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Název akce/filmu
Pokémon: Detektiv Pikachu
Country sobota
Rocketman
Dětský den
V oblacích
Máma
Hudební festival L. v. Beethovena
Trabantem tam a zase zpátky
Olympiáda MŠ
John Wick 3
Psí poslání 2
Vrchoviště překračují hranice
Absolventský koncert
Avengers: Endgame
Tajemství klášterecké minulosti
Country koza 2019
Psí poslání 2
4. závěrečný koncert
X-Men: Dark Phoenix
TvMiniUni: Zloděj otázek
Rocketman
Hola hola, škola volá!
Hola hola, škola volá!
Rocketman
PISÁLEK 2019
Godzilla II Král Monster
Aladin
X-Men: Dark Phoenix
Letňák 2019
TvMiniUni: Zloděj otázek
Muži v černém: Globální hrozba
Psí poslání 2
Rodiče na tahu
Kurz reiki
Avengers: Endgame
Letní koncert
John Wick 3
Tajný život mazlíčků 2
Podfukářky
SPORTU OTEVŘENO
Tajný život mazlíčků 2
Podfukářky
Pokémon: Detektiv Pikachu
Muži v černém: Globální hrozba
Godzilla II Král Monster
X-Men: Dark Phoenix
S vysvědčením do knihovny
Tajný život mazlíčků 2
Annabelle 3
Tajný život mazlíčků 2
Yesterday

Popis
USA/JAP – Historicky první hraný film o Pokémonech. Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno (2D)
Country sobota s kapelou Crissy a jejími hosty
VB/USA – Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně (2D)
Dětský den na rašovické Vyhlídce, klauni, diskotéka, modelování balónků, dočasné tetování pro děti, projížďka na koních
SRN – Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se mohl vydat na zimu do jižních krajů. Co na tom, že je rorýs (2D)
USA – Žena nabídne teenagerům, že jim koupí alkohol a mohou pařit v jejím sklepě. Z dokonalého snu se však vyklube noční můra. Ona vám říkala, že nemáte chodit nahoru… (2D)
Účinkují Pražské kytarové kvarteto - Marek Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera, Patrick Vacík; Pořádá: Severočeská filharmonie Teplice, rezervace nutná
ČR – Česko-slovensko-polská posádka na cestě kolem světa bojuje se všemi nástrahami s černým humorem, sebeironií a občas na hraně politické korektnosti. Road movie (2D)
26. ročník oblastní olympiády mateřských školek z regionu
USA – V další části adrenalinové akční série má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu (2D)
USA – Začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na bříšku (2D)
Vernisáž putovní výstavy Lesní správy Klášterec a polesí Marienberg, krušnohorská rašeliniště ve fotografii, živé exponáty, vyhodnocení soutěže, více na str. 10
Absolventský koncert Anežky Ševčíkové, pořádá základní umělecká škola
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (2D)
Odhalte s námi legendy a tajemství našeho města a projděte se s námi po místech, kde se psala historie Klášterce s DS Klas, rezervace nutná
14. ročník tradičního hudebního festivalu, hrají Naplech, Banks of Folk, Taxmeni, Nosáči, Lužická tráva, Pepa Štross, Nadoraz, Slap Dash a vítěz Country kůzlete
USA - Začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na bříšku (2D)
Soukromá baletní škola Klášterec nad Ohří zve na závěrečný koncert, vstupenky k zakoupení v baletním studiu a v infocentru pod radnicí
USA - Jean Grey ze skupiny X-Menů zasáhne kosmická smrtící síla a promění se v jednoho z nejsilnějších mutantů. Nově tak X-Meni musí čelit i sami sobě (3D)
ČR - Byl ukraden lapač otázek, aby všem dětem zmizely z hlav jejich otázky. Bez nich je ale nuda a taky chybí odpovědi. Jak tohle celé dopadne? (2D)
VB/USA – Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně (2D)
Rozloučení s předškoláky s Tomášem Bartákem a hudebním divadlem Hnedle vedle
Rozloučení s předškoláky s Tomášem Bartákem a hudebním divadlem Hnedle vedle
VB/USA – Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně (2D)
Slavnostní vyhodnocení literární soutěže PISÁLEK 2019
USA – Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster, včetně impozantní Godzilly (2D)
USA – Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti (2D)
USA – Jean Grey ze skupiny X-Menů zasáhne kosmická smrtící síla a promění se v jednoho z nejsilnějších mutantů. Nově tak X-Meni musí čelit i sami sobě (2D)
Den hudby – tradiční hudební festival v letním kině, mnoho žánrů, více na str. 10, předprodej vstupenek za 200 Kč v infocentru pod radnicí, na místě pak 300 Kč
ČR – Byl ukraden lapač otázek, aby všem dětem zmizely z hlav jejich otázky. Bez nich je ale nuda a taky chybí odpovědi. Jak tohle celé dopadne? (2D)
USA – Ve svém novém dobrodružství čelí muži a ženy v černém dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém (3D)
USA – Začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na bříšku (2D)
USA – Komedie. Alec Baldwin a Salma Hayek mají dceru na prestižní škole, náhle se však ocitají na mizině. Na dně lahve je však jedno špatné řešení za druhým (2D)
Bioauditor, psychoenergetik a mistr reiki pan VÁCLAV VÍT, dr. h. c. vás naučí: používat univerzální životní energii reiki pro sebe i druhé
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (2D)
Tradiční čtvrtletní koncert žáků základní umělecké školy
USA – V další části adrenalinové akční série má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu (2D)
USA – Teriér Max musí na venkov. Pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany, nejhorší jsou krocani! (3D)
USA – Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů. A přesně takové milují hrdinky komedie, kterým nejde o lásku, ale jen a jen o peníze (2D)
Celoměstský sportovní den pro celou rodinu, více na str. 4
USA – Teriér Max musí na venkov. Pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany, nejhorší jsou krocani! (2D)
USA – Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů. A přesně takové milují hrdinky komedie, kterým nejde o lásku, ale jen a jen o peníze (2D)
USA/JAP – Historicky první hraný film o Pokémonech. Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno (2D)
USA – Ve svém novém dobrodružství čelí muži a ženy v černém dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém (2D)
USA – Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster, včetně impozantní Godzilly (2D)
USA – Jean Grey ze skupiny X-Menů zasáhne kosmická smrtící síla a promění se v jednoho z nejsilnějších mutantů. Nově tak X-Meni musí čelit i sami sobě (2D)
Přijďte s vízem do knihovny v době od 9.00 do 12.00 anebo 13.00–17.00. Odměníme vás drobnou sladkostí a ještě příjemně strávíte čas, než přijdou rodiče domů z práce
USA – Teriér Max musí na venkov. Pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany, nejhorší jsou krocani! (3D)
USA – Warrenovi kdysi uložili démony posedlou panenku za sklo a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním. Kdo mohl tušit, že Annabelle probudí jiné zlé duchy (2D)
USA – Teriér Max musí na venkov. Pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany, nejhorší jsou krocani! (2D)
VB – Neúspěšný muzikant se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky. Jen on. Není to životní loterie? (2D)
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V sobotu 13. dubna 2019 oslavili manželé Anna a Josef Žákovi zlatou svatbu, tedy
50. výročí svého sňatku. V obřadní síni kláštereckého zámku se sešli se svou rodinou
a nejbližšími přáteli. Vychovali tři děti a nyní se těší z osmi vnoučat a tří pravnoučat. Anna
a Josef Žákovi dříve pracovali v kláštereckém ZKL a na šachtě. Gratulujeme k významnému
jubileu a přejeme mnoho šťastných let v kruhu rodinném.

4

investice

12

Aktuální informace z odboru
výstavby a rozvoje města
Program Sportu otevřeno

5
6

13

aktuálně

14
16

10

kultura
Zveme na výstavu v galerii Kryt
Vyšla nová kniha Luďka Kubáta
Program festivalu Letňák 2019

11

pohled do historie
Stavitelské počiny Michaela
Osvalda Thuna

sport
Utkání šachistů
Volejbalový turnaj
Běh na Mědník

17

sport
Netradiční olympiáda SPCCH
Zahájení střelecké sezony
Zápas ve volném stylu – mladší
a starší žáci
Atletická štafeta

rozhovor s...
Danielem Jobbem

pro rodinu
Základní umělecká škola

Z klášterecké radnice
a Okounova

8

pro rodinu
Vítání občánků na zámku
Společenská rubrika
Komunitní den 2019

aktuálně
Členové HZS Ústeckého kraje
přijali medaile na zámku
Kantýna v areálu porcelánky
poslouží nejen
zaměstnancům
Nové informace pro zájemce
o oddlužení
Slavnostní vernisáž výtvarných
prací dětí z MŠ

7

Ze života včel
Výstup na Mědník pro
velikonoční vajíčko
Studentský majáles 2019
Výlet žáků ZŠ Krátká do Anglie

aktuálně
MHD zajišťuje nový dopravce
Slet čarodějnic v domově pro
seniory
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Vážení Klášterečtí,
zdravím vás
v květnovém
čísle Kláštereckých novin. Zahájení turistické
sezóny v den
státního svátku
osmého května v našem zámeckém parku bylo úspěšné a hojně
navštívené bez ohledu na počasí,
které se v tento sváteční den nakonec celkem umoudřilo. Před svátečním dnem jsem přivítal na
našem zámku vyznamenané příslušníky Hasičského záchranného
sboru z celého Ústeckého kraje.
Ocenění si převzali v krásných prostorách renesančního sálu. Hasičský záchranný sbor však nejen
vyznamenával své příslušníky, ale
též uspořádal soutěž ve vyprošťování v Chomutově na náměstí
1. máje. Účastnila se jej nejen profesionální družstva, ale i družstva
dobrovolných hasičů. Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů si
odvezla do Klášterce krásné třetí
místo.
Na radnici jsme zahájili vernisáží
výstavu prací dětí ze všech školek
ve městě. Máme radnici úžasně
vyzdobenou, děkuji všem, kteří se
na přípravách podíleli.
Počasí bohužel nepřálo krajské
netradiční olympiádě Svazu postižených civilizačními chorobami,
která se uskutečnila tradičně v prostorách lázní. Přesto organizátoři
vše zvládli na výbornou a všichni
byli velmi spokojeni. Nejvíce určitě
vítězné domácí družstvo.
Bohužel vlivem nepříznivého počasí se zpožďuje finální pokládka
povrchů rekonstrukce v našem
sportovním areálu. Tartan je nutno
pokládat za suchého počasí, stejně
tak teplota nesmí klesnout pod 10
stupňů. Ukončení a předání stavby
se tak posouvá na červen. V tomto
měsíci nás v našem městě čeká
absolutní novinka, prezentace
sportování a volnočasových aktivit
dostupných v Klášterci pro malé
i velké. Do kalendářů si tak určitě
dejte datum 22. června a projděte
se s mapkou po našem krásném
městě. Možná zjistíte, co všechno
ze světa pohybu je možné u nás
provozovat. Doufám, že se vám
tato akce bude líbit a třeba se
někde cestou mezi sportovišti nebo
odpoledne v aquaparku potkáme.
Dětem přeji vše nejlepší k jejich
svátku a vám všem krásný červen.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Aktuální dění na odboru výstavby a rozvoje města
Je konec května a stavební práce se již rozbíhají. Přinášíme
aktuální informace, co se ve městě momentálně buduje, projektuje a jaké jsou plány na následující období. Mnoho lidí se
zajímá o kulturní dům a jeho uzavření. Stávající kulturní
dům bude neomezeně fungovat do konce tohoto roku, ještě
v sobotu 16. listopadu zde budete moci například navštívit
retro akci k 30. výročí 17. listopadu, na které vystoupí Václav
Koubek s harmonikou, Už jsme doma nebo Tichá dohoda. Na
konci roku se kulturní dům uzavře a započne plánovaná přestavba na multifunkční centrum, v němž bude kromě kulturního domu i městská knihovna. V současné době se
rekonstrukce projektuje a město podalo žádost o dotaci na
podporu této významné investiční akce.
V Útočišti se buduje nové kontejnerové stání u autobusové
zastávky MHD a začalo se také s výstavbou nového chodníku
u koupaliště, který propojuje autobusovou zastávku
pod „veterinou“ s ulicí Na Vyhlídce. Byl vybrán dodavatel
na výměnu umělých povrchů tenisových kurtů u zimního stadionu. Vlastní výměna povrchů proběhne v červenci.

Dle strategického plánu města se každoročně investuje do
obnovy zámeckého parku. V letošním roce se město zaměří
na vstup do parku od železničního mostu, tentokrát na
horní schodiště, které vede k barokní památce Sedm bolestí

Panny Marie. Rovněž se opraví parková zeď v Chomutovské ulici u hlavní brány do zámeckého parku, která opadává.
I v letošním roce plánuje město pokračovat v konzervaci
zříceniny hradu Šumburk, tentokrát hlavní bašty u přístupové lávky. V současné době čekáme, zda jsme uspěli se
žádostí o dotaci v programu Ministerstva kultury ČR.

Do konce května by měly být hotové dvě největší stavební
zakázky ve městě, atletický ovál a cyklopark v Královéhradecké ulici. Oba sportovní areály budou po kolaudaci již
v červnu přístupné veřejnosti, slavnostní otevření se pak
uskuteční v sobotu 22. června během celoměstské akce Sportu otevřeno. V 10 hodin se přestřihne páska v cykloparku
v Královéhradecké ulici, kde jsou nyní trasy pro jízdní kola,
inline brusle i pro pěší, trasa pro začátečníky a plocha pro
workoutové hřiště, které zde vyroste ještě v letošním roce.
Nyní se jeho podoba piluje s místními sportovci. V 11 hodin
se pak slavnostně otevře nový atletický ovál s atletickými
disciplínami dle mezinárodní federace IAAF a novým fotbalovým hřištěm. Program akce Sportu otevřeno najdete níže,
během dopoledne si budete moci na mnoha místech ve městě
vyzkoušet různé sporty, odpoledne pak bude program pokračovat v aquaparku.

V sobotu 22. června 2019 se uskuteční celoměstský sportovní den pro celou rodinu. Od 9.00 do 13.00 hodin budou pro
veřejnost přístupné aktivity na sportovištích klubů a sportovních organizací – viz mapka. V 10.00 hodin bude slavnostně otevřen cyklopark v Královéhradecké ulici a v 11.00 hodin nový atletický ovál. Od 15.00 hodin se v aquaparku
uskuteční doprovodný program: 15.15 vystoupení Žabiček (gymnastika), 15.45 vystoupení karate, 16.00 hudební
skupina The Remedy, 16.45 street dance, 17.00 hudební skupina Czechpoint. Součástí programu bude autogramiáda Michaela Berana (Freestyle BMX, Jiřího Šlégra (hokej), Tomáše Krause (akrobacie a sjezd na lyžích),
turnaj v basketbalu, volejbalu a veslařský trenažer.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

05/2019 | strana 5

AKTUÁLNĚ

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje nový dopravce
Od 1. května 2019 zajišťuje
městskou hromadnou dopravu v Klášterci nad Ohří nový
dopravce, Autobusy Karlovy
Vary. Na této stránce je nový
jízdní řád, který rovněž
najdete na webových stránkách města. Vytištěný je
k dispozici i v turistickém
informačním centru pod radnicí. Původně se v jízdním
řádu objevila chyba, ranní
spoj ze zastávky IP Verne
I však již opět odjíždí v 06.15

tak, jak byli lidé zvyklí. Stávající průkazky na MHD od
původního dopravce jsou
platné do konce roku
2019, dopravce Autobusy
Karlovy Vary je samozřejmě
akceptuje. Nové průkazky lze
zakoupit v kanceláři v Nádražní 199 (na světelné křižovatce vedle zastavárny) za
stejných podmínek, tzn. nad
65 let za 200 Kč, budou platné
do konce roku 2019. Od nového roku se chystá změna, prů-

V domově pro seniory
se slétly čarodějnice
Letošní slet čarodějnic v Domově pro seniory v Klášterci nad
Ohří se velice vydařil. Senioři tančili a zpívali s našimi místními
čarodějnicemi za doprovodu hudebního tria Malé muziky
z Chomutova. Se svým vystoupením přijely také čarodějnice
ze spolku Dobré srdce z Libědic a zábava se protáhla až do
odpoledních hodin.

kazky koupené od 1. 1. 2020
budou stále za 200 Kč, ale
nebudou platné na kalendářní
rok – do konce roku 2020, ale
na rok od data nákupu, tzn.
bude to pro cestující takto
výhodnější. V novém jízdním
řádu také došlo ke změně
odjezdů od porcelánky, a to
zrušení spoje ve 14.15
a posun následujícího spoje
o 15 minut. Dle dosavadního
dopravce byl spoj ve 14.15
téměř nevyužívaný, jelikož

zaměstnanci porcelánky končí
ve 14.30. Spoj, který jezdil
původně ve 14.45, byl posunut o 15 minut na 15.00 tak,
aby byla zajištěna plynulost
a návaznost dopravy. Město
o změně jednalo s vedením
porcelánky. Zaměstnanci,
kteří by skončili před 14.30
navíc mohou využít spoj
Kadaň – Vejprty, který
u porcelánky staví ve 14.26
a pokračuje přes autobusové
nádraží na Petlérskou.

AKTUÁLNĚ
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Jste nablízku, když vás nejvíce Porcelánka má novou kantýnu
Vedení společnosti Thun 1794 Pokud se rozhodnete pro
potřebujeme, děkujeme!
a. s. v čele s generálním ředi- návštěvu expozice Holky
Dne 7. května byl
pro
příslušníky
HZS Ústeckého
kraje velký den.
Při
příležitosti
nadcházejícího
státního svátku
Dne vítězství byli
totiž oceněni ti
nejlepší z nich.
Slavnostní předání služebních medailí II. a III. stupně HZS Ústeckého Foto zdroj: webové stránky Generálního
kraje za věrnost ředitelství HZS ČR
proběhlo v sále
kláštereckého zámku. Medaile, které mohou hasiči získat nejdříve po deseti letech služby, přijímali z rukou plk. Ing. Romana Vyskočila, ředitele HZS Ústeckého kraje, za přítomnosti
svých rodin. Slavnostní atmosféru doplnilo vystoupení žáků
místní základní umělecké školy. Za velké pracovní nasazení
a profesionalitu při zásazích přítomným osobně poděkoval
také starosta města, Štefan Drozd. Vyznamenaným hasičům
děkujeme a blahopřejeme.

Přinášíme nové informace
pro zájemce o oddlužení
Od 1. 6. 2019 nabývá účinnosti novela insolvenčního zákona, která mění některé
podmínky pro vstup do oddlužení. Návrh na insolvenční
řízení proti fyzické osobě má
v podstatě dvě formy, a to
konkurz nebo oddlužení. Většina fyzických osob má zájem
o osobní bankrot formou soudem řízeného oddlužení, které
je možné dvěma způsoby:
zpeněžením majetku/plněním
splátkového kalendáře. Majetek ale drtivá většina zájemců
o oddlužení již nemá. Nyní platí, že dlužníci musí mít minimálně 2 věřitele a být 30 dní
po lhůtě splatnosti u svých
závazků a musí uhradit v rámci
insolvenčního řízení minimálně 30 % svých závazků.
Mezi nejdůležitější změny
od 1. 6. 2019 patří:
Možnost zkrácení insolvenčního řízení na 3 roky
u vybraných skupin dlužníků
(starobní a invalidní důchodci
uznáni invalidními ve II. či III.
stupni invalidity), kteří musí být
schopni měsíčně zaplatit minimálně 1 089 Kč věřitelům
a 1 089 Kč jako odměnu přidělenému insolvenčnímu správci
Možnost zkrácení insolvenčního řízení na 3 roky,
u dlužníků, kteří jsou schopni

uhradit svým věřitelům za 3
roky minimálně 60 % svých
závazků
V případě, že dlužník, po 5
letech nesplatí 30 % svých
závazků, insolvenční soud přezkoumá, zda dlužník učinil vše,
co bylo v jeho možnostech
(zda pracoval, snažil se zvýšit
si příjem) a potvrdí, že splnil
podmínky, i takovýto dlužník
bude oddlužen.
Stále platí možnost varianty
oddlužení na 5 let, za předpokladu, že dlužníci musí být
schopni měsíčně zaplatit minimálně 1 089 Kč věřitelům
a 1 089 Kč jako odměnu
přidělenému insolvenčnímu
správci. Toto jsou jen nejdůležitější změny, které nás od
1. 6. 2019 čekají. Pokud máte
zájem řešit svou situaci s dluhy, zjistit více informací či
možnosti řešení vaší situace,
rádi Vám pomůžeme, prosím
kontaktujte nás:
Odborné sociální
poradenství NADĚJE
Klášterec nad Ohří
Bc. Jana Ullmannová,
sociální pracovnice
Chomutovská 206, 431 51
Klášterec nad Ohří
tel.: 770 120 091
jana.ullmannova@nadeje.cz

telem, panem Vlastimilem Argmanem, přátelsky přivítalo dne
6. května zástupce města Klášterce nad Ohří na půdě místní
porcelánky. Důvodem setkání
bylo slavnostní otevření
nové kantýny pro veřejnost.
Kantýna je vybavena retronábytkem, lustry jsou designově vyladěny porcelánovými
salátovými mísami z místní
produkce. Můžete si zde dát
výbornou kávu a jiné občerstvení. Zprovoznění kantýny je
vedle zpřístupnění výrobního
provozu v rámci expozice Holky
z porcelánu dalším vstřícným
krokem porcelánky k tomu,
představit se veřejnosti a nabídnout návštěvníkům další
prostor, kde se budou cítit příjemně. Rádi zde uvítají nejen
místní zaměstnance a návštěvníky výstavy, ale zorganizují
i veřejná setkání.

z porcelánu, můžete se těšit na
prohlídku výrobního provozu, kde uvidíte, jak se vyrábí
porcelán. Nahlédnete doslova
pod ruku místních zaměstnanců, kteří jsou již na návštěvníky
zvyklí. Dozvíte se také zajímavosti o historii produkce
porcelánu zde i ve světě. Profesionálně vyškolení průvodci
zodpoví vaše případné dotazy.
Pro dětské návštěvníky je připravena Porcelánová školička,
kde si mohou dekorovat
porcelánový výrobek, který
jim pak zůstane jako vzpomínka. Možná se vám porcelán tak
zalíbí, že si nějaký zakoupíte
domů v místní podnikové
prodejně. Na prohlídku
porcelánky je třeba se předem
objednat, e-mailem na: holkyzporcelanu@thun.cz nebo
telefonicky: 471 121 111,
702 222 853.

Příroda čaruje na radnici
Dne 13. května se uskutečnila
vernisáž již 6. ročníku výtvarné výstavy všech mateřských
škol, tentokrát na téma Příroda čaruje. O šikovnosti a talentu dětí a nápaditosti a trpělivosti paní učitelek se přesvědčili všichni přítomní. Zahájení vernisáže bylo pod taktovkou dětí z mateřské školy
Stonožka ve Školní ulici s pásmem jarních písní a básniček.
Za krásný zážitek a obrázky
poděkoval přítomným dětem
a učitelkám pan starosta.
Nestihli jste slavnostní vernisáž a rádi byste si pohlédli obrázky (svých) dětí? –
Nevadí. Výstavu si můžete
prohlédnout na radnici
kdykoli v době úředních
hodin až do 30. června.

Symbolicky předal malou květinu, dětem pak drobný dárek
předala Radka Hodicová, tajemnice úřadu, společně s Davidem Kodytkem, místostarostou.
Zdena Janichová, vedoucí
odboru sociálních věcí,
školství a sportu ■
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Ve čtvrtek 20. června 2019 se od 15.00 hodin uskuteční
plánované zasedání Zastupitelstva města Klášterce
nad Ohří, a to ve velkém sále kulturního domu. Na programu
se mimo jiné rozhodne, který z nominovaných kandidátů
letos obdrží cenu města, nebo Akce je veřejně přístupná,
můžete ji však sledovat i online. Společnost Kabel1 přenáší
zasedání prostřednictvím TV OKO1 a městského kanálu YouTube: Aktuality Klášterec. Zde a rovněž na webových stránkách města najdete i záznamy z předchozích zastupitelstev.
Dění z našeho města můžete také sledovat v místní televizi TV Focus. Každý týden můžete zhlédnout nové zpravodajství z Klášterce nad Ohří i sousední Kadaně. Pokud
nechytáte TV Focus na Vašich televizních přijímačích, archiv
vysílání najdete na kanále YouTube: TV
Focus. Použít můžete i následující QR
kód:

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Město Klášterec nad Ohří hledá na pozici strážníka
městské policie bezúhonného a spolehlivého občana České
republiky staršího 18 let, který je tělesně a duševně způsobilý
k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii. Požadujeme středoškolské vzdělání zakončené maturitní
zkouškou, řidičský průkaz skupiny B, nabízíme příplatek na
stravné, možnost dalšího vzdělávání a další benefity. Přihlášky se všemi náležitostmi, které najdete na webových
stránkách města, můžete odevzdávat na podatelně městského úřadu.
Pracujeme na tom, abychom vám nadále mohli poskytnout kvalitní služby. Z důvodu instalace nového softwaru
bude 7. června městský úřad pro veřejnost mimořádně
uzavřen. V tento den zde nebudete moci vyřídit své úřední
záležitosti. Děkujeme za pochopení. V turistickém informačním centru pod radnicí a v galerii Kryt bude standardně
otevřeno od 8.30 do 17.00 hodin.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
přináším vám aktuální informace z naší obce.
V dubnu se v Kotvině konal seminář s názvem
Malba pod vedením regionální umělkyně Jitky
Kůsové. Malovalo se okolí obce a bylo vytvořeno mnoho krásných obrazů.
Proběhly velikonoční svátky, jsem rád, že tradice se stále dodržují a koledníci obcházejí
vesnici a zpívají velikonoční koledy.

Započala údržba zeleně v našich obcích. Došlo také k obměně některých zaměstnanců, pár jedinců nevydrželo naše
pracovní nasazení a jeden uchazeč šel na nemocenskou.
Někteří se zkrátka pro práci nenarodí, ale pobírání dávek
jim vyhovuje.
Je vyhlášena zřejmě již poslední výzva na kotlíkové dotace
z Ústeckého kraje. Kdo bude mít zájem se této výzvy zúčastnit, může si přijít vyslechnout podmínky a podrobné informace v pátek 7. června 2019 od 18.00 hodin v klubu Pivex
v Okounově. Rádi vám poradíme, můžete čerpat i bezúročnou půjčku na Váš starý kotel.

Přeji vám příjemné červnové dny,
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

05/2019 | strana 8

Rozhovor s … Danielem Jobbem
Daniel Jobb z Klášterce nad Ohří letos oslaví 37. narozeniny, pět let se přitom věnuje běžecké disciplíně ultra
trail, extrémním závodům – běhá trasy přesahující 100
kilometrů v náročných horských terénech, kde musí
překonat obrovské převýšení. Podává výjimečný sportovní výkon. Svým vyprávěním šokuje tím, s jakou
samozřejmostí mluví o tom, co zvládne, a zároveň překvapí svou skromností. Sport je pro něj výzvou, jak
lépe poznat sám sebe i druhé, a je ochotný za to zaplatit
velkou cenu. Je živým důkazem toho, že zatímco plátna
kin ovládají Avengers, jen málokdo ví, že ti skuteční
superhrdinové žijí nepoznaní mezi námi…
nebo ne. Zkoumal jsem, jak
to mám daleko na autobus.

Jak jste se dostal k běhání
„stovek“?
Už jsem měl nějaké osobní
sportovní zkušenosti. Jezdil
jsem na kole a jako doplněk
k cyklistice jsem běhal pět až
šest kilometrů. Jenže kamarád
běhal dálkové trasy, tak jsem
to chtěl také zkusit. Vůbec
jsem netušil, co mě čeká. Před
přihlášením na první závod
jsem zkusil jen běh na 18 kilometrů. Při jízdě na kole příroda
kolem vás rychle ubíhá
a nemáte čas si všímat okolí,
když honíte kilometry. Při dálkovém běhu ovšem můžete
sledovat své okolí a třeba si
uvědomit, že právě teď jste na
konci svých sil. Pak mi kamarád Tomáš Honeger řekl, že se
hlásí na závod na 100 kilometrů, tak jsem se přihlásil také.
Jaký byl Váš první závod?
Hrozný! Bylo to v roce 2014.
Vybral jsem si nejtěžší závod
s trasou dlouhou 120 kilometrů, který se běží v Českém
středohoří při převýšení 5 000
metrů. Počasí nepřálo, bylo
pod mrakem, chladno, mrholilo, pršelo, všude bláto. Hodně
jsem tenkrát nadával, být
dvaadvacet hodin v pohybu,
to jsem neznal. Do šedesátého
kilometru jsem běžel v pohodě, ale pak se ozvaly úpony
svalů, nohy přestaly poslouchat a hlavně při sestupu dolů
začaly bolet. A teď co? Rozmýšlíte se, zda závod ukončit

Ale závod jste nakonec
nevzdal…
Nevzdal. Zjistil jsem, že
k autobusu je to 10 kilometrů
a do cíle 25. Musel jsem si to
v hlavě urovnat a už tenkrát
jsem věděl, že když to člověk
vzdá jednou, tak to příště vzdá
zas. Hlava v tom hraje velkou
roli. Cítil jsem také zodpovědnost vůči Tomášovi. Měl už pár
závodů za sebou a nechtěl
jsem ho zklamat, když už to se
mnou celé protrpěl. Asi 10 kilometrů před cílem se mi rozbila
čelovka a musel jsem si svítit
telefonem, který se také vybil.
Tam mě to hezky vytrestalo.
Jak jste se po prvním závodu cítil?
Když doběhnete, tak sedíte,
dostanete diplom a máte
spoustu pocitů… Postupně se
mi vše rozleželo v hlavě a zjistil
jsem, že to je to, co hledám,
co potřebuju.

Tělo nezná
pojem kilometr,
spíš vnímá
pojem hodina.
Dálkový běh se tedy začlenil
do Vašeho osobního života?
Ano, teď již běhám pořád.
Dobré je, že bydlíme v Klášterci a díky okolním kopcům
se podmínky k běhu přímo
nabízejí. Málokdy mne najdete
na cyklostezce, většinou jsem
někde v lese, běžím po nezpevněných kopcích. Čím je
terén těžší nahoru, tím je to
pro mne lepší. Měsíčně naběhám průměrně 400 kilometrů.
Máte sedavé zaměstnání?
Nemám. Pracuji jako technik
lakovací linky a během směny

Andora 2017
8 až 10 kilometrů nachodím.
Když je náročný den, dám
v práci i 15 kilometrů. To si pak
chodím zaběhat třeba jen na
hodinu. Tělo nezná pojem kilometr, spíš vnímá pojem hodina
– když hodinu pracuje.
Jak rychle stovku uběhnete?
Můj průměrný čas je 15 hodin,
osobní rekord pak úplně čerstvý, rakovnickou stovku jsem
zaběhl teď v květnu za 11
hodin 5 minut. Většina tras je
delší než 100 kilometrů s průměrným převýšením kolem
4 000 metrů.
Jak vypadá trasa závodu?
Máte nějaké souřadnice –
kudy běžet?
Vymetají se veškeré kopce. To
nejtěžší bývá nakonec. Máte
danou trasu, a jestli si vezmete
mapu, GPSku nebo si dáte trasu do hodin, to už je čistě na
vás. Většinou se závodu
zúčastní kolem 120 lidí. Běží
se hlavně přes noc, start bývá
ve 22 hodin nebo o půlnoci.
Díky běhu jsem se v lese naučil
spoustu věcí – orientaci, práci
s mapou, buzolou, navigací,
cítíte i pachy zvěře… Když
běháte v noci, musíte být stále
ve střehu. V terénu jsou
kameny, kořeny… Mírné odbočení mysli a může se stát, že
si ublížíte. Pád vám může vzít
hodně sil.

Šluknovsko – před startem
s přítelkyní

Jak se kontroluje, že jste
splnil trasu?
Na trase jsou kontrolní místa.
Vždy se snažím soustředit
mysl na danou trať a hlavně
kontroly nepřehlédnout. Stalo
se mi, že jsem minul kontrolu
a půl hodiny jsem se musel
vracet. Také je předepsaná
povinná výbava – čelovka,
funkční telefon a láhev
s vodou. Bez toho vás pořadatel na start nepustí. Mohou
být ještě další požadavky,
například na EKUT (= extrémní ultra trail kombinace, pozn.
red.), nejtěžší závod u nás,
kdy se během prvního týdne
běží 170 kilometrů a třetí
týden další trasa v délce od
110 kilometrů. Tam si beru
i hole a nepromokavé vybavení.
Závod je bez debat náročný
fyzicky, ale i psychicky. Je
to tak?
Ano. Na trase poznáváte člověka v krizi – a že jich je! Když
jste na dně, což se děje často,
tak si třeba ve 2 hodiny ráno
uprostřed lesa zabrečíte,
zanadáváte a říkáte si, proč to
vlastně dělám?! Co mi to přináší? Čím mě to obohacuje?
Perete se tam se sebou, se
svým egem.
A to je to, co Vás na tom
baví?
Přesně tak, posouváte si svoje
limity.
Trénujete s nějakou skupinou nebo sám?
Je to hodně individuální sport.
Ale běhám i se svou přítelkyní.
Seznámil jsem ji s ultra trailem
a nyní ho běhá také. Sem tam
s ní jdu jako doprovod nebo si
s ní i zazávodím. Děláme si
společně roční plán, na jaké
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Takže nejdu třeba jen s košem,
hodím ho za dveře, a když už
vybíhám, tak to všechno vezmu současně.

EKUT 2018: „Trasa vedla kus
po kolejích, každý nadával.“
závody pojedeme. Vždy týden
před tím pak sedím nad
mapou a koukám, kudy povede trasa, jak to bude náročné,
a ověřuji, jaké vybavení si
s sebou vzít. Před startem si
dám pivo a vyběhnu.
A co běžecká technika?
Zpočátku jsem zkoušel indiánský běh, neřešil jsem umístění, spíš jsem chtěl dokončit
a sbírat zkušenosti. A teď
momentálně jsem ve fázi, kdy
se snažím během závodu stále
běžet a neztrácet moc času
u kontroly a občerstvovačky.
Když to jde, tak běžím, protože chůze strašně bolí. Snažím
se alespoň cupitat.
Jste někdy líný? Třeba na
to jít s košem?
Já to dělám tak, že si věci plánuju a beru všechno postupně.

Vy musíte vědět,
rozlišit, která
bolest tam patří
a která ne.

Měl jste nějaký vážný úraz
spojený s běháním?
U ultra trailu je pořád něco.
Ohrožená jsou záda. Nesete
celou dobu nějakou zátěž,
máte povinnou výbavu. Vy
musíte vědět, rozlišit, která
bolest tam patří a která ne.
Nejzávažnější zranění přišlo
rok poté, co jsem začal běhat
– patní ostruhy. To mě zastavilo. Byl jsem schopný odběhat ještě jednu stovku, ale pak
už jsem to musel na 9 měsíců
vzdát a podstoupit léčbu. Byl
to takový zdvižený prst,
neuvědomoval jsem si následky. Začal jsem se zajímat o to,
jak se správně protahovat
a předcházet zdravotním
problémům. Nemohl jsem
běhat, tak jsem jen chodil. Až
po léčbě se ozvala nějaká slečna, že nikdy nešla stovku a že
by chtěla doprovod, tak jsem
ji doprovázel a přitom jsem se
zase něco naučil. Přišel jsem
na to, že u stovek je taky dobré
naučit se běhat pomalu.
Výkonnostně neběžíte stále
stejně, spíš zpomalujete. Jen
výjimky jsou schopné udržovat stálé tempo.
Zúčastnil jste se i nějakého
závodu v zahraničí?
I tam jsou tyto soutěže hodně
rozšířené, já zatím moc zkušeností s cizinou nemám. Byl
jsem jen jednou v Andoře.
Běhá se v nadmořské výšce
v průměru 2 600 metrů nad
mořem. Tam jsem závod skončil v půlce, začal jsem močit
krev – byla to tehdy pro mě
nová zkušenost – musel jsem

Kletečná - EKUT 2018 – loučení se sezonou, trasa 170 km,
převýšení 7 000 m

ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Vaše nejoblíbenější jídlo?
To ani nevím, mně chutná všechno. V jídle se nehlídám,
rád si dám i pivo. Všechno dělám na pocit. Už vím, co
můžu svému tělu dát a co ne. Naučil jsem se ho dobře
znát a vím, co potřebuje.
Nejoblíbenější barva?
Zelená.
Kde nejdále jste ve světě byl?
Zatím v Andoře.
Jaké máte koníčky?
Asi ten běh (smích)… sem tam kolo rekreačně, turistika,
četba – nemám oblíbeného autora, spíš čtu to, co je
něčím zajímavé.
Co Vám dalo a vzalo běhání?
Vzalo? Zatím asi nic. Co mi dalo? – Úplně jiný náhled
na svět, plno zážitků. Je strašně těžké na to odpovědět.
Hlavní důvod, proč běhám stovky, je příroda a zážitky,
hezká místa. A ti lidé, kteří závodí – jsou úplně jiní, než
jsem znal.

Rakovnická stovka ročník 2018: „Málem jsem šlápl na zmiji,
musíte koukat, co máte pod nohama.“
hodně zvážit situaci, jestli dál
pokračovat. Byl jsem na
80. kilometru a ještě mě čekalo dalších 100. Tehdy jsem se
rozhodl, že to ukončím. Letos
se tam chystám znova.
Co si myslíte, že je na tomto typu běhu nejtěžší?
Je to hodně o hlavě, prvních
50 kilometrů se tak nějak držíte. Pak už musíte vydržet.
Pokud si v hlavě řeknete, že
to vzdáte, tak už s tím pak nic
neuděláte a prohrajete si to.

Bedna je jen
takový bonus.
A co soupeři a vzájemná
rivalita, jak se s ní vyrovnáváte?
Je to taková férová komunita
lidí, jsou k sobě upřímní, nikdy
mě nikdo z nich nesrazil na
kolena. Když máte nějaký
problém, ať už zdravotní nebo
jiný, poradí vám, mají už své
zkušenosti. A hlavně ti lepší
běžci se nepovyšují. Mám zkušenost, že se lidi domluví, že
to doběhnou spolu. Podporují
se, pomáhají si. Když pak
s někým takhle běžíte hodinu,
dvě, povídáte o běžných
věcech i z rodinného života…
Ty příběhy lidí – to je někdy na

Závod: Skalními hrádky Labských pískovců – nahoře kontrola
napsání knížky. Moje motto je:
„Nejde o rekordy a medaile,
nejde o to, vyhrát závod nebo
se dostat na stupně vítězů, jde
o strach, o slzy, radost
a úsměv, jde o společné zážitky a hluboké pocity. Bedna je
jen takový bonus k tomu.“
Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů a šťastných kilometrů.
Kateřina Šmahelová ■
Daniel Jobb: Závěrem bych
rád poděkoval městu Klášterec nad Ohří za poskytnutou
dotaci pro mé sportovní aktivity a také své přítelkyni za
trpělivost, kterou se mnou má.

KULTURA
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Vrchoviště překračují hranice
v pátek 7. června
Státní podnik Lesy ČR se
společně se státními lesy
Sachsenforst v německé
spolkové zemi Sasko a dalšími partnery zapojil do
projektu, který přispěje
k ochraně a obnově rašelinišť v Krušných horách.
Obnovení rašelinišť přispěje
k zachování důležitého
životního prostoru ohroženého tetřívka obecného.
Na obou stranách hranice
bude v rámci projektu Moorevital 2018 – pokračování
ochrany rašelinišť v Krušných horách revitalizováno
sedm krušnohorských přeshraničních vrchovišť. Projekt
je podpořen Evropskou unií
v rámci přeshraničního programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko.
Lesní správa Klášterec propojila s polesím Marienberg svět krušnohorských
rašelinišť v jednu sousedskou výstavu. Výstava
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Jak se stavěla májka 2019 – miniseriál
Májku postavili pro město členové střeleckého klubu AVZO
TSČ ČR p. s. Střelci Klášterec nad Ohří.

„Vrchoviště překračují
hranice/Hochmoore
überwinden Grenzen“
návštěvníkům představí
tento vzácný biotop ve
fotografii, putovní výstavě,
živých exponátech, historických nářadích a dermoplastických preparátech.
Společně s výstavou věnovanou prostředí rašelinišť
vyhlásil Státní podnik
Sachsenforst fotografickou soutěž na www.moorevital.sachsen.de, jejíž
vítězové budou vyhlášeni
na vernisáži výstavy dne
7. června od 16.00
hodin v galerii Kryt v Klášterci nad Ohří.

POZOR: policie pátrá po nebezpečném psychopatovi!
Na podkrušnohorské město Klášterec padl
stín strachu. Jeho obyvatelé netuší, koho
z nich si vybere vrah, který za sebou zanechává zohavená těla… Těmito slovy je uvedená nová kniha místního spisovatele Luďka
Kubáta, která vychází v nakladatelství MOBA
na konci května. Pokud se rádi bojíte a zároveň chcete přijít věcem na kloub, nenechte
si novou detektivku ujít.

S knížkou do života – dárek větší než se zdá
Městská knihovna se letos připojila k celostátní akci
„S knížkou do života – BOOKSTART“. Akce se zaměřuje
na rodiče těch nejmenších, které chceme oslovit, aby pro
své děti vytvářely správné návyky již od prvních krůčků.
V rámci této akce rodiče obdrží při vítání občánků informační brožuru, která slouží zároveň jako poukaz na „startovací sadu“ pro děťátko i rodiče. Sada obsahuje dvě knížky
jednu pro rodiče, druhou pro mimčo, dále poukaz na roční
bezplatnou přihlášku do knihovny, ale hlavně možnost
zapojit se do BOOKSTART klubu.
Pro členy klubu bude knihovna od podzimu do jara pořádat
tematická setkání, samozřejmě vždy přizpůsobená možnostem a schopnostem dětí. V knihovně bude připraven i přebalovací pult, kobercová zóna a dlouhodobě již tvoříme knižní
fond pro takto malé děti. Tento dárek od městské knihovny
je opravdu větší, než se zdá, protože děti, které si brzy vytvoří
vztah ke knihám a četbě jsou v životě úspěšnější, lépe zvládají
komunikaci a nároky kladené na ně později ve škole. Startovací sadu, kterou jste obdrželi, si můžete IHNED vyměnit
za dárek v oddělení pro děti a mládež. První schůzka BOOKSTART klubu bude v pondělí 7. října 2019 od 10.00 hodin.
Martin Biša, vedoucí knihovny ■
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HISTORIE

Před 325 lety zemřel Michael Osvald Thun
Víte, kdo nechal postavit klášterecký kostel Nejsvětější Trojice či sala terrenu? Byl to
Michael Osvald Thun. Letos
uplyne 325 let od jeho
smrti, zemřel v roce 1694.
Michael Osvald Thun se narodil 13. října 1631 a proslul
především jako jeden z nejaktivnějších aristokratůstavebníků 17. století. Pro
své stavitelské záměry dokázal získat nejslavnější architekty své doby, jakým byl
například Carlo Lurago
nebo Jean-Baptiste Mathey, a kromě jiného nechal
postavit také Toskánský
palác v Praze. Největší zájem a pozornost však věnoval právě Klášterci.
Hlavním sídlem kláštereckého
panství byl samozřejmě
zámek, který v průběhu 50.
a 60. let 17. století proměnil
Michael Osvald ve svou hlavní
venkovskou rezidenci, a to
raně barokní úpravou staršího
objektu zámku. Zásadní část
přestavby představovala především barokizace fasády severozápadního průčelí. Podoba této fasády bohužel není
známá, protože byla překryta
dalšími úpravami v následujících stoletích, kdy byl mimo
jiné proražen nový vjezd
a starý byl zastavěn. Jediným
původním prvkem této fasády, který je patrný i dnes, je
kamenná erbovní deska.
Opravou prošly také fasády
ostatních částí zámku a v podstatě jedinou novostavbou tohoto období bylo vybudování
původně dvoupatrového objektu v západní části zámku,
ze kterého byla v 19. století
vytvořena boční terasa. Autorem plánů pro přestavbu byl
Carlo Lurago a stavitelem byl
Rossi de Lucca.

V okolí zámku byl také nově
založen park. Raně barokní
podoba kláštereckého parku
vycházela ze starších italských trendů, kdy byl větší
důraz kladen na stavby v něm
stojící, než na samotnou botanickou část. Do dnešní doby
se dochovala sala terrena,
autorství je opět připisováno
dvojici Carlo Lurago a Rossi de
Lucca. Sala terrena je raně
barokní jednopatrová zahradní budova a je otevřená
arkádou směrem do zámeckého parku. Uvnitř se nachází
prostorný sál s oválnou kašnou s plastikou Hérakla zápasícího se lvem, na stropě jsou
patrné zbytky nástropní
fresky. Veškerá sochařská výzdoba sala terreny pochází
z klášterecké sochařské dílny
Jana Brokofa a stejně jako
Lví fontána na náměstí byla
součástí původní velké kašny
v horní třetině náměstí. Na
atice sala terreny jsou to
především busty dvou Turků
a římského imperátora a na
balustrádě terasy sochy z cyklu Čtvero ročních období –
jedná se o alegorii Léta (Aestas), Podzimu (Autumnus),
Zimy (Hiems) a Země (Terra).
Součástí parku bývala také již
neexistující barokní patrová
budova letohrádku.
Nejvýznamnější realizovanou
stavbou
Michaela
Osvalda Thuna však byla budova kostela Nejsvětější
Trojice. Za tu vlastně vděčíme ničivému požáru, který
v Klášterci propuknul před
380 lety, v roce 1639 a který
nenávratně poškodil původní
farní kostel zasvěcený Tělu
Kristovu (Božímu tělu). Ten
stával v místech pozdějšího
špitálu v Zahradní ulici,
zhruba 100 m severně od

Kostel Nejsvětější Trojice, polovina 20. stol.

Původní vjezd do zámku byl zastavěn v letech 1920-21 a byl
proražen nový kláštereckým stavitelem Chmelirschem

Sala terrena
současného kostela. Kostel
Nejsvětější Trojice byl vystavěn v letech 1665–1670 a vysvěcen byl 21. 9. 1670.
Vysvětil ho bratr Michaela
Osvalda, biskup Václav Thun,
a ten také daroval kostelu hlavní oltář, zasvěcený
Nejsvětější Trojici. Kostel
úspěšně přestál několik požárů, v roce 1884 byla provedena rozsáhlá a důkladná
renovace, došlo k nové výmalbě, nově byly upraveny
oltáře a byla zasazena nová
barevná okna, která kostelu
věnovali místní ochotníci.
Další oprava proběhla až
v roce 1936 a ta poslední se
uskutečnila v roce 2003, kdy
kostel prošel opravou vnitřních fasád, štuků a byl biskupem litoměřickým znovu
vysvěcen. Kostel je jednolodní s polygonálním (mnohoúhelníkovým) presbytářem
(neboli kněžištěm, což je část
kostela určená kněžím), severní sakristií (místnost, kde
mají kněží uložena roucha
a další předměty, které potřebují během bohoslužby)
a oratoří (tj. modlitebnou),
vyhrazenou pro šlechtu. Nad
římsou u hlavního průčelí kos-

tela alianční znak Thunů a Lodronů pod knížecí čelenkou.
Klenby v kostele jsou valené,
v hlavním prostoru s lunetami, a jsou bohatě zdobeny
ornamenty. Zařízení pochází
většinou z doby výstavby,
včetně hlavního oltáře se sochami sv. Michaela a sv. Václava a s obrazy Nanebevzetí
Panny Marie a Nejsvětější
Trojice.
Mezi další sakrální stavby zadané Michaelem Osvaldem
Thunem patří také kaple
Panny Marie Loretánské postavená v roce 1682 bratrem
Michaela Osvalda Thuna,
Janem Arnoštem. Kaple se
nedochovala a její přesná podoba není známa. Stála cca
300 m od kostela Nejsvětější
trojice východním směrem.
V roce 1690 byla vybudována
druhá kaple, kaple Panny
Marie na skále, cca 500 m východně od loretánské kaple.
Ani podobu této kaple však
neznáme. Do dnešní doby se
naopak dochovalo sedm výklenkových kaplí, které obě
stavby spojovaly, a byly postaveny v roce 1691 – Sedm
bolestí Panny Marie.
Lenka Fricová ■

PRO RODINU
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Ze života včel aneb Jak jsme prožili projektový den
Naše třída, 2.B ze ZŠ Krátká,
si dala název Včelky. Často si
proto už od první třídy o tomto
hmyzu povídáme. Na konci
loňského roku jsme si se žáky
za pomoci rodičů vyrobili ve
škole také ručně malovaná
trička se symbolem včelky,
každé tričko tak bylo originálem. Letos na jaře jsme se
rozhodli včelkám věnovat
kompletně celý den v rámci
vyučování. Samozřejmě nechyběla ani důkladná příprava, která začala zhruba dva
týdny před zahájením. Podívali jsme se na dokument
o včelaři, ve kterém jsme si
prohlédli vnitřek úlu a také se
dozvěděli vše o tom, jak se
včelař musí o své včely starat
a co je potřeba udělat, abychom potom získali sklenici

sladkého medu. Děti se také
rozdělily do skupin, ve kterých
se domlouvaly, co si na
samotný projekt přinesou.
Den „D“: Ráno děti přišly do
školy v našich třídních tričkách. Nejdříve dostaly pracovní list s básničkou
o včelkách, kterou se měly
naučit. Každý si našel ve třídě
pro sebe to nejvhodnější
místo a pustil se do práce.
Když ji všichni uměli, tak si ji
ještě v rámci psaní krásně
přepsali. A už byly na řadě
početní příklady s včelkami.
Následovala výroba plakátů.
Žáci nahlas všem řekli, co si
k tomu přinesli, kde nalezli
informace, jak jim případně
pomohli rodiče. Přestože mluvili bez přípravy, povídali velice hezky, celými větami a bylo

Na Mědníku padl rekord
Krásné a slunečné počasí na Boží hod velikonoční vylákalo
mnoho lidí na Měděnec. Klub českých turistů z Klášterce
nad Ohří pořádal tento den již 49. ročník pochodu Výstup
na Mědník pro velikonoční vajíčko. Účastníků bylo
kolem 700, což je rekordní počet za posledních 30 let (!).
Přicházeli lidé všech věkových kategorií, turisté i neturisté
a někteří i se svými čtyřnohými mazlíčky. Protože akce
byla otištěna v celostátním turistickém kalendáři, přivítali
jsme na Mědníku i turisty z Prahy, Mělníka, Berouna, Rakovníka, Sokolova a také samozřejmě příznivce turistiky
z našeho regionu (Chomutova, Kovářské, Vejprt, Perštejna,
Kadaně atd.).
Poděkování za zdárný průběh akce náleží všem zúčastněným „pochodníkům“, organizátorům a také našim sponzorům: obci Měděnec, městu Klášterec nad Ohří
a společnosti ALLCONS Industry s. r. o. Děkujeme a těšíme
se na příští, jubilejní 50. ročník pochodu.
Marie Konopková, předsedkyně KČT Klášterec n. O. ■

vidět, že to byl úkol, který je
skutečně hodně bavil. Někteří
doma společně s rodiči dokonce vymysleli pohádku o včelách. Následně ve skupinách
už děti vytvářely velký plakát
o životě včel. Lepily obrázky,
stříhaly, psaly, přemýšlely,
kam co na plakát umístit,
domlouvaly se s ostatními ve
skupině… Výslednou práci
každá skupina prezentovala
před ostatními. Během celé
práce bylo vidět obrovské
nadšení všech, kteří na plakátech spolupracovali –
a všechny plakáty se jim moc
povedly! A aby toho nebylo
málo, tak si děti ještě vyrobily

vlastní knížky plné obrázků
a povídání o včelkách, včetně
vlastních básniček.
Během celého projektového
dne si žáci společně prohloubili své znalosti o včelkách
a životě v úlu, učili se spolupracovat, mluvit před ostatními, mohli zde ukázat své
dovednosti. Téma se prolínalo
všemi předměty. A co bylo
nejdůležitější, děti tento den
moc bavil a bylo to znát i na
výsledcích celé práce. Nebyl
to první projekt třídy a rozhodně nezůstane ani poslední
a všichni se už těšíme na ten
další.
Janka Kuncová, ZŠ Krátká ■

Majálesový průvod studentů
opět prošel městem

Wild and Beautiful Devon
aneb Výlet do království
Začátkem dubna jsme se
vydali na vzdělávací a poznávací zájezd do Velké Británie.
Během cesty jsme navštívili
spoustu zajímavých míst
a urazili na 3 920 km autobusem. Kdo může říct, že byl až
na samém konci země –
Land´s End a kdo už někdy
krmil a hladil volně žijící poníky nebo bosou nohou okusil
ledovou
vodu
Atlantiku
s šálou na krku? Kdo vystoupal nekonečnou řadu schůdků
na útes, na němž mohl usednout do kamenného sedadla
přírodního amfiteátru a pozorovat racky? No, přece my!
A zážitků bylo mnohem víc –

Londýn a jeho památky,
jízda nejstarším metrem na
světě i proslulým červeným
poschoďovým autobusem.
Třešničkou na dortu byl pak
pomalý let v kabince London
Eye a závěrečná plavba lodí
po Temži. Na cestě po království nás provázel šikovný
průvodce, pan Petr Čechovský z CK Školní zájezdy. Tímto děkujeme společnostem
Klášterecká kyselka, s. r. o.,
HOPI s. r. o., Logio s. r. o. Praha a Městskému úřadu v Klášterci nad Ohří za podporu naší
výpravy.
Soňa Jirovcová,
ZŠ Krátká ■

Studenti z GSOŠ již po deváté
přivítali květen průvodem
v nádherných maskách. Letos
pořádající třída kvinta zvolila
téma film, tak bylo možné
v ulicích Klášterce zahlédnout
Taťku Šmoulu, dračice ze
Shreka, Jacka Sparrowa
z Pirátů z Karibiku nebo upíry
z Twilight ságy. Po průvodu
městem si studenti zasoutěžili
v tematicky laděných soutěžích, jako je hádání filmu podle

hudby nebo střílení do plechovek opařených fotkami celebrit. Nechyběla ani přehlídka
masek, zvolení krále a královny Majálesu, fotokoutek nebo
oddací koutek. Celé dopoledne
bylo zakončeno společným
tancem Cotton Eyed Joe. Díky
příznivému počasí, dobré
náladě a krásným maskám se
Majáles opět vydařil.
Michaela Zahálková Nacková,
GSOŠ ■
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Pokochejte se pohledem na naše nové občánky
Byli slavnostně přivítáni na zámku v neděli dne 28. dubna 2019.

Foto: Nikola Chalupníčková,
Facebook: NikiChFoto

Kristýna Šibravová

Šimon Škultéty

Jana Halamková

Jindřich Lněníček

Katrin Mühlová

Martin Pötter

Jaroslav Drda

Petra Hornová
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Zdeněk Jakub Urban

Jakub Volešák

Adéla Peterová

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.

Den plný her, zábavy a informací v rámci
komunitního dne „START PRO VŠECHNY“
Komunitní den „START pro všechny“ se uskutečnil 16. května 2019 v areálu ZŠ Petlérská. Na organizaci dne se podílelo město Klášterec nad Ohří, odbor sociálních věcí, školství a sportu za spoluúčasti
ZŠ Petlérská, DDM Volňásek, ZŠ Krátká, ZŠ Školní, MŠ Lípová, Městského ústavu sociálních služeb,
městské policie, dobrovolných hasičů a neziskových organizací Naděje, Radka a Světlo Kadaň.
Cílem celého odpoledne bylo seznámení občanů s organizacemi působícími ve městě, ale především
představení projektu START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, který pomáhá dětem
v mateřských a základních školách s inkluzí a přípravou na další vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Díky projektu
dochází k podpoře nejen žáků ohrožených školním neúspěchem, ale i žáků nadaných. Rodiče
s dětmi mohli na místě zhlédnout a vyzkoušet si některé školní pomůcky, které pomáhají žákům
i učitelům během výuky.
Každá přítomná organizace prezentovala své služby pro občany, zodpovídala případné dotazy
a děti si zatím na každém stanovišti příslušné organizace mohly plnit úkoly. Po absolvování všech
stanovišť, byly děti odměněny drobnými dárečky. Celým odpolednem provázel Tomáš Barták
a hudební divadlo HNEDLE VEDLE. Děti z DDM Volňásek předvedly svá vystoupení, která pilují
na kroužcích. Do doprovodného programu se zapojily se svým vystoupením i děti z mateřských
a základních škol. Vystupující byli odměněni drobným dárkem a velikým potleskem. Velkým
lákadlem pro přítomné byl posuvný simulátor nárazu a automobilový a cyklistický trenažer. Děti
i dospělí si prohlédli hasičskou techniku, prozkoumali vozidla hasičů i městské policie.
Všem, kteří se na komunitním dnu podíleli, patří velký dík. Věříme, že pro někoho bylo odpoledne
nápovědou či nasměrováním při řešení životní situace, pro jiné odpočinkovým odpolednem plným
zábavy a načerpáním nových informací. Děkujeme všem za účast.
Petra Makoli Glacnerová, MěÚ, odbor sociálních věcí, školství a sportu ■

Dne 22. dubna
2019 zemřela
paní Božena
P o v o v á .
„Chtěla bych
poděkovat všem, kteří měli
naši maminku rádi. Letos
8. června by se dožila 93
let. Maminka byla celý život
veselá, ráda zpívala, tančila, cvičila, řídila se radami
lékařů a sester. Milovala
svou rodinu a byla hrdá na
úspěchy svých dětí, vnoučat a pravnoučat. Během
svého života bojovala proti
pomluvám, závisti, lži
a nespokojenosti, věřila ve
štěstí, zdraví a chtěla se ještě vrátit domů. Sen se nám
nesplnil. Zůstaly krásné
vzpomínky na člověka, který se uměl radovat ze života.“ S láskou vzpomíná
dcera, Ivana Madlová,
s rodinou.
Čas letí, vzpomínky zůstávají
Dne 2. května
2019 uplynulo
15 let od úmrtí naší maminky, paní Kamily Vavrouškové. S láskou vzpomínají
dcery Ivana a Eva s vnoučaty.
27. května to
byl rok, co nás
navždy opustil
pan Radoslav
S t a n ě k .
Vzpomínáme, manželka
a děti s rodinou.
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Zakladní umělecká škola v akci
Víc než kdy jindy se mluví
o zachování základních uměleckých škol. Jsou rodinným
stříbrem ve vzdělávacím systému a ne jinak je tomu již
téměř 65 let i v Klášterci nad
Ohří. V posledních osmi
letech počet žáků v naší ZUŠ
postupně vzrostl a kromě tradiční a pro ZUŠ typické výuky
se i ona snaží držet krok
s trendy ve vzdělávání. Jednou z našich priorit je otevřenost a hledání talentu
a nadání v každém žákovi.
Patříme dokonce mezi několik
málo ZUŠek, které se aktivně
zapojily do inkluzivního vzdělávání (žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a především žáků mimořádně
nadaných). Nebyli bychom
konkurence schopni nepřistoupit na digitalizaci vzdělávání. Dnes je ICT technika
především ve výtvarném
oboru a hudebních dílnách
samozřejmostí. Díky tomu
otevíráme nové předměty,
jako je počítačová grafika
nebo animace. V hudebním
oboru jde o využití nových

1
hudebních aplikací, které
naše žáky směřují k vlastní
hudební tvorbě a nahrávání
– předmět skladba.
Naše priority a zaměření školy jsme v tomto školním roce
zcela přenesli do projektu
VIVACE – VZDĚLÁVÁME
ŽIVĚ, který uskutečňujeme
v rámci tzv. Šablon II pro

ZUŠ (zjednodušené projekty
financované z EU). Díky nim
naše nápady nezůstávají jen
na papíře, ale skutečně se
dějí:
1. Projektová výuka a sdílení
zkušeností mezi pedagogy,
ale i s odborníky, jako jsou
profesionální umělci a významné osobnosti v uměleckém světě, včetně komunitně-osvětových setkávání
2. V rámci motivačních projektových dnů mimo školu
jsme vyjeli do divadel,
galerií a muzeí.
3. Spolupráce žáků napříč
obory, nové metody ve
výuce a vzdělávání pedagogů je samozřejmostí.
Samotná výuka je a vždy
bude nosným prvkem společného a odpovědného vzdělávání. Říká se, že rok 2019 by
měl být rokem změn. To naše
škola jistě naplňuje. Vánočním projektem, který se zcela
odlišoval od těch předchozích, i přípravou nového webu
jsme vykročili těmto změnám
vstříc. Co vše se tedy událo?
1. Masterclass
V dubnu jsme uvítali americkou profesorku z Northern
State University Aberdeen
v Jižní Dakotě, USA. Dětem
se věnovala v individuálních
konzultacích a následně jsme
měli možnost s ní hovořit
o systému školství v USA na
besedě pro veřejnost. Také
z USA z Univerzity Minessota
k nám přijel a s žáky pracoval

vynikající český bubeník
Pavel Valdman. V Literárně-dramatickém oboru se
v průběhu školního roku
zapojil do výuky herec Mario
Kubec. A v neposlední řadě
půda školy hostila skvělé
Kudláčkovo trio, které svou
osvětou o vývoji hudby přiblížilo hudební historii.
2. Projekty
Významným je jistě projekt
s Českým rozhlasem Rádiem Junior. Děti se učily
práci ve studiu, nahrávání
a zpracování hudby, anket či
tvoření reportáží. Díky jejich
důsledné práci můžeme již
nyní zveřejnit, že byla dětem
nabídnuta práce externích
zpravodajů rádia. Té se
začnou věnovat v příštím
školním roce. Děkujeme
dětem za reprezentaci školy
a za to, že se s takovým nadšením zúčastnily projektu.
Ještě je před námi hodně práce, ale s chutí do toho! Nadšení a elán nechybí ani žákům
ve výtvarném oboru, kde se
rozvíjí nové předměty (viz
výše) – počítačová grafika,
animace, ale také se pracuje
na různých technikách jako
je výroba papíru, šperků
a nadšeni jsme z přípravy
samostatných log pro jednotlivé obory.
3. Spolupráce
V naší škole najdete žáky
napříč generacemi. Báječná
spolupráce je na projektu
města a gymnázia „Pozná-
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váme společně“, při němž
studenti letos okusili krom
výtvarného umění také
hudební. Koncertem v Grossrückerswalde jsme opět otevřeli otázku zahraniční spolupráce s místní základní školou. Co se týká zahraničních
projektů, prozkoumáváme
možnosti a příležitosti pro
ZUŠ z programu Erasmus+.
4. Přehlídky, soutěže,
festivaly
Soutěže MŠMT byly náročné,
ale známku kvality v umělecké prezentaci jsme potvrdili
umístěním na předních místech v krajských kolech:
3. místo – klavírní trio – Miroslava Sedláková, Jiří Kryštof
Jedlička a Filip Ulrich
3. místo – žesťové trio – Ladislav Mojžíš, Petr Kocum
a Dominik Hodic
2. místo – dechové kvinteto
– Alice Helebrandtová, Karolína Bartoňová, Dominik
Hodic, Petr Kocum a Ondřej
Nechvátal
3. místo – kvarteto zobcových
fléten – Jana Picková, Iva Piškulová, Adéla Podaná a Natálie Jiráková
A nakonec v Krajském kole
recitační soutěže Dětská scéna 2019 získal Adam Hrdina
za svůj výkon cenu poroty.
Dále nás čeká celostátní kolo,
a to v soutěži zaměřené na
lidový/folklórní zpěv „Zpěváček Karlovarska“ a malí
tanečníci získali nominaci na
námi pořádaný festival
SIRAEX. Ten se bude konat
již 13. rokem včetně Dětské
taneční scény. Zajímavostí
festivalu Siraex budou Afro
lekce pro veřejnost a výtvarné dílny zaměřené na kresbu
pohybu s Jitkou Kůsovou.

2

3
31. května bude celá republika žít uměním. Možná ještě
stihnete naši akci ZUŠ OPEN
v areálu školy. Nebo můžete
naše tanečníky a výtvarníky

4

přijet podpořit 1. června do
Senátu ČR. Nebo prostě
přijďte žít uměním s námi.
Celý červen můžete přihlašovat své děti k umě-

leckému vzdělávání. Rádi
poradíme i s výběrem předmětů.
Nutno na závěr poděkovat bez
výjimky celému pedagogickému týmu ZUŠ, zvláště pak
Martině Švandrlíkové za koordinaci projektů zahraniční
spolupráce a projektu s Českým rozhlasem. Dále Ireně
Hofhans za naplňování inovací
ve výuce, Josefu Ulrichovi za
management ZUŠ OPEN,
„Radě starších“ za podporu,
Aleně Slončíkové za finanční
koordinaci a Olině Rambouskové děkujeme za neskutečné
nasazení a přejeme jí krásné
mateřství. Zora Breczková
a Martina Švandrlíková
za tým pedagogů ZUŠ ■
Foto 1–4 Koncertování
v Grossrückerswalde
Foto 5 Spolupráce
s Českým rozhlasem

5
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Klášterečtí šachisté soutěžili na krajském turnaji
Dne 4. května se v DDM Chomutov uskutečnilo poslední
sedmé kolo celoročního turnaje Grand Prix mládeže ÚKŠS.
Do tohoto již XVII. ročníku
vyslal náš šachový klub do
bojů 5 mladších žáků (ročník
2008 a mladší), 3 starší žáky
a jednoho dorostence. Z mladších žáků každý odehrál minimálně 4 turnaje a dorostenec
Josef Řezáč odehrál všech 7
turnajů. V posledním turnaji
se nepovedlo navázat na
výsledek předposledního kola,
kdy jsme v kategorii mladších
žáků získali „double“, když
Petr Mikoláš vyhrál s plným
počtem 7 bodů a Jakub Jindra
skončil hned za ním s 6 body.
První místo se Petrovi Mikolášovi s 6,5 body podařilo obhájit, Jakub Jindra tentokrát se
3,5 body skončil 14., první
místo se 4 body mezi mladšími
dívkami se podařilo získat
Kateřině Kalynčukové, a se 3
body se na 3. místě mezi
mladšími dívkami umístila
Marie Capová. V dorostu se
podařilo Josefovi Řezáčovi s 5
body vyhrát druhé místo.
Celkové pořadí v GP:
mladší žáci – 2. místo Petr
Mikoláš, 8. místo (první dívka)

Kateřina Kalynčuková, 9.
místo Jakub Jindra, 17. místo
Daniel Hamák a 19. místo
Marie Capová. V této kategorii
soutěžilo celkem 79 šachistů
a našich 5 nadějí se vešlo do
první dvacítky.
Starší žáci se zúčastnili 1 nebo
2 turnajů a v celkovém pořadí
se umístili v druhé polovině
konečného pořadí, zde nás
reprezentovali Lucie Borovičková, Alexandra Gauchet
a Jakub Šťastný.
Dorostenci – 2. místo v celkovém pořadí obsadil náš jediný
zástupce Josef Řezáč z celko-

vého počtu 26 soutěžících.
Tímto bych chtěl poděkovat
DDM v Klášterci nad Ohří
a DDM Šuplík Kadaň za podporu našich dětí. Dále bych
chtěl za práci v této sezóně
poděkovat i dalším trenérům,
konkrétně Drahošovi Krásnému a kadaňským Jiřímu Šťastnému a Vladimíru Jindrovi.
Nemalý dík patří také rodičům

dětí, protože i jejich podpora
je pro nás velmi důležitá. No
a samozřejmě největší dík
patří všem našim dětem, a to
jak za jejich výkony, které se
turnaj od turnaje zlepšují, tak
za vzorné chování. Do následující sezóny přeji všem ještě
více zápalu do tréninku a do
dalších (nejen) šachových
bojů.
Trenér Petr Gruss ■

Běh na Mědník má své vítěze

Prvomájový turnaj pod střechou
V sobotu 4. května se uskutečnil tradiční Prvomájový turnaj ve volejbale žen a mužů.
Ženskou část turnaje ovládlo
družstvo z Kadaně, dále se
umístily Čížkovice, domácí
Klášterec a Perštejn. V rámci
mužské části zvítězil Dycky
Most, druhou příčku obsadil
domácí celek Klášterec nad
Ohří, dále Torpédoborci Hradiště, Kadaň a VK Székesfehervár (složený z hráčů ze

Žatce, Perštejna, Klášterce
a Loučné). Tímto děkujeme
všem účastníkům a také
fanouškům, kteří i v deštivém
a chladném dopoledni přišli
podpořit hráče. Poděkování
patří rovněž společnostem
Pittsburgh Corning CR, s. r. o.,
TEMA Klášterec nad Ohří, s. r.
o., a NEPRO stavební, a. s., za
poskytnutí cen pro vítěze,
a městu Klášterci nad Ohří za
dlouhodobou podporu.

Start závodu Běh na Mědník v ulici Pod Hájovnou v Klášterci
nad Ohří
Krásné počasí podtrhlo pří- objevil
Jakub
Coufal,
jemnou atmosféru 9. ročníku kadaňský odchovanec, nyní
tradičního běžeckého závodu běhající za WITTE Bike Team,
Běh na Mědník, který orga- ve skvělém čase 00:46:33,
nizuje Sportovní klub měst- 2. místo obsadil německý
ské policie Kadaň (SKMP atlet David Seidel, WILIKadaň). V sobotu 20. dubna ER/FORCE Germany, čas
o velikonočním víkendu se na 00:47:17, 3. místo obsadil
náročnou trať o délce 8,5 km Stanislav Holub, Sobědruz Klášterce nad Ohří vydalo hy, čas 00:47:28. Kompletní
161 závodníků, a to jak tré- výsledky a fotografie naleznovaní atleti, tak nadšení nete na webových stránkách:
hobby-běžci. Cílem závodu http://behnamednik.stranbyl vrch Mědník. K měření ky1.cz/. Poděkování za velidosažených časů organizáto- kou pomoc při zajištění této
ři použili moderní čipovou sportovní akce patří hasičům
technologii a jako první se města Klášterce nad Ohří.
v cíli pod nafukovací branou
Jiří Vlasák, SKMP Kadaň ■
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V lázních se „netradičně“ sportovalo
Dne 15. května proběhl
v areálu lázní Evženie již
3. ročník krajského kola
Netradiční olympiády, pořádané Okresní organizací Svazu postižených civilizačními
chorobami v České republice
z. s. Chomutov se sídlem
v Klášterci nad Ohří. Svaz
sdružuje v rámci svých 260
poboček po celé republice na
35 000 lidí s civilizačním onemocněním. Více informací
o činnosti svazu naleznete na
www.civilky.cz. Soutěžních
týmů nastoupilo celkem 9
z těchto měst: ChlumecChabařovice, Jirkov, Litoměřice, Roudnice, Teplice,

VÝSLEDKY:
zlato: 2. ZO Klášterec
n. O. 2670 bodů, stříbro:
ZO Litoměřice 2395 bodů,
bronz: ZO Roudnice 2325
bodů, nejlepší sportovkyně: Věra Michoňová, ZO
Teplice 470 bodů, nejlepší sportovec: Jaroslav
Bednář, 1 ZO Klášterec
n. O. 505 bodů
Úštěk, Žatec a 2 týmy z Klášterce. Každý tým měl 6 členů. Své jirkovské přijela
podpořit paní starostka,
Darina Kováčová. Sportovce
při zahájení pozdravili rovněž

Velikonoční zahájení
střelecké sezony

V sobotu 13. dubna se konal
na střelnici SSK Kadaň tradiční závod O velikonoční
vajíčko pořádaný AVZO TSČ
ČR p.s. Střelci Klášterec nad
Ohří. Vítězem střeleckého
klání (5+15 velkorážná pistole a 5+15 malorážná pistole na vzdálenost 25 m) se

stal Václav Volák (AVZO
Střelci Klášterec n/O; 286
bodů z 300 možných),
jako druhý se umístil Jiří
Míchal (SSK Kadaň; 285
bodů) a 3. místo obsadil
Jan Grunt (KVZ Březno;
280 bodů). Nejlepší ranou
z perkusní kulovnice na
50 m do malovaného terče získal Miroslav Andrle
(AVZO Střelci Klášterec n/O).
I přes chladnější počasí se
závodu zúčastnilo 34 střelců.
Vítězům blahopřejeme.
Jaroslava Peštuková,
předsedkyně AVZO TSČ ČR
p. s. Střelci Klášterec n. O.
■

Zápasníci z Klášterce přivezli
zlato a rádi uvítají i nové členy
V sobotu 11. května jsme se
zúčastnili 2. kola oblastní ligy
v Mariánských Lázních v kategorii žáků a žaček, mladšího
žactva a v kategorii přípravky.
Sjelo se sem 74 závodníků
a zápasilo se ve volném stylu.
Náš oddíl úspěšně zastoupili 4
žáci – 2 mladší a 2 starší. Oba
starší žáci zvítězili ve svých
kategoriích a přivezli zlato –
Matyáš Vávra – váhová kategorie do 75 kg a Jakub Pejchal – váhová kategorie do
85 kg. Dva mladší žáci – jsou
to teprve začátečníci, další
větší úspěchy je teprve čekají
– obsadili 4. a 5. místo. Náš

malý oddíl se v místní konkurenci větších oddílů neztratil.
Jsem s výsledky mých svěřenců spokojen. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat paní
Drahuši Uzsákové za její
finanční podporu našeho oddílu. Také chci připomenout, že
přijímáme nové členy, zájemci
o řecko-římský zápas a zápas
ve volném stylu se nadále
mohou hlásit u trenéra. Tréninky se konají vždy v pondělí
a ve středu od 18.00–19.45
v tělocvičně školy v Havlíčkově
ulici.
Vasil Želev, trenér
TJ Klášterec nad Ohří ■

Zlatý tým 2. ZO SPCCH Klášterec
zástupci vedení města Klášterce, pan starosta se rozhodl raději svůj proslov
v tento poměrně chladný den
zkrátit, aby prý přítomní
„nebyli zmrzlí jako drozdi“.
Týmy se utkaly v disciplínách
jako šipky, vykopnutí míče
do branky, hod lahví s vodou
na cíl či hod kroužků na kužely… Během sportovního
zápolení panovala pokojná
soutěžní atmosféra. I přes
nepříznivé počasí se sešlo
také spousta diváků, kteří
soutěžící doprovázeli na jednotlivá stanoviště. Po obědě
zpestřily všem sportovní den
svým tanečním vystoupením
dívky z DDM Šuplík Kadaň
„Pearls of orient“, následovalo vyhlášení vítězů a na
závěr se účastníci v rámci
akce „Rozchodíme civilky“
vydali na průvod areálem.
Velké poděkování za příjemně prožité dopoledne patří
organizátorům akce, zvláště
paní Anně Tussetschlägero-

vé. Všichni se už moc těší na
další ročník krajského kola,
ovšem ještě před ním, na
podzim, by se mělo konat
opět kolo okresní.

Věra Michoňová ze ZO SPCCH
Teplice – nejlepší sportovkyně

Děti si vyzkoušely atletickou štafetu
Dne 24. dubna jsme se
zúčastnili atletické štafety
v Chomutově. Skvělý výkon
ukázali žáci 2.–5. ročníků.
Složení týmů:
8x100 m 2.–3. třída: Kováč,
Malastová, Holeček, Polívková, Hnilička, Šroubková, Michalcová, Sás
8x100 m 4.–5. třída: Boldi,
Kubovová, Suchý, Panuška, Gerstner, Opatová,
Hniličková
8x200 m štafeta A: Michalcová, Hnilička, Šroubková,
Sás, Gerstner, Opatová,
Hniličková, Panuška

8x200 m štafeta B: Kováč,
Malastová, Holeček, Polívková, Boldi, Kubovová,
Panušková, Suchý
Žáci si také mohli vyzkoušet
doplňkové disciplíny – hod
medicinbalem a skok do dálky
z místa, kde jsme rovněž
nebyli pozadu. Žák 4. ročníku
Josef Suchý vybojoval zlato
v hodu medicinbalem.
Všem žákům gratuluji za
skvělé výkony a děkuji za
vzornou reprezentaci naší
školy.
Petra Žihlová,
ZŠ Krátká ■
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PŘIJMEME
klempíře
pokrývače
izolatéra
nezaučené zaškolíme
Koupím větší zemědělské pozemky
od 1 hektaru výše (orná půda, trvalý travní
porost) – v okolí Klášterce nad Ohří.
Nabízím cenu 20-32 Kč/m2, tj. výrazně více
než je tržní cena. Rychlé jednání.
Platba ihned. Tel.: 602 750 749

Dobré platové podmínky včetně bonusů
Práce po celý rok

KONTAKT: mob.: 605 118 954

V turistickém informačním centru na radnici jsou k prodeji
permanentky pro vstup do
Aquaparku v Klášterci nad Ohří
na celou letní sezonu 2019. Cena
je 850 Kč na osobu. Otevření
areálu je závislé na počasí.

Kominictví
Karel Kvasnička
Tel. 775 950 759

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

Web: kominictvikvasnicka.cz

KLEMPÍŘSKÁ VÝROBA A PRODEJ
 ŽLABY, SVODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
 VENKOVNÍ PARAPETY
 OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ
 STŘEŠNÍ VÝLEZY A STŘEŠNÍ OKNA
 STŘÍHÁNÍ A OHÝBÁNÍ PLECHŮ
 ATIKY, LIŠTY, LEMOVÁNÍ, OKAPNICE
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
 HRANATÉ A NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY
 PROFILOVÁNÍ – FALCOVANÁ KRYTINA
 PLECHOVÉ KRYTINY OD 159 Kč/m2
včetně DPH
Kontaktní údaje:
tel.: 739 454 810, 605 118 954, www.strechysegment.cz
Prodejna: Tušimice 35, 432 01 Kadaň
(odbočka chaty Tušimice – bývalý areál Flóra)
Otevírací doba: PO–PÁ 7.30–15.30 hodin

Dne 7. května v čase mezi 17.25 až
17.45 jsme na cestě z Lestkova ze
srubu do Klášterce nad Ohří ke kulaťáku u Tesca ztratili mysliveckou
fotoknihu formátu A4 v pouzdru
s názvem „Vzpomínky vždy probudí
minulost“. Byla omylem uložena na
střechu auta. Případný nálezce ať
kontaktuje p. Stanislava Bečku na
tel.: 606 694 666. Čeká ho odměna.
Předem děkujeme.
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