. Za první
pololetí roku 2018 využilo služeb klášterecké poradny
Světlo 25 osob a poskytli
jsme 106x informační servis
a 87x poradenství. Terénní
pracovníci v Klášterci nad
Ohří v roce 2017 v rámci služby výměna injekčního materiálu zajistili 7.500 kusů
použitého injekčního materiálu a v prvním pololetí 2018
již 5.300 kusů. Věříme, a statistické údaje o tom jasně
vypovídají, že jsou naše služby v Klášterci nad Ohří přínosné a plní svůj účel,“ říká
Eva Potůčková, sociální pracovnice této organizace.
Provozní dobu poradny uvádíme v inzerci na str. 18.

Bezplatné kurzy pro pečující o své rodinné
příslušníky
Diakonie Českobratrské církve
evangelické pořádá v Kadani
cyklus kurzů Pečuj doma
a s námi. Je určen laickým
pečujícím o své rodinné příslušníky, zejména o seniory a dlouhodobě nemocné. Na kurzech
získají potřebné rady a infor-
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mace, vymění si zkušenosti,
prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Cyklus je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu a pro účastníky je zdarma. Kurzy se konají
v prostorách RADKA, z. s.,
Kpt. Jaroše 630, Kadaň.

Nadace podpořila
neziskové organizace

INFORMACE
podá Dagmar Pelcová,
tel.: 739 244 784.
Termíny: 5., 6. a 7. října,
27. a 28. října. Témata: ošetřovatelský kurz, praktický
a nácvikový kurz, demence,
kurz komunikace, fyzioterapeutický kurz a doprovázení
v závěru života.
Přednost mají zájemci o celý
cyklus. Vzhledem k omezené
kapacitě je třeba odevzdat přihlášku, elektronicky je možné
ji vyplnit na: www.pecujdoma.cz.

Hlasujme pro
Ženu regionu
Celonárodní soutěž Žena
regionu je vyhlašována od
roku 2009 a je určena pro
všechny ženy, s nimiž se
denně setkáváme a které
mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve
své profesi, ale aktivně se
podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při
tom zvládají péči o rodinu.
Soutěží se v kategoriích
podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání,
věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost
nebo
umění,
kultura
a sport. Cílem soutěže je
ocenit úsilí výjimečných
žen, zviditelnit jejich
smysluplnou práci a aktivity. Soutěž se koná pod
záštitou Senátu Parlamentu České republiky
a Asociace krajů České
republiky.
V našem regionu byla nominována Hana Vodrážková, která se snaží motivovat lidi k seberealizaci
a aktivnímu zapojování do
komunitního života. Může
se opřít o širší tým RADKY
Kadaň, spolku, který založila, i se spolehnout na podporu své rodiny. Aktivity
tohoto
spolku
známe
v Klášterci nad Ohří například díky fungování dětské
skupiny Jesle. Hlasovat pro
Ženu regionu můžeme již
jen do 31. srpna na webu:
http://zenaregionu.cz/.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 28. srpna je tomu 5 let, co nás
opustil manžel, tatínek a dědeček Václav
Strejc z Klášterce nad Ohří.
Tichou vzpomínku věnuje manželka, dcera
a syn s rodinou.
Nadační fond Tesco a grantový program „Vy rozhodujete,
my pomáháme“ letos rozdělil dvě stě sedmdesáti neziskovým a příspěvkovým organizacím po celé republice granty na realizaci komunitních projektů v celkové hodnotě
5.040.000 Kč.
V Klášterci byly podpořeny celkovou částkou 56.000 Kč
následující organizace: RADKA z. s. – RODINNÉ CENTRUM
a JESLE KLÁŠTEREC, Za záchranu kostela sv. Jiljí, z. s.
a ARCHA 777, z. s. Obnovu vybavení jeslí finančně podpořilo
také město Klášterec nad Ohří, a to částkou 30.000 Kč.

Nezemřel jsi, jenom teď budeš dlouho spát.
Dne 29. srpna uplynul rok, kdy tento svět
opustil pan Josef Vavroušek.
Stále vzpomínají manželka Eva s rodinou,
sestry Ivana a Eva s rodinami.
Dne 14. září to budou 2 roky, co nás opustil pan Pavel Mráček. Stále vzpomíná manželka Hana s rodinou.

POHLED DO HISTORIE
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Osudové osmičky připomenou i rok 1968
Výstavu Portréty a podpisy
československých legionářů
věnovanou roku 1918 v galerii
Kryt vystřídá druhá výstava
ze série Osudových osmiček,
s názvem Osudové osmičky.
Výstava bude zaměřená na
zbývající osmičkové roky, a to
rok 1938, 1948 a 1968. Bude
jí patřit září – měsíc, kdy byla
v roce 1938 podepsána Mnichovská dohoda – dokument,
ve kterém se Německo, Itálie,
Francie a Velká Británie dohodly na postoupení pohraničních území Československa Německu.
Dále si připomeneme rok
1948 a s ním státní převrat,
který komunistická historiografie nazývala Vítězným
únorem. Cílem byla likvidace
parlamentního demokratického systému, snaha začlenit
Československo do sovětského mocenského bloku a nastolení komunistické diktatury, která u nás trvala dlouhých 41 let.
Čeká nás také rok 1968. Rok
Pražského jara, který končil
jeho násilným potlačením
srpnovou okupací Československa vojsky Varšavské
smlouvy, a začalo období tzv.
normalizace.
Výstava Osudové osmičky
vzniká ve spolupráci s Gymnáziem a střední odbornou

INFORMACE
Výstava
Osudové osmičky
bude zahájena
7. září v 17 hodin
a potrvá do 30. září.
školou v Klášterci nad Ohří
a je mimo jiné inspirována
prvorepublikovými i jinými
plakáty. Doplněná bude
o vzpomínky pamětníků na
rok 1968 na Chomutovsku
a Klášterecku. „Den zrady,
21. 8. 1968. Smutné почему́?, proč?…čteme na zdech,
ptáme se vojáků… “, zapisuje
si ten den do svých deníkových zápisků Danuše Škuthanová z Klášterce, která v té
době žila a pracovala v Chomutově jako vedoucí dětských jeslí. Na fotografiích
přímo z Klášterce nad Ohří
pak čteme na improvizovaných poutačích výzvy „Sovětští vojáci, vraťte se domů,
řešit naše věci může jen náš
národ“ nebo „1945 ‒ děkujeme, 1968 ‒ agresoři, jděte
domů.“ Lidé zamalovávali
ukazatele názvů obcí a měst,
aby okupantům ztížili orientaci na našem území, malovali výzvy po zdech a silnicích
(viz další historické foto přímo
z Klášterce nad Ohří).

Do Klášterce v roce 1968 zavítala i jedna z osobností Pražského jara, Josef Smrkovský
Po návratu našich vrcholných
státních představitelů z Moskvy a po podepsání tzv. Moskevského protokolu 27. srpna
1968 naděje na udržení Pražského jara pohasla.
Výstava Osudové osmičky
vám formou deníkových záznamů zprostředkuje autentické pocity pamětnice na
samotný vpád vojsk Varšavské smlouvy do nedalekého

Chomutova, výstavu doplní
dobový tisk jak k roku 1968,
tak k roku 1938, a dále konkrétní ukázky materiálů k roku
1938 – mapy opevnění, zbraně, aj.
Materiály k této výstavě
zapůjčila Danuše Škuthanová, Miloslav Král, Irena Hofhans a Šimon Čekal, všem
děkujeme za spolupráci.
Lenka Fricová ■
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TIP NA VÝLET

Františkánský klášter v Kadani – zázračné místo
Kolem poloviny patnáctého století se na popravišti nedaleko Kadaně stal zázrak. Odsouzence se nedařilo
oběsit, protože si vyprosil pomoc Čtrnácti svatých pomocníků, kteří ho podpírali na šibenici. Po třech dnech
museli kati odsouzeného sundat z šibenice a propustit. Zpráva o zázraku se rychle rozkřikla a místo šibenice
na kraji města vyrostla kaple se zázračným oltářem. O něco později převzali kapli s oltářem františkáni,
kteří kapli rozšířili na větší kostel. Tak začal příběh Františkánského kláštera v Kadani, příběh plný dramatických zvratů.

Františkáni byli v druhé polovině 15. století nositeli
nových trendů v církvi, díky
tomu se těšili významné
podpoře katolické šlechty,
především Lobkowiczů, kteří
nad klášterem převzali patronát. Podpory se jim ale
dostávalo také od Vitzthumů
nebo Schlicků. Zázračný
oltář byl brzy proslaven po
celé střední Evropě a přitahoval tisíce poutníků. Jednu
z významných poutí připomínají v klášteře i letos,
večerními kostýmovanými
prohlídkami Tři poutníci,
při kterých se můžete vrátit
zpět do roku 1478, kdy klášter navštívila trojice vyslanců krále Matyáše Korvína:
biskup Jan Filipec, slezský
hejtman Štěpán Zápolský
a kníže Hynek z Poděbrad.
Poslední čtyři prohlídky
můžete v letošním roce vidět
v sobotu 8. září večer, od
19, 20, 21 a 22 hodin.
U příležitosti Dnů evropského dědictví bude vstup na
tyto prohlídky zdarma.
Klášter prožil během své
dlouhé historie období rozkvětu v době barokní, ale
také válečné běsnění, když
se roku 1742 během války
o rakouské dědictví přímo
v chrámu strhla bitka mezi
Francouzi a chorvatskými
hraničáři ve službách Habsburků. Nejtěžší ránu klášteru
zasadil komunistický režim
na jaře roku 1950, kdy státní

bezpečnost přepadla klášter
a odvezla z něj zbývajících
deset františkánů do internace v Hejnicích nedaleko
Liberce. Život v klášteře se
zastavil a příštích 40 let byla
osiřelá budova využívána
k nejrůznějším účelům, převážně jako skladiště nebo
depozitář.
Po roce 1989 byl areál kláštera vrácen řádu františkánů, ti ho ale pro nedostatek
prostředků nebyli schopni
převzít a obnovit v něm
život. Proto je klášter
v majetku Biskupství litoměřického, dlouhodobě pronajat městu Kadaň, které
v něm provozuje městské
muzeum. Dnes můžete do
kláštera přijít jako návštěvníci muzea, které nabízí tři
prohlídkové okruhy: Život
v klášteře, Pohledy do minulosti Kadaně a Mineralogické
a geologické zajímavosti
severozápadních Čech. Nejoblíbenějším okruhem je
Život v klášteře, kde si
můžete prohlédnout nádherné sklípkové klenby a malby
malířů ze školy Lucase Cranacha staršího v presbytáři
klášterního chrámu.
V letošním roce muzeum
navíc v klášteře připravilo
výstavu, která připomíná
velké výročí 600 let od
dobytí hradu Hasištejn
Mikulášem Chudým z Lobkowicz. Výstava Mikuláš versus
Jindřich je k vidění až do

konce října, v srpnu denně
mimo pondělí, v září a říjnu
o víkendech vždy od 10 do
17 hodin. Můžete si tam prohlédnout dobové artefakty,
repliky dobových zbraní,
model dobývání hradu a 3D
model hradu Hasištejn, jak
vypadal v roce 1418. Jinou
zajímavou výstavou se
muzeum hlásí k výročí 100
let od vzniku Československé republiky. Na kadaňském hradě je zpřístupněna
výstava Masarykova kasárna, která popisuje vojenské dějiny hradu v období
první republiky. Díky Muzeu
čsl. opevnění z let 1936–38
Na Kočičáku, které na výstavě spolupracovalo, můžete

vidět řadu uniforem, zbraní,
dobových dokumentů a také
modely a mapy opevnění,
které posádka hradu v předválečné době obsluhovala.
Výstava je otevřena v srpnu
denně mimo pondělí a v září
a říjnu o víkendech. Třetí
letošní výstavu muzeum otevřelo na Baště, ve spolupráci
s Muzeem letecké bitvy nad
Krušnohořím 11. 9. 1944.
Ohnivé nebe popisuje události ze září roku 1944, kdy
se nad obcí Kovářská v Krušných horách strhla letecká
bitva mezi svazem amerických bombardérů a německými stíhači. Vstupné na
všechny výstavy je pouhých
30 Kč.
Petr Liebscher ■
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Lerch dosáhl na titul vicemistra světa v juniorech
Eduard Lerch je rodákem
z Klášterce nad Ohří, začínal
s vodním slalomem v oddíle
TJ Ohře Klášterec nad Ohří.
Od loňské sezony je díky dobré výkonnosti a výsledkům
pod křídly Dukly Praha.

Letos na jaře vybojoval ve
svých 16 letech juniorskou
reprezentaci na C1 (singlkánoe) a tím i právo startu na
mistrovství světa a mistrovství Evropy juniorů. Mistrovství světa juniorů se letos
konalo v italském městě
Ivrea v druhé půlce července,
své sportovní síly zde změřilo
49 národů. V kategorii C1
startovalo 57 lodí.
„V individuálním závodě C1
Eda vypadl v semifinále
a skončil na 16. místě, k postupu do desetičlenného finále mu
chyběly 4 vteřiny. V závěru trati docházely síly a nepohlídal
si nájezd do 16. branky. Tam

chyboval a ztratil daleko víc,
než kolik chybělo na postup,
ale takový je sport,“ hodnotí
výkon svého svěřence Pavel
Foukal z ASC Dukly. Následoval
týmový závod též zvaný hlídky,
který jedou tři lodě ve stejné
kategorii. Tady Eduard Lerch
vybojoval společně s Petrem
Novotným a Vojtěchem Hegerem stříbrnou medaili a titul
vicemistrů světa.
„Vzhledem k tomu, že to byla
pro něj premiéra v národním
týmu, tak příjemně překvapil
svojí psychickou odolností.
Předvedl solidní výkon a me-

Se zápasem do světa

daili ujel zaslouženě. 16. místo
v individuálním závodě MS
i proti výrazně vyspělejším
borcům je slušným příslibem
do budoucna a hlavně také
k blížícímu se mistrovství

Evropy, které se jede v druhé
polovině srpna v Bratislavě,“
bilancuje úspěchy nadějného
závodníka trenér Pavel Foukal.
Gratulujeme.
foto: Alena Ceplová ■

Karatisté z Japonska
předávali své zkušenosti
Gasshuku JKA je mezinárodní vícedenní seminář karate
pod vedením instruktorů
z Japonska (Naka Tateuya,
Okuma Koichiro a Ogane
Yutaro), kteří disponují vysokými znalostmi z oblasti
karate a tyto znalosti předávají dál. Karatisté cvičili cca
11 hodin denně v kadaňské
sportovní hale po skupinách
po dobu 5 dnů. Poslední den
se konal společný trénink.
Této velké sportovní akce se
zúčastnilo 377 karatistů,

v roce 2016 bylo 322 účastníků (nový rekord, který byl
překonán opět v Kadani),
semináře se účastnilo 24
karatistů z oddílu Karate klub
Kadaň a Klášterec. „Celý
průběh semináře i díky bezchybné organizaci celého
klubu a zejména pomoci
Moniky Froňkové proběhl na
výbornou. S poděkováním
zejména oběma městům
Kadani i Klášterci nad Ohří,
která na zajištění semináře
přispěla nemalými částkami,
se budeme těšit opět za dva
roky v roce 2020 se všemi
na viděnou,“ uvedl Josef
Patík.

BRUSLÍME V ZÁŘÍ

Oddíl řecko-římského zápasu a volného stylu pořádá nábor
děvčat a kluků od 6 do 13 let. Tréninky se konají každé
pondělí a ve středu od 17 do 20 hodin na ZŠ Školní. V zimním období jsou tréninky do 19:30. Můžete se hlásit přímo
u trenéra Vasila Želeva, který dovedl už pěknou řádku
zápasníků k evropským i světovým mistrovstvím. Jedná
se přitom o finančně velmi nenáročný sport.

08.09.(So) 15:45–16:45
09.09.(Ne) 15:45–16:45
16.09.(Ne) 09:00–11:00
bruslení s hokejkou
16.09.(Ne) 15:30–16:30
22.09.(So) 15:45–16:45
23.09.(Ne) 15:45–16:45
29.09.(So) 09:00–11:00
bruslení s hokejkou
30.09.(Ne) 14:45–15:45
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Wembloudovy Hrby
v duchu fair play
Letošní cyklistický závod startoval na divácky atraktivním
okruhu, v okolí RC dráhy, kde všichni přítomní diváci mohli
vidět ostrý souboj v prvních dvou kilometrech. Po absolvování jednoho okruhu pak závodníci najeli na lesní 11 km
dlouhý okruh. V nejmladších kategoriích se dokázali prosadit
i klášterečtí cyklisté. V chlapecké kategorii byl na 3. místě
Jan Strnad, v dívčí kategorii obsadila 3. příčku Eliška Kvasničková za Útočiště Team. V příchozích kategoriích získal
Klášterečák Martin Kroupa 2. místo v mužích. Za poděkování
stojí fair play počin Václava Podaného, startujícího v barvách
pořadatelského týmu MWR Emty Legs Kášterec, který pomohl zraněnému soupeři a těžce otřeseného jej dovedl do cíle.
V kategoriích závodících o body do Poháru Peruna se sešlo
70 lidí, dílčí výsledky v jednotlivých kategoriích zaznamenali
také Klášterečtí, juniorskou kategorii vyhrál Marcel Červenka, v mužích do 40 let dojel na 2. místě Vojta Marvan, do
50 let byl druhý i Martin Rytych, do 60 let byl třetí Slávek
Sklenář, nad 60 let vyhrál Karel Krejčí a třetí byl Olda Huja.
V kategorii žen byla z domácích nejlepší Lenka Procházková
jako třetí. V soutěži dětí si z našich nejlépe vedla Simonka
Procházková při závodě v odstrkovadlech. Všichni byli odměněni krásnými cenami i doprovodným programem.

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří ve spolupráci s n. spolkem ARTE ZUŠ otevírá výuku pro malé umělce
Výuka hudby, tance, divadla a výtvarných technik zábavnou formou pro děti,
kterým ještě nebylo 5 let k 1. září a chtějí navštěvovat ZUŠku.
Podmínkou je samostatnost dítěte a 5 let v průběhu školního roku.
Výuka: říjen–květen. Předpokládaný den výuky: pondělí od 17 do 18 hodin (3–4x v měsíci).
Cena jednorázově 1 500 Kč (říjen a květen).
Přihlášky na vyžádání přes e-mail: zusklasterec@kabel1.cz do 20. září.
Kontakt pro bližší informace: 737 731 525.

INZERCE
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď mezi
nás a podílej se na projektech elektromobility.

Projekt Extension – nová hala již tento rok!
 HR manažer
 Mechanik seřizovač
 Inženýr kvality / Specialista analýz
 Specialista controllingu
 Finanční účetní SAP
 Projektant výrobních
a testovacích zařízení
 Projektant testovacích
zařízení a systémů
 Inženýr zákaznické kvality
 Electronics Engineer
 IT local specialist
 Referent projektových činností
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com

PORADNA SVĚTLO
A TERÉNNÍ PROGRAMY – KADAŇSKO
jsou registrované sociální služby podle zákona
108/206, které jsou určeny osobám závislým,
ohroženým závislostí a jejich rodinným příslušníkům. Poskytování těchto služeb v obci
Klášterec nad Ohří zajišťuje nestátní nezisková
organizace Světlo Kadaň z.s. Finanční podporou z fondů EU jsou služby
v obou programech pro klášterecké obyvatele realizovány od roku 2017
každý všední den.
Od počátku roku 2017 využilo služeb Poradny Světlo 65 kláštereckých
spoluobčanů. A v terénním programu 92 občanů. Prostřednictvím služeb
Poradny Světlo jsme zajistili čtyřem osobám pobytovou léčbu jejich
závislostního chování. Poradenských služeb v poradně Světlo bylo využito
ve 241 případech a 534x jsme poskytli informační servis, včetně krizové
intervence a služeb psychologických.
Terénní pracovníci Terénních programů – Kadaňsko v roce 2017 v rámci
výměnného programu vyměnili klientům služeb, kteří aktivně užívají
návykové látky, 7.992 ks použitého injekčního materiálu a za 1. pololetí
2018 již cca 5.226 ks.
Obě služby sídlí na adrese Chomutovská 206, přičemž terénní pracov‐
níci působí výhradně na volném prostranství ve dnech:
PO 12.30–14.00, 15.00–17.30 ul. Mírová a přilehlé okolí
ÚT 9.00–11.30, 13.00–15.30 autobusové nádraží a okolí
ST 10.00–11.30, 13.30–15.30 ul. Mírová a přilehlé okolí
ČT různá místa a okolí Klášterce nad Ohří
Obě sociální služby je možné kontaktovat telefonicky.
Kontakty: Terénní programy – Kadaňsko: 725 985 501
Poradna Světlo: 725 985 504
www.svetlokadanzs.cz – odkaz Služby – Sekce adiktologických služeb.
Veškeré služby jsou poskytovány osobám od 15 let se zachováním
mlčenlivosti a anonymity.
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INZERCE

Prodej slepiček

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

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell –
typu Araukana. Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 22. září a 21. října 2018
Klášterec – u autobus. nádraží (závory) – 14.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena podle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hodin, tel.: 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

MUZEUM
HODIN
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

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

Koupíme starožitné
hodiny, i jejich části,
a hodinářské nářadí.
Tel.: 777 848 008

Pojďme opět tvořit. Společně pro Klášterec
Až do 30. září je termín k předkládání návrhů obyvatel
města starších 15 let, kteří ke svému návrhu připojí 15
dalších podpisů od podporovatelů svého projektu. Pro rok
2019 je z rozpočtu města vyčleněna částka 1.000.000 Kč,
maximální náklady jednoho projektu jsou 250.000 Kč. Jedná se o projekty na pozemcích a budovách patřících městu.
Se svými nápady můžete oslovit koordinátory projektu,
tajemnici úřadu Radku Hodicovou a vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu Adélu Václavíkovou. Dle charakteru projektu bude následně přidělen odborný konzultant.

Sportovní klub Blackholegym
v Klášterci nad Ohří

702 05 69 46

zve každého přijít si zacvičit, zlepšit svou fyzickou kondici, zredukovat
váhu, zlepšit náladu.
Denně: kruhové tréninky jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé,
cvičení na trampolínkách, ﬁtbox, klasický box a posilovna.
Nebojte se přijít a podívat se.
Zároveň můžete využít: moderní solárko, soukromou saunu, kadeřnické studio, obývák (místnost pro akce jako
jsou narozeniny či meetingy).
V rámci rozšiřování služeb našim členům
nabízíme levně prostor k provádění modelace nehtů šikovné nehtařce.
Kontakty: www.blackholegym.cz
Fb: lubos blackholegym jarda
• Fb: bhg relax

KŘÍŽOVKA
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