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– zážitky z exkurze

Nábor nových hokejistů
se vydařil

Mladí florbalisté dosáhli
na stříbro

Datum Čas
Do 1. 3.
1. 3.
16.00
1. 3.
19.00
2. 3.
20.00
2. 3.
16.00
2. 3.
19.00
3. 3.
16.00
3. 3.
19.00
6. 3.
19.00
7. 3.
16.00
7. 3.
19.00
7. 3.
19.00
8. 3.
16.00
8. 3.
19.00
8. 3.
17.00
9. 3.
16.00
9. 3.
16.30
9. 3.
19.00
10. 3.
16.00
10. 3.
19.00
11.–14. 3. 9.00
11.–15. 3. 9.00
13.–17. 3. 9.00
13. 3.
19.00
14. 3.
19.00
15. 3.
18.00
15. 3.
16.00
15. 3.
19.00
15.-16. 3.19.00
16. 3.
16.00
16. 3.
19.00
17. 3.
16.00
17. 3.
19.00
20. 3.
20.00
20. 3.
19.00
21. 3.
19.00
22. 3.
18.00
22. 3.
16.00
22. 3.
19.00
23. 3.
20.00
23. 3.
16.00
23. 3.
19.00
24. 3.
16.00
24. 3.
19.00
27. 3.
16.00
27. 3.
19.00
28. 3.
18.00
28. 3.
19.00
29. 3.
16.00
29. 3.
19.00
30. 3.
16.00
30. 3.
19.00
31. 3.
16.00
31.3.
19.00

Název akce/filmu
Popis
Tvorba Jitky Kůsové-Valevské Výstava kreseb, grafiky, malby a soch známé klášterecké výtvarnice
Lego příběh 2
USA – pokračování úspěšného animovaného filmu. Setkáme se s hrdiny z Bricksburgu, kteří se pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města (3D)
Léto s gentlemanem
ČR – scénář: Jaromír Hanzlík. Anna potká šarmantního gentlemana a zažívá pocity již dlouho nepoznané. Uniká realitě vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím (2D)
Ples kulturního domu
K tanci hraje taneční orchestr Variant České Budějovice, uvádí Michal Jančařík
Jak vycvičit draka
USA – animovaný film z ostrova Blp, kde je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v harmonii, než se nad nimi začnou stahovat mračna. (2D)
Alita: Bojový Anděl
USA – svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, přesto v něm žijí lidé, kteří pomáhají jiným, třeba kyberdoktor Ido. Vrátí život kyberholce Alitě? (3D)
Jak vycvičit draka
USA – animovaný film z ostrova Blp, kde je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v harmonii, než se nad nimi začnou stahovat mračna. (2D)
Ženy v běhu
ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr. (2D)
Ženy v běhu
ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr. (2D)
Kudláčkovo trio
Hudební matiné Kudláčkova tria, beseda s žáky a koncert
MDŽ – mejdan dívek a žen Hudební pořad divadla Hnedle Vedle
Captain Marvel
USA – Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi mimozemskými rasami, superhrdinka Carol Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. (2D)
Psí veličenstvo
Belgie – animovaný, Rex je nejoblíbenějším psem v královském paláci. Vydává se na dobrodužnou cestu, během které objeví sílu opravdové lásky a přátelství. (2D)
Captain Marvel
USA – Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi mimozemskými rasami, superhrdinka Carol Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. (2D)
Lenka Štěpaníková
Výstava grafiky – potvrá do 1.4., více se dozvíte na str. 10
Captain Marvel
USA – Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi mimozemskými rasami, superhrdinka Carol Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. (2D)
Strašidelná stezka kulturákem Akce pro odvážné děti a rodiče, poslední stezka současným kulturákem
Captain Marvel
USA – Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi mimozemskými rasami, superhrdinka Carol Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. (2D)
Captain Marvel
USA – Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi mimozemskými rasami, superhrdinka Carol Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. (2D)
Zelená kniha
USA – komedie, která získala 3 Zlaté glóby. Horkokrevného Tonyho si jako řidiče a bodyguarda najímá génius jemných mravů. Přes humorné přešlapy najdou skutečné přátelství. (2D)
Zralé malování
Projekt Ateliéru Jitků Kůsové pro seniory, vždy od 9 do 12 hodin.
Hravé jarní prázdniny
V oddělení pro děti a mládež – stolní hry omalovánky, puzzle a další aktivity, v otevíracích hodinách knihovny.
MACEŠKOBRANÍ
Prodejní výstava macešek a dalších jarních květin, od 9 do 18 hodin
Co jsme komu zase udělali? Francie – komedie o rodičích, milovnících staré dobré Francie, jejichž dcery se provdaly za muže rozdílných původů. Švagři chtějí opustit Francii, jak je tu i s dcerami a vnoučaty udržet? (2D)
Léto s gentlemanem
ČR – scénář: Jaromír Hanzlík. Anna potká šarmantního gentlemana a zažívá pocity již dlouho nepoznané. Uniká realitě vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím (2D)
Kavárnička Pepy Štrosse Kavárnička s Uršulou Klukovou.
Kouzelný park
USA/Španělsko – animovaný, vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku největší zábavou. Vyčarují kouzelný park s mluvícími zvířaty. (2D)
Skleněný pokoj
ČR/SR – drama, které se odehrává v obdivuhodném domě v Brně začátkem 30. let, přichází válka, která ovlivní osudy lidí, jejich lásky, v hlavní mužské roli Karel Roden. (2D)
Klášterecká divadelní jařina Minifestival amatérského divadla, podrobněji informuje na str. 10
Kouzelný park
USA/Španělsko – animovaný, vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku největší zábavou. Vyčarují kouzelný park s mluvícími zvířaty. (2D)
Captain Marvel
USA – Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi mimozemskými rasami, superhrdinka Carol Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. (2D)
Psí veličenstvo
Belgie – animovaný, Rex je nejoblíbenějším psem v královském paláci. Vydává se na dobrodužnou cestu, během které objeví sílu opravdové lásky a přátelství. (2D)
Ženy v běhu
ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr. (2D)
Komici s.r.o.
Stand up comedy show, účinkují: Miloš Knor, Ester Kočičková a Daniel Ferenc.
Captain Marvel
USA – Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi mimozemskými rasami, superhrdinka Carol Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. (2D)
LOVEní
ČR – romantická komedie s Ester Geislerovou, která po útěku od oltáře začíná s randěním naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek hledá novou lásku. (2D)
Beatles ve fraku
Známé melodie v jiném hávu pod záštitou J. E. Libora Sečky, velvyslance ČR ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, účinkují: Smyčcový kvartet YOLO
Putování se sobíkem
Fr./Norsko – malý sob Ailo se narodil v Laponsku, při svém putování potkává další obyvatele této nádherné krajiny: hbitého hranostaje, nebezpečné vlky, chytrého rosomáka a další. (2D)
LOVEní
ČR – romantická komedie s Ester Geislerovou, která po útěku od oltáře začíná s randěním naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek hledá novou lásku. (2D)
Ples seniorů
K tanci hraje Malá muzika Nauše Pepíka
Psí veličenstvo
Belgie – animovaný, Rex je nejoblíbenějším psem v královském paláci. Vydává se na dobrodužnou cestu, během které objeví sílu opravdové lásky a přátelství. (2D)
Bohemian Rhapsody
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení QUEEN až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (D)
Kouzelný park
USA/Španělsko – animovaný, vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku největší zábavou. Vyčarují kouzelný park s mluvícími zvířaty. (2D)
Pašerák
USA – krimi, Earl Stone, kterého hraje Clint Eastwood, dostal místo řidiče a neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému kartelu. Vyrovná dávné hříchy? (2D)
Posezení s…
zahradnicí Pavlou Hořčicovou o jarní přípravě zahrádky, sazeničkách, bylinkách, pěstování a péči o okrasné květiny
Manželské etudy: Nová generace ČR – dokument – Mirka a Kuba se seznámili na technopárty, narodila se jim dcera, rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let lásky, štěstí i bolestivých pádů. Přichází druhé dítě, hypotéka, krize. (2D)
Talent ZUŠ
Reprezentační koncert ZUŠ
Zraněná srdce
USA – do ruin Hamburku v r. 1946 přijíždí Rachel, aby se setkala se svým manželem Lewisem, britským plukovníkem, pověřeným obnovou města. Čeká je soužití s nedávnými nepřáteli. (2D)
Dumbo
USA – majitel cirkusu pověřuje děti, aby se staraly o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publika. Díky slonu Dumbo cirkus stoupá na oblibě, jsou tu ale temná tajemství. (2D)
Největší showman
USA – životopisný příběh vizionáře Barnuma, který má nezlomný optimismus a energii. Začíná s naprosto prázdnou kapsou a hlavou plnou fantastických nápadů. (2D)
Dumbo
USA – majitel cirkusu pověřuje děti, aby se staraly o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publika. Díky slonu Dumbo cirkus stoupá na oblibě, jsou tu ale temná tajemství. (2D)
MY
USA - horor, Adelaide přijíždí s manželem a dětmi na prázdninový pobyt na kalifornské pobřeží, rodinnná idyla brzy končí, na rodinu zaútočí čtvěřice podivínů. (2D)
Jak vycvičit draka
USA - animovaný film z ostrova Blp, kde je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v harmonii, než se nad nimi začnou stahovat mračna. (3D)
Ženy v běhu
ČR - Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr. (2D)
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SLOUPEK STAROSTY

Jedno malé vítězství mají za sebou starostové měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a Jirkova, kteří vyvíjejí společnou iniciativu k legislativním změnám zákona
o sociálních dávkách na bydlení. Starostové otevřeně mluví o situaci, kdy obchodníci
s chudobou vydělávají na těchto dávkách, které stát vyplácí početným rodinám. Peníze
však končí v rukou pronajímatelů bytů a ve městech na severu i západě Čech se kumulují
problémy s nepřizpůsobivými.
Pokračování na str. 6
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Vážení Klášterečtí,
měsíc únor
se
pomalu
blíží ke konci
a v mnoha
dnech byl spíše měsícem
jarním než
zimním. V lednu jsme společně s vedením měst Kadaně, Jirkova a Chomutova
psali dopis panu premiéru
Babišovi. Podpořili jsme tak
aktivitu starosty sousední
Kadaně Jiřího Kulhánka, který se již řadu let marně snaží
prosadit omezení vyplácení
dávek na bydlení na výši
obvyklého nájemného v našich městech. Pan premiér
nám nyní odpověděl, že vidí
návrhy jako racionální a bude
vývoj legislativy osobně sledovat. Doufám, že to není
jen další z řady slibů, protože
návrh podporují i další města
našeho regionu. Shodujeme
se všichni v tom, že je třeba
pomáhat a podporovat lidi
slušné, kterým se kvalita
bydlení zhoršuje díky neslušným sousedům.
Při likvidaci požáru v Budovatelské ulici byla nutná evakuace více než šedesáti
osob, zasahovaly všechny
složky integrovaného záchranného systému. Průběh
jsem viděl osobně, a proto
bych velmi rád poděkoval
nejen jim, ale i naší městské
policii, dobrovolným hasičům, sociálnímu odboru
našeho úřadu a dalším za
jejich profesionalitu. Následně bylo nutné zprovoznit
plyn, topení či vodu, a tak
poděkování patří i místním
firmám a živnostníkům.
V souladu se strategickým
plánem města nyní stojí před
vedením rozhodnutí, jak dál
s lázeňským areálem v našem městě. Myslím, že je třeba rozhodně podpořit jeho
rozvoj směrem k lázeňství,
protože tak můžeme pozitivně ovlivnit a oživit dění v historické části našeho krásného města. Závěrem si
dovolím popřát vše nejlepší
všem dívkám i ženám k jejich
nadcházejícímu svátku a dětem krásné jarní prázdniny.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Jaké činnosti chystá odbor výstavby a rozvoje města v nejbližší době?
Zázemí společnosti Klášterecká kyselka
Městská společnost Klášterecká kyselka zajišťuje po městě
tzv. malé technické služby. Zabývá se například správou hřbitova, nakládáním s odpady, údržbou komunikací a městské
zeleně, údržbou zámeckého parku, zeleně na průmyslové
zóně Verne, kontroluje a udržuje dětská hřiště a stará se
o městský mobiliář a kašny. Jelikož nemá společnost vyhovující prostory, v současné době se chystá rekonstrukce sídla
Klášterecké kyselky, které se nachází v areálu aquaparku.
Cílem je vybudovat důstojné zázemí pro zaměstnance, budou
zde zřízeny kanceláře a nové provozní a sociální zařízení.
Součástí projektu jsou garáže pro firemní účelové stroje.

Novostavba chodníku v ulici U Koupaliště
Město aktuálně připravuje
vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele chodníku
v ulici U Koupaliště. Jedná
se o výstavbu nového chodníku, který v těchto místech
schází – ve směru od koliby
Satanky ke Školní ulici
kolem autobusové zastávky.
Součástí stavby chodníku je i vybudování nového zálivu pro
autobusovou zastávku.

✄

✄

Anketa * Anketa * Anketa * Anketa * Anketa * Anketa * Anketa
Město Klášterec nad Ohří již několik let postupně regeneruje „nové“ sídliště. Stěžejním problémem života na mnoha
městských sídlištích je prostor pro parkování. V rámci všech dosud uskutečněných etap regenerace panelového sídliště
vzniklo již více než 450 nových parkovacích míst. Na základě požadavků obyvatel se řešil i problém nepřehledných křižovatek. Zvýšila se také bezpečnost chodců pomocí nových přechodů, míst pro přecházení a retardérů. Nové povrchy
získaly místní komunikace, chodníky, a to včetně vstupů do jednotlivých vchodů a povrchy parkovišť. Na žádost obyvatel
byly také vyměněny či umístěny nové lavičky či odpadkové koše. Veřejné osvětlení získalo novou tvář, především ve
spotřebě energie a intenzitě osvětlení. V rámci regenerace sídliště vznikla i nová kontejnerová stání. Důraz se klade
také na revitalizaci veřejné zeleně, travnaté plochy a keře doplnilo více než 60 nově vysazených stromů.
Letos začíná poslední etapa prací na regeneraci sídliště, rádi bychom znali Vaše názory a požádali Vás o vyplnění
následující ankety, která nám pomůže při regeneraci dalších ulic. Anketu můžete odevzdat v turistickém informačním
centru pod radnicí, nebo ji jednoduše vyfotit a zaslat na e-mail: oko@muklasterec.cz. Napsat nám můžete i prostřednictvím
odkazu na webových stránkách města www.klasterec.cz.
Líbí se Vám přeměna nového sídliště v rámci regenerace? Jak ji hodnotíte?
KLADNĚ X SPÍŠE KLADNĚ X SPÍŠE NEGATIVNĚ X NEGATIVNĚ
Jste spokojeni s počtem parkovacích míst na sídlišti?
ANO X SPÍŠE ANO X SPÍŠ NE X NE
Vnímáte pozitivně bezpečnostní úpravy křižovatek a míst pro přecházení chodců?
ANO X NE
Máte další pozitivní i negativní připomínky k regeneraci sídliště?

Máte další podněty k vylepšení Vašeho sídliště?

V jaké ulici bydlíte?

Budeme rádi za jakýkoliv ohlas, děkujeme za zpětnou vazbu, která nám pomáhá při zlepšování života v našem městě.
Regenerace dalších ulic ve městě probíhá v souladu s plánem rekonstrukcí inženýrských sítí, postupně se tak Klášterec
nad Ohří bude měnit k lepšímu i v dalších jeho částech.

Observatoř Tušimice pořádá
den otevřených dveří

V sobotu 23. března se od 9
do 14 hodin u příležitosti
Světového meteorologického
dne uskuteční den otevřených dveří na Observatoři
Tušimice. Zaměstnanci ob-
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servatoře vás rádi přivítají
a provedou každodenní realitou pracovníků, kteří se
zabývají meteorologií a kvalitou ovzduší. Dozvíte se, za
jakým účelem byla Observatoř Tušimice postavena, co
všechno se zde měří, co
obnáší práce pozorovatele
a spoustu dalších zajímavostí. „Nebude chybět ani zpestření pro děti, nejaktivnější
návštěvníci se také mohou
těšit na malý dárek. Kolektiv
pracovníků se na vás již těší,“
uvádí Adriana Šindelářová
z Českého hydrometeorologického ústavu.

Velkoobjemový odpad
nepatří ke kontejnerům
Veškerý velkoobjemový odpad, tzn. nábytek, stavební
suť, autodíly, to vše patří na sběrný dvůr. Odkládání
tohoto odpadu u kontejnerů je přestupkem, který řeší
městská policie. Nefunkční elektrospotřebiče lze navíc
v rámci zpětného odběru bezplatně předat do prodejny
při nákupu nového výrobku. Městská policie v loňském
roce vyřešila 51 přestupků tohoto druhu a rozdala pokuty
v řádech desetitisíců. K odhalení pachatelů městská policie využívá i kamerový systém a fotopasti. Kromě sběrného dvora můžete využít i umístění odpadu do
velkokapacitních kontejnerů, termíny jejich umístění
jsou v tabulce níže.

Kvalitu ovzduší nyní měří
nový přístroj
V Klášterci na náměstí nově
funguje měření kvality ovzduší
měřicím přístrojem od společnosti AirVisual, který měří koncentraci prachových částic PM
2,5. „Tato hodnota vyjadřuje
koncentraci prachových částic
menších než 2,5 mikrometrů
v mikrogramech na metr
krychlový. Prachové částice
jsou nebezpečné proto, že pronikají do plic a odtud do krevního oběhu,“ říká Jaroslav
Gabriel, který v rámci Zelených
aktivit toto měření zajišťuje.
Občané města tak mají možnost zjistit si aktuální hodnoty
koncentrace prachu na webové
stránce https://1url.cz/9MB26
nebo si do svých mobilních
telefonů zdarma stáhnout aplikaci AirVisual a mít tak přístup
k těmto informacím přes
mobil.
„Denní imisní limit poletavého
prachu je 50 µg/m3. Pokud je
tento limit překročen, tak není
vhodné sportovat venku
a intenzivně větrat,“ doporučuje Jaroslav Gabriel a upřesňuje: „Koncentraci jemného
poletavého prachu způsobují
především tři vlivy. Jsou to těžký průmysl a elektrárny, naftové motory bez katalyzátorů

a lokální topeniště na pevná
paliva. Elektrárny v našem okolí
vypouštějí vyčištěný kouř do
velké výšky a nemají na koncentraci již tak velký vliv. Daleko více ovlivňují čistotu ovzduší
lokální topeniště, která vypouštějí kouř pár metrů nad zemí.
Nejvíce pak staré uhelné kotle
na hnědé uhlí.“
Podle údajů Ministerstva životního prostředí zemře kvůli znečištění ovzduší v ČR každý rok
kolem 11 000 lidí. Největší podíl
úmrtí způsobuje mikroskopický
prach – v roce 2017 způsobil
5 700 úmrtí.
Na podporu výměny neekologických kotlů bude v Ústeckém kraji letos vyhlášená již
4. kotlíková dotace. Bude se
týkat výměny kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním
za nový, ekologičtější zdroj,
kterým může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu
nebo plynový kondenzační
kotel. Více informací lze bezplatně
získat
například
v poradnách Ekis, www.mpoefekt.cz/cz/ekis/střediskaEkis. Výše dotace je až
80 procent nákladů. Občané
tak sami mohou ovlivnit kvalitu ovzduší v místě, kde žijí.

Rozmístění velkokapacitních kontejnerů (VKK) v roce 2019 pro město Klášterec nad Ohří a okolní obce
ulice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

březen
červen
datum
doba přistavení datum doba přistavení
Žižkova
1. 3. pátek 15:00–18:00 1. 6. sobota 10:00–13:00
Jana Švermy
1. 3. pátek 15:00–18:00 1. 6. sobota 10:00–13:00
Kpt.Jaroše
1. 3. pátek 15:00–18:00 1. 6. sobota 10:00–13:00
Karlovarská
8. 6. sobota 10:00–13:00
Rašovice – náves
2. 3. sobota 10:00–13:00
Rašovice u č. p. 63
2. 3. sobota 10:00–13:00 7. 6. pátek 15:00–18:00
Lestkov
2. 3. sobota 10:00–13:00 7. 6. pátek 15:00–18:00
Ciboušov
7. 6. pátek 15:00–18:00
Útočiště
8. 3. pátek 15:00–18:00 8. 6. sobota 10:00–13:00
Větrná
9. 3. sobota 10:00–13:00 14. 6. pátek 15:00–18:00
Klášterecká Jeseň
8. 3. pátek 15:00–18:00 15. 6. sobota 10:00–13:00
Hradiště
8. 3. pátek 15:00–18:00 15. 6. sobota 10:00–13:00
V. Řezáče
9. 3. sobota 10:00–13:00 14. 6. pátek 15:00–18:00
Panorama
9. 3. sobota 10:00–13:00 14. 6. pátek 15:00–18:00
Sportovní (u ul. Ječná)
15. 3. pátek 15:00–18:00 22. 6. sobota 10:00–13:00
Královéhradecká
16. 3. sobota 10:00–13:00
Dlouhá
16. 3. sobota 10:00–13:00 21. 6. pátek 15:00–18:00
J. A. Komenského
15. 3. pátek 15:00–18:00 22. 6. sobota 10:00–13:00
Tyršova
16. 3. sobota 10:00–13:00 21. 6. pátek 15:00–18:00
Říční
21. 6. pátek 15:00–18:00
Ciboušovská
15. 3. pátek 15:00–18:00 22. 6. sobota 10:00–13:00
Suchý Důl
23. 3. sobota 10:00–13:00 15. 6. sobota 10:00–13:00
V Zátiší
8. 6. sobota 10:00–13:00
Cihlářská – u kont. stání 23. 3. sobota 10:00–13:00

říjen
datum
doba přistavení
4. 10. pátek 15:00–18:00
4. 10. pátek 15:00–18:00
4. 10. pátek
11. 10. pátek

15:00–18:00
15:00–18:00

26. 10. sobota 10:00–13:00
12. 10. sobota
19. 10. sobota
11. 10. pátek
26. 10. sobota
19. 10. sobota
19. 10. sobota

10:00–13:00
10:00–13:00
15:00–18:00
10:00–13:00
10:00–13:00
10:00–13:00

11. 10. pátek 15:00–18:00
5. 10. sobota 10:00–13:00

12. 10. sobota 10:00–13:00
12. 10. sobota 10:00–13:00
5. 10. sobota 10:00–13:00
5. 10. sobota 10:00–13:00

3
3
2
2
2
2
3
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2

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.
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Iniciativa starostů k omezení dávek na bydlení má ohlas
Pokračování ze str. 3
„Hájíme zájmy slušných
občanů, kterým se zhoršila
kvalita jejich bydlení, jsou to
mnohdy senioři. Chtěli by
dožít ve svém a přitom se bojí
neslušných sousedů,“ říká
Dana Jurštáková, místostarostka Jirkova, který je stě-

hováním nepřizpůsobivých
z celé republiky do zdejších
paneláků zvlášť zasažen.
Iniciativu za změnu zákonů
přitom již několik let vede
kadaňský starosta Jiří Kulhánek, který se spojil i s dalšími
městy našeho regionu. Nynější odezva premiéra vlády ČR,

která následovala na dopis
představitelů čtyř zmíněných
radnic, je nadějná. Premiér
vlády konstatuje, že návrh
starostů je racionální, a informuje, na čem konkrétně v této
oblasti nyní pracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Téma zaujalo i některé poslan-

ce, takže lze doufat, že zvítězí
zdravý rozum. „Jsme rádi, že
to padlo na úrodnou půdu,
budeme teď monitorovat, co
se stane. Je třeba řešit diskriminaci slušných lidí, kteří žijí
v domech s nepřizpůsobivými,“ říká starosta města Klášterce nad Ohří Štefan Drozd.

Město vytvořilo analýzu rozvoje lázeňství v Klášterci nad Ohří
V Klášterci nad Ohří máme
lázně. Ale jsou to opravdu lázně? Máme tři minerální prameny, chutné a oblíbené.
Oficiálně máme uznaný přírodní léčivý zdroj a máme
povolení k jeho využívání.
Abychom o stávající povolení
nepřišli, musíme dle Ministerstva zdravotnictví České
republiky dne 1. července
2019 zahájit provoz lázeňské
léčebně rehabilitační péče. Co

to obnáší? Například 24hodinový provoz s přítomností
zdravotnického personálu,
což znamená navýšení nákladů. Ubytovací kapacity jsou
rovněž nedostačující. Dle
strategického plánu města je
rozvoj lázeňství prioritou,
proto město vypracovalo
Analýzu rozvoje lázeňství
v Klášterci nad Ohří. Ta byla
předložena radním a byla i na
programu zasedání zastupi-

telstva města. Analýza si klade za cíl seznámit zastupitele
i širokou veřejnost se současným
stavem
lázeňství
v našem městě a nastiňuje
varianty jeho dalšího rozvoje.
Pokud vás podrobná analýza
včetně informací z historie,

rozvoje lázeňství, majetkových poměrů a navržených
variant zajímá, najdete ji na
webu města, případně kontaktujte odbor komunikace
a cestovního ruchu (e-mail:
vaclavikova@muklasterec.cz,
tel.: 474 359 686).

Rada města zřídila tři komise
se zástupci veřejnosti
Na základě veřejné výzvy
Rada města Klášterce nad
Ohří vybrala členy do nově
vzniklých komisí, které budou
od března pracovat v následujícím složení: Komise pro
sport – Ing. Jaroslava Peštuková, Milan Vacke, Marie
Palátová, Michal Hádek,
Bc. Petra Žihlová, Miroslav
Papoušek a Ing. Jiří Jaroš
(předseda), Komise pro
strategický rozvoj a památkovou péči – Marek

Veselý, Štefan Drozd ml.,
PaedDr. Václav Homolka, Filip
Foukal, Mgr. Lenka Kodytková, Ivona Koudelková a Pavla
Zemančíková (předsedkyně),
Komise finanční a rozpočtová - Pavla Zemančíková,
Ing. Jiří Mudroňka a Ing. Štěpán Kostelník (předseda).
Město velice děkuje všem
zájemcům o členství v komisích, velmi si vážíme vaší
aktivity a těšíme se na případnou další spolupráci.

Dvě březnové středy budete moci využít přítomnosti pracovnic finančního úřadu pro odevzdání daňových přiznání
za rok 2018. Ve dnech 18. a 25. března od 13:00 do 16:30
hodin přijďte do salónku městského úřadu.

Aktivní senioři sportují, vzdělávají se, pomáhají
Do redakce přišlo poděkování
od I. základní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami (SPPCH)
městu Klášterec nad Ohří za
finanční příspěvek v rámci
grantu na činnost organizace.
„Kromě akcí, které sami připravujeme, naši členové
využívají i možnost zaplavat
si v bazénu ve škole (ZŠ Krátká). Několik členů je zapojeno
do programu Poznáváme
společně, někteří naši členové docházejí do domova pro
seniory, aby si popovídali se
zde žijícími staršími lidmi,
nebo jim třeba předčítají,“
napsala Alena Hlubůčková za
I. ZO SPCCH.
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Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří vyhlašuje výběrové řízení na pozici

referent/ka odboru komunikace a cestovního ruchu (redaktor/ka Kláštereckých novin)
Náplň práce: obsahová příprava Kláštereckých novin, odpovědnost za inzerci, komunikace s grafikem a tiskárnou, spolupráce na správě webových stránek
a sociálních sítí, tvorba a distribuce tiskových zpráv, spolupráce s médii, tvorba propagačních tiskovin města, tvorba a správa fotobanky města, péče o klienty
informačního centra, účast na veletrzích cestovního ruchu
Základní předpoklady a požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou, vynikající znalost českého jazyka, schopnost formulovat poutavé texty, základní
orientace v grafických programech, vysoká samostatnost a časová flexibilita, výborné komunikační dovednosti, znalost německého a/nebo anglického jazyka
velkou výhodou, řidičské oprávnění skupiny B výhodou
Platová třída: 10, pracovní poměr na dobu neurčitou
Písemnou přihlášku, včetně příloh (strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z rejstříku trestů, nejvyšší dosažené vzdělání a další doklady o znalostech,
souhlas s nakládáním s osobními údaji) je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ Referent/ka OKO – neotvírat“ nejpozději do 8. 3. 2019 na
podatelnu Městského úřadu, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.
V případě dotazů je možno se obrátit na tajemnici městského úřadu (hodicova@muklasterec.cz, tel.: 474 359 645)

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
na konci ledna proběhla v naší obci schůze hasičů, při které byla namontována nová vysílačka
do vozidla.
V rámci údržby obce se začalo s čištěním zarostlých ploch v místech, kde chceme později obnovit komunikaci a podél ní vysadit nové ovocné
stromy.

Od ledna má obec nové úřední dny a hodiny.

Připravujeme další žádosti o dotace na projekty, které pomohou
životu v naší obci. Budeme žádat o opravu místních komunikací
a vytvoření místa pasivního odpočinku v Okounově. Chtěli bychom
vytvořit příjemné posezení u studánky s pohledem na hory.

Chtěl bych touto cestou poděkovat našim zaměstnancům,
kteří u nás pracují ve spolupráci s Úřadem práce. Odvádějí
pro obyvatele záslužnou práci. Na základě sníženého rozpočtu Úřadu práce se dotace na tyto pracovníky zastavují.
Snažíme se jednat o prodloužení nebo uzavření nových
smluv, zatím je nejbližší termín k získání nových pracovníků
až od dubna a pouze v omezeném počtu. Doufám, že se
nám podaří vyjednat počet co nejvyšší. Je to problém ve
všech obcích, které tyto zaměstnance využívají.
Došlo k demolici objektu tzv. Žákovny v Okounově, kterou
zakoupil soukromý investor a chce na tomto místě vystavět
nový dům. Dům byl ve velice zchátralém stavu a demolice
byla nejlepším řešením. Nám se krásně otevřel pohled na
kostel svatého Vavřince v Okounově.

Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s Arturem Ścianou
V klášterecké farnosti letos desátým rokem působí
farář Artur Ściana. Zajímali jsme se o jeho život i profesi, která nepatří k těm běžným. Česká republika je
nejateističtější zemí Evropy. Právě nedostatek farářů
z řad místních k nám ze sousedního Polska přivedl do
služby i Artura Ścianu.

Co vás v Čechách překvapilo, příjemně či nepříjemně?
Jsou věci, které mě překvapují dodnes. Je to o rozdílu
v mentalitě mezi národy, tento rozdíl vnímá každý ze svého prostředí. Lidé si tady
třeba hodně váží svého času.
Všechno je tu jiné, například
jídlo – třeba knedlíky. Je to
trvalá inkulturace, vnikáte do
mentality místní kultury.
Stýská se vám po něčem
z domova?
S rodiči jsme často jezdili
k moři. Na to rád vzpomínám.

Žili jsme v průmyslovém
městě, kvůli zdraví jsme proto jezdili k polskému.
Prozradíte nám, co je
hlavní náplní práce faráře
v Klášterci nad Ohří?
Udělování svátostí – to je
křest, eucharistie, sloužení
bohoslužeb,
doprovázení
nemocných, oddávání manželů, duchovní služba.
Jak vypadá taková zpověď?
Farníci se svěřují ze svého
života. Co je radostné i co je
obtížné. Jako pokání doporučuji pěší pouť.

Artur Ściana při pietním aktu
Pane faráři, jak vzpomínáte na své dětství?
Měl jsem krásné dětství.
Vyrůstal jsem v paneláku ve
velkém městě v Polsku,
odkud pocházím. Dětství
mám spojené s běháním
kolem domu. Bavilo mě jezdit
za babičkami na vesnici, tam
jsem poznával přírodu, žně,
vše, co je spojené s životem
na vesnici.
Na dráhu duchovního jste
se dal díky své víře? Máte
nějaký vzor?
Z mé rodné farnosti vzešlo 13
kněží, takže vzor mi nescházel. Kdyby se mě někdo zeptal, co byste si přál jako farář,
tak aby z té farnosti, kde
působím, se některý mladý
člověk, muž, rozhodl ke kněžskému životu. Když nemáte
děti, vymodlíte si u Pána
Boha, aby vznikala další
generace kněží. Zvlášť zde.
Jak probíhají studia na
kněžství?
Absolvoval jsem šestileté
magisterské studium teologie, které končí jahenským
a pak kněžským svěcením.

Studoval jsem v rodném Polsku, ve Vratislavi. Seminář je
školou pro budoucí kněze,
připravuje je na život. Bylo
nás tu 120 kluků, kromě studia jsme sportovali, dělali si
legraci, bylo to veselé. Zároveň jsme dospívali k rozhodnutí ke kněžství.

Artur Ściana jako student na výletě v horách

Jak jste se dostal do Čech?
V Jablonci nad Nisou oslovoval jeden místní kněz biskupy
z okolních států, zda by sem
nechtěli poslat kněze, protože
tu nejsou místní. Nyní zde
tedy působí hodně duchovních z Polska. Po vysvěcení
v Litoměřicích v roce 2006
začala z rozhodnutí biskupa
má kněžská služba ve farnostech na území této diecéze.
Působil jste profesně i jinde v Čechách?
Pracoval jsem nejdřív jako
kaplan v Děčíně – Podmoklech
a v České Lípě, pak jsem byl
dva roky v Ústí nad Labem.
Být kaplanem je příprava na
samostatné působení jako
farář, z dalšího rozhodnutí biskupa jsem přišel poté sem do
Klášterce nad Ohří.

Budoucí klášterecký farář na výletě v Itálii
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Špagety. Poprvé po 10 letech mně jedna farnice splnila
přání, pozvala mě na oběd právě na špagety.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Asi modrá, nebeská.
Kde nejdále jste ve světě byl?
V Malaze, na jihu Španělska, je tu staré město a moře.
Navštívil jsem i nejzápadnější výběžek Portugalska
Cabo da Roca. Portugalsko je místem zjevení Panny
Marie ve Fatimě, absolvoval jsem pouť s rodiči.

V kostele Nejsvětější Trojice při akci Kometa
Věnujete se také výuce
náboženství?
Ano, připravuji děti a jejich
rodiče na křest, v rámci přípravy na první svaté přijímání se vyučuje náboženství.
Tyto pojmy bohužel dnes
lidem mnohdy nic neříkají.
Víte proč? Teď je tu generace,
která se o církvi či víře dozvídá jen příležitostně nebo
z nějakých důvodů. Generace, kde byla víra zakořeněná,
bohužel odchází. Lidé se zajímají o církev, když něco
potřebují, když jsou v tísni.
Nebo když si nevědí rady
s duchovními problémy.
A také při pohřbech. Aby

mohl být vykonán křesťanský
pohřeb, tak zemřelý musí být
pokřtěný. Rodina mívá ale
často s vírou již málo společného.
Máte na starosti i okolní
obce?
Kromě duchovního poslání se
dnes kněz stává hospodářem
svěřeného majetku, o který
se musí postarat jako kněz.
Nikdo nás v semináři nepřipravoval na to, že budeme
opravovat střechy, starat se
o fasády kostelů. Spíš
bychom měli mít spolupracovníky, ti ale nejsou.
Farnost není jen město, ale

Jaké máte koníčky?
Poslouchám různou hudbu, mám rád umění, obrazy,
fotografie, divadlo, poezii i film, zvlášť uměleckého charakteru.
Co Vám dalo a vzalo Vaše povolání?
Co mi dalo - potkávám se s lidmi. A co mi vzalo? Nevím.
Jestli čekáte, že řeknu celibát, tak to není, ke kněžství
jsem se svobodně rozhodl. Necítím se tímto nijak omezený.
farní obvody, ty zahrnují okolní obce, kde kdysi byly
samostatné farnosti. Klášterecký farní obvod tvoří obce
Boč, Perštejn, Okounov, Louchov, Rašovice. Je to malý
farní obvod, jinde mají i 15
obcí, které všechny mají kostel. V obcích je křesťanský
život na téměř nulové úrovni,
konají se tu vánoční setkání,
občas svátost manželství
a pohřeb.
Může mít svatbu v kostele
kdokoliv?
Kdokoliv, kdo je pokřten, alespoň jeden z toho páru. Jakékoliv upřesnění rád podám.
Slyšeli jsme, že tu nedávno byla svatba významné
osobnosti? Prozradíte víc?
Ano, jednalo se o plavkyni
Simonu Baumrtovou z Chomutova, olympioničku, uzavírala církevní svazek v kostele Nejsvětější Trojice.
V posledních letech slýcháme o opravě varhan,
můžete nám k tomu něco
říct?
Trvalo to dlouho, než se
s opravou začalo. Samotná
oprava trvá šest let. Začali
jsme v roce 2014 a směřujeme ke šťastnému konci.
Věřím, že se na podzim letošního roku všichni sejdeme na
slavnostní děkovné bohoslužbě, kdy budou opravené varhany předány. Děkuji zároveň

Sváteční slovo při zahájení adventu

všem, kteří toto krásné dílo
podporují.
Vídáme vás při službě i jinde než v kostele, o co se
jedná?
Jedná se o žehnání při
různých příležitostech, naplňuje se zde krásné přísloví
našich předků a tradice, kdy
život města a společnosti je
doprovázen modlitbou a požehnáním místního faráře.
Bez božího požehnání – marné lidské namáhání. Jsem za
to vděčný a rád.
Sledujete u nás velmi
populární seriál Most? Co
tomu říkáte?
Ano, viděl jsem, ukazuje to
mentalitu a přístup ke křesťanství. Bohužel také pokřivenou stránku pohledu na
církev.
Co byste rád dodal?
Práce kněze v Čechách je velmi náročná, ale vždy mám
v srdci naději a víru, která mě
doprovází celým životem.
Máte nějaké krédo?
Krédo – to je vyznání víry.
Každý den je příležitostí
k poznání Boha. Zároveň je
důležité mít smysl pro humor.
Starosti přijdou samy.

Děkuji za velmi milý
rozhovor
Vlasta Fišrová ■

KULTURA
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Lenka Štěpaníková v galerii Kryt
V březnu svou tvorbu v galerii Kryt představí mladá
výtvarnice Lenka Štěpaníková, *1987.
Lenka Štěpaníková se narodila ve Zlíně a zabývá se
především volnou grafikou
a exlibris. Vystudovala střední průmyslovou školu polytechnickou. Její průvodkyní
ve světě grafických technik
byla akademická malířka
Naděžda Čančíková, díky
které se rozhodla věnovat
právě grafice. Tou se zabývá
již 10 let a od roku 2017 je
členem významného českého grafického spolku SČUG
HOLLAR.
Ústředním tématem v tvorbě
Lenky Štěpaníkové je kniha,
kde nachází hlavní inspiraci
pro svá díla. Jedná se především o techniku suché jehly,
vytváří grafiky inspirované
jak dílem českých spisovatelů a básníků, jako je napří-

klad Bohumil Hrabal nebo
Bohuslav Reynek, tak zahraničních autorů. Inspiraci čerpá například z básnického

díla italského humanisty
Dante Alighieriho. Její tvorba
je velmi nadčasová, zobrazuje člověka jen v jeho holé
podstatě, se všemi jeho
přednostmi, nedostatky, slabostmi i touhami. Dokázala
otázky italského humanismu
přenést do současnosti tak,
že jsou stále aktuální.
V její další tvorbě se pak
odráží také inspirace knihou
knih – Biblí, která ovlivňuje
umělce již po mnoho staletí.
Bible řeší zásadní témata
celé společnosti, která se
v čase v podstatě nemění.
Poznávacím znakem tvorby
Lenky Štěpaníkové je dokonalá znalost a poté následné
ztvárnění všech výrazů lidské tváře. Stejně jako jsou
nadčasové knihy, které ji
inspirují, je nadčasová také
její vlastní tvorba.
Lenka Fricová ■

VÝSTAVY
Společné výstavy
2011 – Hosté Hollaru,
Galerie Hollar,
Praha
2015 – Galerie Drahomíra,
Karlovy Vary,
s Tomášem
Hřivnáčem
2015 – Celebrating print
2015, New York,
USA
2016 – Letní iluze,
Zámecká galerie
Holešov
2017 – Galerie U zlatého
kohouta, Praha
2017 – Eagle Gallery,
Šumperk
Samostatné výstavy:
2016 – U pštrosa, Zlín
2017 – Viniční Altán, Praha
2017 – Eagle Gallery,
Šumperk
2018 – Galerie pod
Palmovkou, Praha

Co přinese Klášterecká divadelní jařina
Divadelní soubor Klas zve na
tradiční klášterecký minifestival amatérského divadla.
15. března se v kulturním
domě od 19 hodin představí
Divadlo V.A.D. Kladno s hrou
Válka s mloky.
V.A.D. znovu sáhlo po klasické
látce, tentokrát známém díle
Karla Čapka. Po komornějším
projektu Valérie se zapojil
téměř celý soubor – jedná se
o hru s největším počtem herců a postav v historii
V.A.D. Téma je stejně aktuální
jako v době, kdy knihu Karel
Čapek psal. „Někdy se uvádí,
že mloci jsou o nacismu. To je
podle našeho názoru nesmysl.
Mloci nepředstavují žádné
podobně konkrétní nebezpečí.
Fungují jako zrcadlo lidské

společnosti a odhalují v podstatě bytostnou neschopnost
lidstva včas, jednotně a správně konat. Nemusí jít ani
o nebezpečí, třeba i o výzvu.
Ostatně to bývá propojené,“
říkají divadelníci z Kladna.
Další divadelní představení se
odehraje 16. března, opět od
19 hodin. Na programu je
Veroničin pokoj, se kterým přijede DS Kroměříž. A co se
skrývá pod názvem této hry?
Studenti Susan a Larry se ocitnou v honosné usedlosti, kam
je přivedou správci domu
manželé Mackeyovi. Ti tvrdí,
že Susan je až nápadně
podobná Veronice, mrtvé dceři
jejich zaměstnavatelů. Susan
je proti nedůvěřivému Larrymu laskavější a chce starému

páru skutečně pomoci. Přijme
tedy podivný návrh proměnit
se na jedno odpoledne v dávno
mrtvou Veroniku. Jenže když
se dveře, za kterými se Susan

připravovala na svoji „roli”,
posléze otevřou, všichni se
k dívce chovají, jako by byla
skutečně Veronikou… A navíc
tvrdí, že je rok 1935.

Přijďte si užít strašidelnou
stezku kulturákem
DS Klas a Zámek Klášterec nad Ohří vás zvou na poslední
Strašidelnou stezku současným kulturákem, která se uskuteční v sobotu 9. března.
Akce je určena odvážným dětem s neméně odvážnými rodiči.
Stezkou vás po malých skupinkách budou provázet zkušení
průvodci, kteří jsou zárukou toho, že nezabloudíte a že vás
neodnese žádné strašidlo. Celá stezka skončí na velkém
sále, kde si děti mohou zařádit na divadelní opičí dráze.
Přicházet do KD můžete mezi 16.30–18.00 hodinou, kdy
budou jednotlivé skupinky postupně vyrážet na stezku.
Vstupné je dobrovolné.

Firma Toyoda Gosei Czech se již čtvrtým rokem rozhodla
být partnerem kláštereckého zámku v oblasti kulturního
dění ve městě. Na tuto spolupráci si podali ruce Vlastislav
Burian za firmu Toyoda Gosei Czech s ředitelem zámku
Petrem Hybnerem.
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„Nejsme žádné bábovky“ již posedmé
Volňásek v pátek 25. ledna
krásně provoněly upečené
bábovky. V sedmém ročníku
soutěže „Nejsme žádné
bábovky“ se sešlo celkem
dvanáct výtvorů různých tvarů, chutí a vůní. K vidění byla
bábovka ve tvaru jednorožce,
Šípková Růženka s marcipá-

novými růžemi, bábovka
motýlková, levandulová s pravou levandulí, maková, banánová, pomerančová s karamelem i bez, čokomramorová,
opilá i Kakaový sen. „V letošním ročníku soutěžila jen jedna slaná bábovka, která měla
jako hlavní ingredience maso

a olivy. Rozhodnutí bylo pro
porotu hodně náročné, protože letošní pekaři dali pomyslnou laťku hodně vysoko.
Porota dlouho bábovky ochutnávala, než vyřkla celkové
ohodnocení,“ prozrazuje za
organizátory Andrea Mokríšová.

KULTURA

V kině vede
Bohemian
Rhapsody

1. místo obsadila bábovka
Kakaový sen, kterou
upekla Eliška Sedláková
2. místo obsadila bábovka
Šípková Růženka Terezy
Smrtové
3. místo získala Unicorn
Barbory Křížové, Moniky
Humlové, Jana Vavříka
a Kristýny Korolové.
„Odpolední akci všem zpestřil
Tomáš Barták se svým super
vystoupením, kterému ještě
jednou děkujeme, dík patří
všem pekařům za úžasné
výtvory a v neposlední řadě
porotě za spravedlivé hodnocení,“ spokojeně rekapituluje
již tradiční akci Andrea Mokríšová.

Děti ze ZUŠky moderovaly v pražském rádiu
Děti z hudebního oboru, zajímající se o zpracování hudby
a střih, práci moderátora
a zvukaře a podobné hudební
lahůdky, se v naší škole scházejí již 2 roky. Během hodin
se naučily nahrávat, zpracovávat hudbu v PC, vytvářet
vlastní CD, improvizovat,
vytvářet si své autorské
skladby a společně je hrát
v kapele. V letošním školním
roce jsme se vydali cestou
objevování práce moderátora a zvukaře, a to přímo
u profesionálů. Naši žáci se
setkávají ve studiu Českého
rozhlasu v Praze, aby pracovali s moderátorem Jiřím

„Jogurtem“ Kohoutem na
vysílání, učili se základům
moderátorské profese a využili své nabyté hudební znalosti z jiného pohledu. V úno-

ru jste je mohli zaslechnout
v ranním a odpoledním vysílání Rádia Junior.
Martina Švandrlíková,
učitelka ZUŠ ■

Pojďte si s námi zatančit do ZŠ Petlérská
Rok utekl jako voda a už se chystá již 17. ročník
taneční soutěže na základní škole Petlérská.
Srdečně zveme žáky všech základních škol
z Klášterce a blízkého okolí. Soutěž se bude konat
v úterý 2. dubna od 13:30 hodin v tělocvičně ZŠ
Petlérská. Tančit se bude podle talentovaného
instruktora Matěje Hanzlíka (line dance) v následujících kategoriích: 1. mladší žáci (1. stupeň
ZŠ), 2. starší žáci (2. stupeň ZŠ) a taneční skupiny s vlastní choreografií. Jako host vystoupí
děti z MŠ Bruslička. Soutěžící se mohou těšit na
hodnotné ceny. Těšíme se na vaši účast.
Bohuslava Laudátová, Pavlína Černohorská ■

Kino Egerie oslavilo 7. února 2019 druhé výročí od
znovuotevření v moderním
hávu. „Za dva roky se
v novém kulturním stánku
uskutečnilo 926 produkcí,
na něž si našlo cestu
34.401 diváků. Nejúspěšnější produkcí v novodobé
historii byl fenomén Bohemian Rhapsody, tento film
jsme promítali zatím celkem 14x a vidělo ho u nás
1.244 diváků,“ uvádí Petra
Hybnerová, vedoucí kina.
Do redakce nám napsala
učitelka Martina Nováková: „Základní škola v Petlérské ulici by chtěla
jménem svým a především
jménem žáků poděkovat
vedení kláštereckého kina
za promítnutí filmu Bohemian Rhapsody. Vedení
kina po telefonické domluvě s paní učitelkou bleskově zareagovalo a umožnilo
celému druhému stupni
naší školy zhlédnout film
o hudebním fenoménu.
S naším potěšením a překvapením děti v závěru filmu tleskaly a ještě dodnes
si zpívají a bubnují některé
z písní“. S dopisem přišla
fotografie, kde dveře učebny zdobí fotografie a překlady textů od skupiny
Queen.
Kino Egerii pravidelně jednou měsíčně navštěvují
i senioři z městského ústavu sociálních služeb. Mají
tu možnost vidět nejnovější
filmy za seniorské vstupné.

PRO RODINU
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Porcelánka dětem

Klášterecká porcelánka přišla
s vynikajícím nápadem přiblížit dětem výrobu a tradici
výroby porcelánu v našem
městě. Počátek expozice začíná připomínkou slavného filmu
Holky z porcelánu, který se
zde natáčel.
I naše třída 3.B využila možnosti zhlédnout proces výroby
od zpracování surovin až po
konečný výrobek. Taková možnost je velmi ojedinělá. Děti si
vyzkoušely některé pracovní
postupy, např. lepení oušek.
Součástí exkurze je i „Porcelánová školička“, kde si děti

mohly ozdobit výrobek podle
vlastního výběru.
Výjimečnost nabídky oslovila
i ostatní třídy prvního stupně
naší školy, které si tuto návštěvu také naplánovaly.
Zvláště bychom chtěli vyzdvihnout vynikající přípravu ze strany průvodců, jejich příjemný
a vstřícný přístup k dětem. Určitě oceňujeme odvahu vzít skupinu dětí do běžícího provozu.
Tímto organizátorům děkujeme
a doporučujeme zhlédnutí jak
expozice, tak výroby.
Tereza Jáhnová, asistent
pedagoga ZŠ Školní ■

Děti se učily lyžovat i v Rakousku
V lednu jsme opět po roce vyrazili s 2. stupněm naší školy
na lyžařský kurz. Po kladných zkušenostech z minulého roku
se kurz konal u Lipenské přehrady, kde jsme byli ubytováni.
Sjezdové lyžování probíhalo v rakouském středisku Hochficht,
které nabízelo skvělé sněhové podmínky. Rakouské středisko
disponuje sedačkovými lanovkami, jednou kabinkou a více
než 20 km sjezdových tratí. Tratě jsou široké a dlouhé a vše
samozřejmě bez front. U plánovaného programu kurzu došlo
pouze k drobným změnám, kdy jsme byli nuceni prohodit
dny lyžování na sjezdových a běžeckých tratích. Vzhledem
k větrnému počasí ve dnech příjezdu byly silnice do rakouského střediska neprůjezdné, takže jsme tento první den využili
pro běžecké lyžování na tratích ve Frymburku. Běžky představovaly v rámci kurzu spíše zpestření, pro někoho byly
zároveň i seznámením s tímto lyžařským stylem. Nakonec
byli všichni spokojeni. Každý žák si přišel na své, někdo si
zlepšil styl a někdo se lyžovat teprve naučil. Využili jsme
běžky, sjezdovky i snowboardy.
Petr Opava, ředitel ZŠ Krátká ■
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Školáci dobyli vrchol
Meluzíny

Základní škola v ulici 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 lyže, hole a boty
na běžecké lyžování.
Žáci 9. tříd se v úterý 22. ledna
a ve čtvrtek 24. ledna vypravili
na běžkách dobýt vrchol Melu-

zíny. Nejprve proběhl krátký
nácvik základních technik.
Někteří žáci stáli na běžkách
poprvé v životě, jiní se účastnili výprav i v loňském roce.
Poté následovaly výpravy
k Meluzíně. Pod vedením Jaroslava Kaidla a Jiřího Pokorného
si všichni společné výlety na
běžkách užili a zažili i spoustu
legrace. Domů se vraceli řádně unaveni.
Monika Bártová, ZŠ Školní ■

Přijďte si s dětmi hrát
do mateřských škol
Volné hraní je název programu, díky kterému se děti seznámí s prostředím mateřské školy i s novými kamarády. Hraní
je primárně určeno pro rodiče a děti od 2 let, které ještě
nenavštěvují školku. Mohou přijít i jejich kamarádi. Budeme
si hrát, cvičit, povídat. Přezůvky s sebou.
Volné hraní bude probíhat od 15 do 17 hodin v tyto dny:
MŠ Souběžná: 19. 3., 16. 4, 14. 5. a 11. 6.
MŠ Lípová:
třída Berušky: 20. 3., 17. 4., 15. 5., 13. 6.
třída Sluníčka: 7. 3., 4. 4., 2. 5. a 6. 6.
MŠ Školní: 13. 3., 10. 4., 6. 5.
MŠ Lesní: 14. 3., 11. 4., 14. 5. a 11. 6.
MŠ Dlouhá: 25. 3., 29. 4., 27. 5. a 24. 6.
Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním
číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci
Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů Evropské unie
a státního rozpočtu České republiky

Zápis dětí do mateřské školy
a prvních ročníků základních škol
Zápis se bude konat na všech základních školách ve dnech
1. a 2. dubna 2019 od 13 do 17 hodin a je povinný pro
děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Do mateřské
školy pak proběhne zápis na všech pracovištích ve dnech
2. a 3. května 2019 od 10 do 17 hodin a je povinný pro
děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
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Maminky na mateřské cvičí v parku
Při procházkách zámeckým
parkem můžeme zahlédnout
cvičící ženy s dětmi v kočárcích,
zeptali jsme se proto Zdeňky
Spáčilové, která toto cvičení
organizuje, o co se jedná.
„Ve cvičení se objevují základní principy pilates, strečink,
běh (bez kočárku) a posilování s vlastní vahou těla. V parku
využívám k tréninku schody,
lavičky, v létě jsme na podložkách na trávníku a v zimě

posilujeme i na podložkách na
fontáně vzadu v lázních.
K posilování používáme posilovací gumy, závaží na nohy,
odporový padák na běhání,
činky nebo švihadlo,“ říká cvičitelka Zdeňka Spáčilová, pro
kterou je cílem dostat rodiče
na mateřské s dítětem ven,
začít se hýbat a mít režim. „Na
cvičení chodí především ženy,
a to jak sportovkyně, tak běžkyně nebo „gaučovky“, které

Žákovské zastupitelstvo
má nové logo
Věděli jste, že v našem městě
funguje již druhým rokem
žákovské zastupitelstvo?
Koncem ledna si na svém
prvním letošním zasedání
zvolilo nové vedení. Starostkou se stala dosavadní místostarostka Kamila Janáčková
a místostarostou byl zvolen
Vojta Kutílek. Zastupitelé si
také zvolili své motto Město
dobré, všechno dobré
a nové logo, jehož
autorem je zastupitel
Tomáš Jelínek. Jeho
návrh je inspirován
logem města Klášterce nad Ohří. Konvička jako symbol žákovského zastupitelstva postupně nalévá všechny své nápady do hrnečku –
symbolu města Klášterce nad
Ohří.
Žákovské zastupitelstvo si též
zřídilo své vlastní facebookové
stránky s názvem Klášterec
nad Ohří – Žákovské Zastupitelstvo. Zde mohou děti,
žáci, studenti a samozřejmě
také jejich rodiče, posílat
zastupitelům své návrhy
a nápady na vylepšení života

ve městě, mohou diskutovat
o tom, co vše jim ve městě
chybí a co vše by stálo za to
vylepšit či změnit.
Cílem žákovského zastupitelstva je vést žáky a studenty
k samostatnosti, k získání zkušeností s fungováním zastupitelské demokracie na místní
a regionální úrovni a v neposlední řadě umožnit naší nejmladší generaci podílet se na
vývoji města. Formou
doporučení a návrhů
mohou žákovští zastupitelé poukazovat
na problémy dětí
a mládeže (např. prostřednictvím setkání
s vedením města,
akcí pro veřejnost, novinových
článků apod.) a prezentovat
zájmy dětí a mládeže ve všech
oblastech života ve městě.
Pomáhat dětem a mládeži
řešit jejich připomínky a nápady na vylepšení života ve
městě a aktivně spolupracovat
při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcích s městem Kláštercem nad Ohří
a jinými organizacemi a školami.

mají vůli, a tak už je nyní
sportovkyněmi mohu nazývat. Každý jsme jinak stavěný
a maminky, které začínaly na
nízkém počtu cviků, se nám
sportujícím vyrovnaly. A to je
motivace, která vede k tomu
cvičit dál,“ prozrazuje své
zkušenosti.
Na konci lekce bývá deset
minut i na cvičení s dětmi,
například s využitím pohybových básniček, písniček na
dřívka či s barevným padákem. „Nejvíce mne nabíjí
energií to, když vidím větší
děti, jak se samy skloní nad
lavičkou a začnou dělat klik,
když se ty nejmenší snaží
vyskočit jako jejich máma
nebo když při pohybových
básničkách opakují ručičkama, co jim předvádíme. Básničky budou mít i ve školce,
tak jim to nebude aspoň tolik
cizí. Řekla bych, že spousta
lidí by rádo přišlo, ale bojí se
toho, že třeba nezvládnou
trénink nebo se bojí hromadného kolektivu. Cvičení zvládne opravdu i začátečník,
neboť se snažím ke každému

PRO RODINU

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
V neděli 24. února uplynulo
15 let od úmrtí Zdeňky Zvánovcové.
Prosíme ty,
kteří
jste
jí znali, věnujte tichou
vzpomínku.
Rodina
Dne 26. února uplynul
smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan František Marek.
Nikdy nezapomene manželka Jaroslava, dcery
Hana a Eva s rodinami.
přistupovat individuálně,“
říká Zdeňka Spáčilová.
Cvičí se za každého počasí do
mínus 5 stupňů a co je lepší,
než spojit příjemné s užitečným? S dětmi se ven musí
a maminky si u toho ještě
zacvičí a mají ze sebe radost
po celý den.

Společnost PULS podpořila
Centrum nadaných žáků

Chomutovská společnost PULS
investiční se podělila o svou
radost z ocenění v soutěži Inovativní společnost Ústeckého
kraje a věnovala finanční dar,
který v rámci výhry obdržela,
na rozvoj smysluplných projektů ve svém regionu.
Z poloviny výhry společnost
PULS nakoupila kvízy a hry pro
Centrum pro nadprůměrně
nadané děti při ZŠ Krátká
v Klášterci nad Ohří. Toto cen-

trum funguje již od roku 2015
a v rámci kroužku zábavné
logiky podporuje rozvoj talentovaných školaček a školáků.
Hry a kvízy, které rozvíjí dětskou kreativitu a prohlubují
znalosti zábavnou formou,
předal ředitel firmy Luděk
Hodic přímo v prostorách ZŠ
Krátká panu řediteli Petru Opavovi a paní učitelce Gabriele
Jedličkové, která kroužek
vede. Daniela Mesárošová ■

POHLED DO HISTORIE
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Proč zanikl Oharský mlýn v Klášterci?
Až do 19. století bylo vodní
kolo v podstatě jediným
zdrojem energie. Ačkoliv na
našem území stálo i několik
větrných
mlýnů,
jejich
množství bylo pro výrobu
energie zanedbatelné. Využívala se také síla zvířat.
Ale pokud lidé chtěli svoji
práci zefektivnit, zmechanizovat a zrychlit, museli se
usadit v místech, kde tekla
voda a pořídit si vodní kolo.
Jde o jeden z nejstarších
vynálezů k získání energie
proudící vody.
Principem vodního mlýnu je
kolo poháněné energií silného proudu vody, která je
pomocí kola přenášena na
hřídel. Nejedná se samo-

Zámek Klášterec nad Ohří, začátek 17. století,
autor: Josef Bernášek, 1972
Lopatky kola jsou ve tvaru voda postupně vylévá.
malé vaničky, aby udržely V praxi to znamená, že je
vodu během otáčení co nej- vždy jedna polovina kola
déle, a při otáčení se z nich vystavena proudu vody
a druhá polovina nikoliv, což
způsobuje otočení mlýnského kola. Dále je to mlýn na
dolní a střední náhon.
V tomto případě se pod
vodou nachází spodní část

Die Burgen des mittleren Egertales und die Stadt Klösterle,
Prof. Dr. Rudolf Langhammer, 1932.

Původní jez pod zámkem, začátek 20. století
zřejmě o novodobou záležitost. Je to starověký vynález
známý již v antice. Do celé
Evropy se ale začal postupně
rozšiřovat až ve středověku
a do Českých zemí ho s největší pravděpodobností přinesl řád benediktýnů. Na
našem území pocházejí první
zmínky o vodních mlýnech
z 8. století.
Existují dva základní druhy
mlýna, první je mlýn na horní náhon. V tomto případě
voda dopadá na mlýnské
kolo shora tak, aby stékala
jen na horní polovinu kola.

Hrnek ze sbírek UPM,
foto: Marek Vaneš

mlýnského kola, kdy proud
vody pohání lopatky na principu jakéhosi vesla. Ke každému mlýnu náležel tzv.
náhon, odvodní kanál, retenční rybník (nádrž, která
hromadí vodu využívanou
k energetickým účelům)
a stavidla. Většinou byl mlýn
kombinovaný s pilou a stával
v téměř každé vesnici.
V 19. a ve 20. století byly také
vynalezeny různé druhy turbín, které vodní energii využívaly mnohem efektivněji než
vodní kolo. V 19. století se pak
začal v Českých zemích rozšiřovat vynález parního stroje. Parní stroj nepotřeboval
pro své fungování tolik vody,
a proto bylo možné začít
budovat továrny dál od břehů.
Celý proces zániku vodních
mlýnů byl spuštěn rozšířením elektřiny a poté ovlivněn
odsunem sudetských Němců
z našeho území.

Oharský mlýn
Oharský mlýn v Klášterci nad Ohří nechal pod zámkem
postavit Leo z Fictumu v roce 1574. V tomto roce si
tedy připomínáme 445 let od jeho založení. Až do
začátku 18. století byl mlýn součástí kláštereckého panství. Poté jej hrabě Maxmilián Thun Hohenstein prodal
Antonu Marschallovi, kláštereckému mlynářskému
mistrovi. Jeho rodina vlastnila mlýn až do roku 1818.
Oharský mlýn byl několikrát poškozen, jednak utrpěl při
požárech Klášterce, jednak byl v letech 1799 a 1809
stržen odcházejícími ledy na řece Ohři. Mlýn vystřídal
několik majitelů, než se v roce 1870 vrátil zpět do držení
rodu Thunů. V tomto roce ho koupil hrabě Osvald Thun.
Dal ho však do nájmu předchozímu majiteli, kterým byl
Julius Eckert. Ten si ho ovšem dlouho neužil – o 4 roky
později, v roce 1874, mlýn vyhořel a již se ho nepodařilo
obnovit. V tomto roce si tedy nepřipomínáme pouze
445 let od vzniku Oharského mlýna, ale také 145
let od jeho zániku.
Jediným pozůstatkem Oharského mlýna je zbytek náhonu
v zámeckém parku. Ten byl koncem 19. století zasypán.
Kde je mlýn, tam je cesta;
kde je ochota, tam je způsob.
Anglické přísloví

Stabilní katastr Čech, Klösterle (Klášterec nad Ohří), Císařský povinný otisk, výřez, 1843.
Lenka Fricová ■
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NAŠE TIPY

Naše tipy na jarní prázdniny v našem regionu
Jarní prázdniny jsou již za dveřmi, děti se těší na školní
volno, rodiče přemýšlejí, jak zabavit děti. Přinášíme
tipy na některé z možností u nás v regionu.
Jarní prázdniny ve Volňásku
Pedagogický dohled a celodenní program nabízí Volňásek při
ZŠ Petlérská. Nabídka je následující:
11. března výlet autobusem do Prahy na návštěvu Galerie
ocelových figurín. Exponáty v této galerii jsou inspirovány
pohádkovým světem, sci-fi filmy, komiksy, videohrami a také
luxusními automobily. Více než 100 exponátů, se kterými se
návštěvníci mohou fotit, dotýkat se jich a užít si interaktivní
zážitek. Sraz v 8 hodin u DDM, návrat kolem 15. hodiny.
Cena: 400 Kč.
12. března výlet autobusem do Ústí nad Labem do Rodinného centra Pampalánie. Odjezd v 8 hodin od DDM, předpokládaný návrat kolem 15. hodiny. Cena 300 Kč.
13. března výlet vlakem do Jungle arény v Mostě. V rodinném centru najdou děti nepřeberné množství atrakcí, herních
koutků a prostoru pro hru, zábavu a pohybové vyžití. Sraz
je v 7:30 na vlakovém nádraží, odjezd vlaku v 7:50, návrat
kolem 15. hodiny. Cena: 260 Kč.
14. března den v kině Egerie, dílny a soutěže v DDM –
3D film Raubíř Ralf a internet, sraz v 8 hodin v DDM, návrat
ve 14 hodin. Cena: 150 Kč.
15. března výlet autobusem autobusem do Plzně – Techmania Science Center – experimentujte a poznávejte, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů. Interaktivní
exponáty vysvětlují přírodní jevy a zákonitosti. Sraz v 8 hodin
u DDM, příjezd kolem 17. hodiny. Cena 500 Kč.
Přihlášky se odevzdávají do 28. února v recepci Volňásku,
platba se provádí na účet.

Zoopark Chomutov
Zoopark nabízí množství zábavy i poučení v přírodě, jeho návštěvu vyhledávají zejména rodiny s dětmi. V prostorných výbězích
zooparku tu žije šest desítek savců, návštěvníci se tu mohou
seznámit s životem až 70 druhů ptactva a 16 druhů plazů v teráriích. K oblíbeným atrakcím patří krmení tuleňů jejich ošetřovateli
ve 14 hodin či pozorování vzácné pandy červené.
Součástí zooparku je i Stará Ves, kde je funkční větrný mlýn
a v roubence se nachází expozice řemesel typických pro Krušnohoří, jimiž jsou výroba dřevěných hraček, krajkářství, včelařství a mnohé další. Prohlídky s průvodcem začínají na
statku ve Staré Vsi v 10, 12, 14 a 16 hodin.
Vstupné činí: 80 Kč, děti od 3 do 15 let: 50 Kč, psi zdarma
Muzeum čarodějnic v Kadani
Unikátní muzeum čarodějnic
najdete na kadaňském Mírovém náměstí v historickém
domě čp. 185. Ve sklepení
domu tu vytvořili manželé
Stejní, kteří jsou také autory
Muzea čertů v Úštěku a léta
působili na několika zdejších
hradech a zámcích, jedinečné prostory, připomínající atmosféru filmu Dívka na koštěti
s čarodějnicí Saxanou či laboratoří dávných alchymistů.
Otevřeno bude o jarních prázdninách od 11. do 17. března
od 13 do 17 hodin. Komentované prohlídky s „proškolenou“
čarodějnickou průvodkyní budou probíhat v každou celou
hodinu. Od dubna pak bude Muzeum čarodějnic pro veřejnost
otevřeno o sobotách a nedělích také od 13 do 16 hodin, pro
větší skupiny (MŠ, ZŠ) na objednání i ve všední dny.

SPORT
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Hokejové náboru se zúčastnilo víc než 50 dětí

BRUSLÍME V BŘEZNU
2. 3. (So) 15.30–16.30
3. 3. (Ne) 15.30–16.30
5. 3. (Út) 17.00–18.00
9. 3. (So) 15.30–16.30
12. 3. (Út) 17.00–18.00
17. 3. (Ne) 9.00–11.00
bruslení s hokejkou
17. 3. (Ne) 15.30–16.30
19. 3. (Út) 17.00–18.00
23. 3. (So) 15.30–16.30
26. 3. (Út) 17.00–18.00
31. 3. (Ne) 9.00–11.00
bruslení s hokejkou
31. 3. (Ne) 14.30–16.30
závěrečné veřejné bruslení

Ve čtvrtek 24. ledna se na
kláštereckém zimním stadionu uskutečnila náborová
akce v rámci projektu ČSLH
Týden hokeje.
Akce se zúčastnilo úžasných
55 dětí a jejich rodičů. Rodiče byli v průběhu akce
seznámeni s tím, jak se
v našem hokejovém klubu
pracuje s těmi nejmenšími
v hokejové přípravce a za
jakých podmínek se mohou
stát členy klubu.
Děti si mohly na ledové ploše
vyzkoušet své první bruslař-

ské krůčky pod dohledem
klubových trenérů. Dětem
pomáhali mimo trenérů také
naši junioři a klubový maskot.
Všechny děti obdržely reprezentační dres ČR, klubová
trička a mnoho dalších dárků. Akce se všem velice líbila. Mnozí ze zúčastněných
přislíbili účast na trénincích
hokejové přípravky, které
probíhají každé pondělí
a čtvrtek od 16 do 17
hodin.
Petr Mikeš ■

Trojboj v emku - rivalita
v přátelské atmosféře

Mladí florbalisté dosáhli
na stříbro

foto: Štěpán Malast
V sobotu 16. února se ve fitness M-Club utkala třicítka
mužů a žen v silově vytrvalostní soutěži „Trojboj v emku“.
Dřepy, mrtvý tah a bench press, to vše po dobu
3 minut se 70 % vlastní váhy (muži) a s 30 % vlastní
váhy (ženy). Nejvíce opakování zvládli a odnesli si medaile: v kategorii do 80 kg: 1. Dušan Šibík, 2. Petr Vodrážka,
3. Petr Novotný; v kategorii do 100 kg: 1. Petr Prokeš,
2. Luboš Jíra, 3. Míra Moro; v kategorii nad 100 kg:
1. Ladislav Kos, 2. Pavel Ďuriš, 3. Vlasta Varyš a v kategorii ženy: 1. Hana Hahn, 2. Adéla Václavíková, 3. Ája
Kupková. Pořadatel trojboje Miroslav Böhm hodnotí akci
jako velmi vydařenou: „Rád bych pogratuloval vítězům,
poděkoval všem soutěžícím za účast a městu Klášterec
nad Ohří, kovovýrobě Žihlo a chomutovské společnosti
PULS za podporu tohoto sportovního dopoledne.“

Základní škola Krátká se
24. ledna zúčastnila turnaje
Harmonie PIRATES Cup
o pohár ředitelky školy ve
florbalu v Chomutově, kde
měla velký úspěch. „Naši žáci
čtvrtých a pátých ročníků,
kde jsme byli jeden z nejmladších týmů ve složení

Gerstner, Panuška, Moro, Širlo, Suchý, Mičík, Marek, Kopinec, dokázali obsadit krásné
2. místo z dvanácti týmů. Pro
nás to byl velký úspěch
a chlapcům gratuluji za krásný výsledek a za výbornou
reprezentaci naší školy,“ uvádí trenérka Petra Žihlová.
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Prodej slepiček

702 05 69 46

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

INZERCE

Další číslo KN
vyjde 28. 3. 2019
Uzávěrka pro příjem
inzerce je
15. 3. 2019.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell – typu Araukana. Stáří 14–19 týdnů, cena 169–209 Kč/ks.
Prodej: 3. března 2019
Klášterec – u závor u autobus. nádraží – ve 14.30 hodin
Výkup králičích kožek – cena podle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hodin
tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej kuřic plemene
Bovan Brown a Decalb
White od 26. 4. 2019
V Kadani
na školním statku
Jezerka
(za hřbitovem)
11 týdnů stáří – 130 Kč
Prodej: 26. 4., 27. 4., 28. 4. 2019
od 8:00 do 15.30 hodin
objednávky a informace na tel. čísle 734 441 897
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CENÍK INZERCE
V KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH
Ceník plošné inzerce
Celá strana

192x271 mm

6 000 Kč

1/2 strany

192x133,5 mm

3 000 Kč

1/4 strany

94x133,5 mm

1 500 Kč

Doporučené rozměry plošné inzerce
94 x 94 mm

1 060 Kč

94 x 75 mm

850 Kč

94 x 35,5 mm

400 Kč

45 x 35,5 mm

200 Kč

Ostatní rozměry plošné inzerce
(cena za započatý 1 cm dané šířky sloupce)
šířka 45 mm

57 Kč

šířka 94 mm

115 Kč

šířka 192 mm

235 Kč

Množstevní slevy
3 až 5 opakování

sleva 10 %

6 až 10 opakování

sleva 20 %

11 až 12 opakování

sleva 30 %

Při uplatnění těchto slev bude vystavena jedna faktura na celé
objednané období při prvním zveřejnění inzerce. Uvedené ceny
jsou bez DPH. DPH 21 %
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