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Na náměstí postavíme
májku 30. dubna

Klášterec vyslal své mladé
střelce do národního klání

foto: Vlasta Fišrová
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Název akce/filmu
Popis
Avengers: Endgame
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (2D)
Řbitov zviřátek
USA – Nové filmové zpracování hororu Stephena Kinga. Když pohřbíte mrtvé zvíře co nejdříve na blízkém hřbitově, vrátí se. Ale trochu jiné. Divočejší. Nebezpečnější. (2D)
Mia a bílý lev
Fransie/SRN/JAR – Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva (2D)
After: Polibek
USA – Romantické drama. Zakázané ovoce přitahuje i hodné holky a Tessa se přes veškerá varování vrhá do vztahu, který ze všeho nejvíc připomíná horskou dráhu. (2D)
UglyDolls
USA – Animovaný film. V Uglyville žijí ošklivé hračky. V Perfectville jsou cvičeny hračky tak, aby byly dokonalé, než najdou své milující dítě. Oba světy se náhle potkají (2D)
Avengers: Endgame
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (3D)
UglyDolls
USA – Animovaný film. V Uglyville žijí ošklivé hračky. V Perfectville jsou cvičeny hračky tak, aby byly dokonalé, než najdou své milující dítě. Oba světy se náhle potkají (2D)
Teroristka
ČR – Učitelka v penzi (Iva Janžurová) si sežene zbraň, aby zneškodnila místní zlo (Martin Hofmann). Brzy však zjistí, že vražda není složitá jen morálně, ale i prakticky (2D)
Pietní akt
U příležitosti 74. výročí osvobození našeho státu
After: Polibek
USA – Romantické drama. Zakázané ovoce přitahuje i hodné holky a Tessa se přes veškerá varování vrhá do vztahu, který ze všeho nejvíc připomíná horskou dráhu. (2D)
Sněží
ČR – Jemný poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a intimních světech uvnitř každé rodiny. Hrají: Petra Nesvačilová, Vanda Hybnerová, Petr Vršek a další (2D)
Dárek pro maminku ke Dni matek Dílnička pro šikovné čtenáře. Maminku určitě potěší něco, co jste sami vyrobili. A co potřebujete? Jenom přijít do knihovny, kde pro vás už všechno připravíme.
Pokémon: Detektiv Pikachu
USA/JAP – Historicky první hraný film o Pokémonech. Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno (3D)
Avengers: Endgame
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (2D)
Tajemství klášterecké minulosti 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
EVITA Señora de Argentina
Radka Fišarová – zpěv, Aliaksandr Yasinski (Bělorusko) – akordeon, Miroslav Linka – kytara, Radek Doležal – perkuse a bicí (alternace vyhrazena)
UglyDolls
USA – Animovaný film. V Uglyville žijí ošklivé hračky. V Perfectville jsou cvičeny hračky tak, aby byly dokonalé, než najdou své milující dítě. Oba světy se náhle potkají (2D)
Avengers: Endgame – nový 3D zvuk USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (3D)
Příroda čaruje
Slavnostní vernisáž výtvarné výstavy všech mateřských škol, požádá MŠ Školní „Stonožka“ ve 3. patře městského úřadu
Letem světem
Vernisáž výtvarných prací žáků, tabla tříd, vystoupení našich nejmenších
Absolventský koncert I.
Žákovský koncert základní umělecké školy
Travesti show skupiny Kočky
Nový zábavný pořad „Sny ve Vegas“
Nikdy neodvracej zrak
SRN/IT – Rodinná tragédie versus životní láska, lidskost versus zrůdnost, východoněmecká politika versus umění, časový rozptyl 40 let a přenádherná výprava (2D)
The Beach Bum
USA/FRA/VB/ŠVC – Tak trochu jako kdyby se Big Lebowski bratrů Coenů posunul směrem ke Strachu a hnusu v Las Vegas Terryho Gilliama. Hraje Matthew McConaughey (2D)
V oblacích
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)
John Wick 3
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)
Pokémon: Detektiv Pikachu
USA/JAP – Historicky první hraný film o Pokémonech. Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno (2D)
Avengers: Endgame
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (2D)
V oblacích
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)
Pokémon: Detektiv Pikachu
USA/JAP – Historicky první hraný film o Pokémonech. Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno (3D)
Koncert malých umělců
Slavnostní koncert nejmladších žáků školy
Teroristka
ČR – Učitelka v penzi (Iva Janžurová) si sežene zbraň, aby zneškodnila místní zlo (Martin Hofmann). Brzy však zjistí, že vražda není složitá jen morálně, ale i prakticky (2D)
Zlo s lidskou tváří
USA – Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho, vypráví jeho přítelkyně, s nímž vedla láskyplný život, než zjistila pravdu (2D)
VOLBY
Volby do Evropského parlamentu
VOLBY
Volby do Evropského parlamentu
Aladin
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 (3D)
Syn temnoty
USA – „Superhrdinský“ horor. Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně?
Minizuška
Závěrečná prezentace
Koncert DASHA a Pajky Pajk
Koncert špičkové zpěvačky a jedinečného orchestru
Posezení s...
.. fotografy Radkem Fišerem a Petrem Koritinou. – Téma: Jak a čím fotit na dovolené? Přijďte si prohlédnout fotografie a naučit se triky pro Vaše focení.
Absolventský koncert II.
Žákovský koncert základní umělecké školy
John Wick 3
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)
Na kole dětem
Příjezd charitativního pelotonu Josefa Zimovčáka Na kole dětem, vystoupení bubeníků, pohoštění pro účastníky pelotonu
Balletto
Veřejné závěrečné představení tanečního oboru ZUŠ
Rocketman
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)
Odpoledne plné hádanek, rébusů... kvízů a bludišť pořadané k nadcházejícímu Dni dětí. Úspěšní luštitelé dostanou drobnou odměnu
ZUŠ OPEN III.
Celostátní hapenning základních uměleckých škol: Balletto, představení pro žáky i veřejnost, průvod v ulicích, ZUŠ OPEN PIKNIK – více na str. 10
Aladin
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)
Godzilla II Král Monster
USA – Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster, včetně impozantní Godzilly (3D)

Místo konání
Vstupné
Kino Egerie
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120 Kč
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120 Kč
Kino Egerie
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Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
150 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
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Hřbitov
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Knihovna
zdarma
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Zámek
50 Kč
Zámek
100 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
150 Kč
Radnice
zdarma
ZŠ Školní
zdarma
Zámek
zdarma
Kulturní dům
240 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
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Kino Egerie
140 Kč
Zámek
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Volební místnosti
zdarma
Volební místnosti
zdarma
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Sál ZUŠ
zdarma
Kulturní dům 350/300/100 Kč
Knihovna
zdarma
Zámek
dobrovolné
Kino Egerie
130 Kč
Lázně Evženie
zdarma
Kulturní dům
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Knihovna
zdarma
Město
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
150 Kč
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SLOUPEK STAROSTY

V pátek 5. dubna 2019 se v Klášterci nad Ohří konalo setkání starostů Kadaňska, tentokrát
v klášterecké porcelánce Thun 1794 a. s. Přítomní projednávali bezpečnost na silnicích
v době kalamitních situací za účasti zástupců Policie ČR a Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, dopravní obslužnost v regionu společně se zástupci krajského úřadu a nový ředitel
Destinační agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík zde představil činnost agentury a možnosti
zapojení dalších obcí regionu. Neméně zajímavý byl závěr jednání – pro účastníky byla
připravena prohlídka nové expozice Holky z porcelánu, nahlédli do výrobního procesu
a v porcelánové školičce si každý z účastníků dotvořil a ozdobil svůj vlastní hrníček. Akce
se setkala s velkým pozitivním ohlasem všech zúčastněných.
Foto: Eva Sekerková
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Vážení Klášterečtí,
duben
je
svým nestálým počasím
již u konce
a čeká nás
jeden z nejkrásnějších
měsíců, květen. Rozkvetlá příroda i naše zahrádky, sluníčko
a dobrá nálada. To všechno ke
květnu patří. Tak jak se probudila příroda, rozbíhají se opravy
a rekonstrukce v našem městě. Nejenom dokončení již
rozestavěných investičních
akcí, ale i zahájení rekonstrukcí
našich ulic přinesou mnoho
omezení především v dopravě.
Při opravách v Sadové, Souběžné či Ciboušovské ulici
dbejte, prosím, zvýšené opartnosti.
Klášterecké noviny pro Vás
začala připravovat nová redaktorka, a tak jí jistě všichni přejeme úspěšný vstup do našich
novin. Věřím, že naváže na velmi úspěšnou předchůdkyni
a že se novinám bude i nadále
dařit upoutávat Vaši pozornost
k dění v našem městě.
V tomto měsíci jsem přivítal
u nás v Klášterci starosty obcí
celého Kadaňska. Při pravidelném setkávání, tentokrát
v našem městě, jsme řešili krizové stavy při mimořádných
situacích nejen v dopravě
a dále dopravní obslužnost
zejména v autobusové přepravě. Všichni byli překvapeni
zejména místem našeho setkání v expozici Holky z porcelánu. Výstava i porcelánová
školička je s velkým zájmem
využívaná zejména našimi
dětmi.
V květnu nás čekají volby do
Evropského parlamentu. Tyto
volby měly v minulosti vždy
velmi nízkou účast. Je zvláštní,
že přestože závistivě pokukujeme po životní úrovni jinde
v Evropě, nemáme zájem ani
k volbám přijít. Ale na druhou
stranu, není se co divit. Vždyť
většina z nás nemá zájem ani
o dění v našem městě, což
jsme dokázali velmi nízkou
účastí u komunálních voleb na
podzim loňského roku. Nebo to
bude jinak? Uvidíme, jak na
tom v Klášterci jsme. Krásné
májové dny.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Město letos zrekonstruuje Souběžnou a Sadovou ulici
V současné době se chystá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Souběžné ulici a rekonstrukce kanalizace v Ciboušovské ulici. Opravy inženýrských sítí probíhají v koordinaci
s městem tak, aby po jejich dokončení město ulice kompletně
zrekonstruovalo a aby se předešlo situacím, kdy se v již rekonstruované ulici začne kopat a opravovat podzemní zařízení.
Pokud správce vodovodu a kanalizace stihne opravit své zařízení do konce července, proběhne v Souběžné ulici ještě letos
obnova stávajících povrchů, vybudují se nová parkovací místa,
vznikne nové místo pro přecházení a nasvítí se stávající přechod pro chodce. V celé ulici bude vybudováno nové veřejné
osvětlení. Rekonstrukce Ciboušovské ulice je potom v plánu
na rok 2020.

V letošním roce je dále v plánu
kompletní rekonstrukce Sadové
ulice. Opravy inženýrských sítí
zde probíhaly v předchozích
letech a po domluvě s obyvateli
ulice se projekt města naplánoval na letošní rok. Chodníky
i komunikace budou kompletně
rekonstruovány včetně konstrukčních vrstev. Jsou zde
navrženy nové povrchy chodníků z betonové zámkové dlažby,
v celé délce ulice vznikne parkovací pruh pro podélné stání.
Sadová ulice zůstane jednosměrná, avšak s obousměrným
provozem cyklistů. Z tohoto
důvodu bude část ulice označena jako zóna se sníženou rychlostí. Součástí rekonstrukce
bude nové vyznačení přechodů
pro chodce, nové veřejné osvětlení a kontejnerové stání.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Na Louchov za orchidejemi
Abyste si prohlédli krásné
kvetoucí orchideje, už nemusíte nutně navštívit některý
ze skleníků botanických
zahrad nebo zajít do květinářství. Věděli jste o tom, že
máte unikátní příležitost
nalézt je také u nás, v blízkém
okolí Klášterce, a to ve volné
přírodě?
Kvetoucí orchideje za okny
domů a bytů vídáme dnes
velmi často, ačkoliv orchidej
se stala součástí našich
domácností poměrně nedávno, je velmi oblíbená. V tomto
případě se jedná o tropické
orchideje,
které
rostou
v deštných pralesích na jiných

rostlinách, většinou na kůře
stromů, mají rády teplé
a vlhké klima. V okolí Louchova na konci dubna začíná
vykvétat příbuzná této tropické orchideje, luční hlíznatá
orchidej – sice menší svým
vzrůstem (je 10 – 25 cm vysoká), zato v kráse si s ničím
nezadá s orchidejemi vzrostlejšími. Její české jméno –
Prstnatec bezový – je dáno
podle prstovitě dělené zásobní hlízy a souvisí se slabou
bezovou vůní květů. Roste na
mírně
suchých
loukách
a pastvinách v podhůří i ve
vyšších polohách, kvete od
dubna do května. Pro svou

Česko uklízelo
Na začátku dubna se do akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko
2019“ zapojilo přes 65 000
dobrovolníků, kteří sesbírali
1120 tun odpadů na 2273
místech v celé České republice. Ani Klášterec nad Ohří
nezůstal pozadu. Ať už v rámci hlavního úklidového dne,
který letos připadl na 6. dubna, nebo v jiných termínech,
vyrazily do ulic města i do krajiny v okolí desítky dobrovolníků s touhou a chutí pomoci
přírodě a uklidit to, co jiní
nezodpovědní občané z nepochopitelných důvodů odhodili

či vysypali tam, kam to nepatří. Z klášterecké přírody tak
díky těmto dobrovolníkům
zmizela více než jedna tuna
odpadků, pneumatik, velkoobjemového i nebezpečného odpadu. Město Klášterec
nad Ohří poskytlo zájemcům
na šest desítek pytlů na
odpad, umožnilo bezplatně
odevzdávat odpady na sběrném dvoře nebo přímo samo
zajistilo odvoz posbíraných
odpadů. Děkujeme všem,
kteří věnovali svůj čas a práci
snaze udělat naše město
krásnější.
Libor Kocáb ■

existenci potřebuje přítomnost určitých hub v půdě, aby
její kořeny mohly dobře přijímat živiny, žijí s houbou
v symbióze. Květy mohou mít
dvě barvy – bledě žlutou
nebo tmavě nachovou. Dařilo
se jí na pastvinách, kde byla
tráva spásána a pravidelně
kosena. S rapidním úbytkem
takto využívaných ploch se
snížil také její výskyt –
v některých územích zcela
vyhynula, jedná se o silně
ohrožený, zvláště chráněný druh. Pokud ji na procházce po loukách v blízkosti
Louchova naleznete, myslete na to, že se díváte na

rostlinu nyní v české přírodě
velmi vzácnou, kterou si
k nám jezdí fotografovat třeba také milovníci přírody
z Německa.

Hodina moderní chemie
aneb Co jíme a pijeme?
Žáci 7. A, 8. A. a 9. tříd ZŠ
Školní se dne 3. dubna
zúčastnili projektu Hodina
moderní chemie, který má za
cíl zpopularizovat a přiblížit
chemii nejen žákům základních škol. Zástupci VŠCHT
z Prahy ukázali žákům pokusy a objasnili jim jevy, se kterými se děti běžně setkávají.
Žáci 9. tříd strávili dvě hodiny plné laboratorních pokusů
a získali mnoho zajímavých

poznatků v rámci části projektu nazvané „Potraviny
pod lupou“. Dozvěděli se, co
vlastně jíme a pijeme. Žáci
ze 7. a 8. třídy se zaměřili na
životní prostředí, které nás
obklopuje, a třídění odpadů.
Všechny skupiny si hodiny
chemie užily a odnesly si
spoustu nových informací.
Ing. Monika Bártová,
ZŠ Školní ■

Kam s použitými kuchyňskými oleji?
Město Klášterec nad Ohří
nabídne svým občanům další
možnost, jak se ekologicky
zbavit použitých kuchyňských
olejů z domácností. Nádoby
pro odkládání jedlých olejů
a tuků z domácností se objeví
hned na deseti sběrných stanovištích.
„Dosud měli Klášterečtí možnost zbavit se použitých
rostlinných olejů ze svých
domácností pouze ve sběrném
dvoře v Ciboušově. Nyní je
budou moci odevzdat i do nově
instalovaných speciálně označených sběrných nádob,“ říká
referentka odpadového hospodářství městského úřadu
Simona Šantorová.
„Možnost odevzdat oleje na
sběrném dvoře samozřejmě
zůstane zachována i nadále,
naším cílem je však rozšíření
sběrných míst, čímž se přiblí-

žíme občanům a usnadníme
jim odevzdávání potravinářských olejů. Je to další krok ke
zkvalitnění systému odpadového hospodářství města
a k ochraně životního prostředí.
Chceme tím odlehčit zejména
kanalizační síti, která je oleji
vylitými do běžných odpadů
v domácnostech výrazně zatěžována, a zabránit zbytečnému

znečišťování
povrchových
vod,“ dodává místostarosta
města Mgr. David Kodytek.
Zelené plastové popelnice
o objemu 240 litrů s nálepkou
označující, že jde o nádoby
určené k odkládání olejů
z domácností, se tak na přelomu dubna a května objeví
v uvedených lokalitách. Podmínkou sběru použitých

rostlinných olejů je, aby byly
do sběrných nádob ukládány
v uzavíratelných plastových obalech, například
PET lahvích, uzavřených
kbelících nebo kanystrech.
Nové nádoby budou na svých
stanovištích pevně uchyceny,
aby se předešlo případné
nevhodné manipulaci či převrhnutí.
Libor Kocáb ■

Rozmístění nádob na kuchyňské oleje:
1. Polní – u obchodního domu Centrum
2. 17. listopadu před č. p. 544
3. Křižovatka ul. Žižkova a Rokycanova
4. Pražská u č. p. 370
5. Chomutovská u č. p. 153 – autobusová zastávka
6. Budovatelská – mezi č. p. 484 - 485
7. Zahradní proti č. p. 264
8. Útočiště – autobusová zastávka
9. Klášterecká Jeseň – autobusová zastávka
10. Rašovice – náves
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Cena náměstka hejtmana za významný přínos ve školství
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje obdržela paní učitelka Mgr. Jana Vlastníková
2. dubna 2019 Cenu náměstka
za významný přínos ve škol-

ství. Bylo oceněno celkem
jedenáct pedagogů z mateřských, základních, středních
škol a ostatních školských zařízení Ústeckého kraje. Cenu
nominovaným předal náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd a předsedkyně
výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmila

Krastenicsová. Mgr. Jana Vlastníková byla nominována
zaměstnanci a vedením školy
za významnou pedagogickou
činnost vykonávanou v oblasti
školství při příležitosti jejího
životního výročí. Paní učitelka
svým citlivým a empatickým
přístupem k dětem pomáhá
nejen žákům s poruchami uče-

ní a chování překonávat potíže
při vzdělávání. Kromě své práce třídní učitelky, kterou provádí příkladně, ještě mnoho
let bez nároku na odměnu
organizuje pro žáky školy dobrovolné aktivity – zájmový
kroužek keramiky.
Ing. Monika Bártová
ZŠ Školní ■

Když zřizovatel nezapomíná

KRÁTCE
Domov pro seniory
z Klášterce opět zvítězil
Na konci března ředitelka
Městského ústavu sociálních služeb převzala šek na
30.000 Kč od Nadačního
fondu Tesco, kde v projektu
Vy rozhodujete, my pomáháme, získal MÚSS nejvyšší
počet hlasů. Se svým projektem Domov plný zábavy
nyní budou moci pořídit
spoustu aktivizačních pomůcek do volnočasového
úseku a na zahradu v domově pro seniory. Od Nadačního fondu Tesco také
získala finanční příspěvek
organizace Radka ve výši
16.000 Kč na projekt Canisterapie v LDN a domově pro
seniory a Mateřská škola
Kadaň získala příspěvek
10.000 Kč na postavení
školního skleníku. Děkujeme všem za podporu.
Jana Praková, MÚSS
Na konci května město
opět navštíví vysídlení
Němci
Ve dnech 23. až 26. května
do Klášterce nad Ohří již po
dvanácté zavítají bývalí
obyvatelé města. V pátek
24. května se ve 14 hodin
setkají v kavárně kulturního domu také se studenty
a učiteli místního gymnázia, představiteli města
a přijít můžete samozřejmě
i vy. O víkendu pak navštíví
expozici porcelánu na
zámku, kadaňský hrad
a zúčastní se také svaté
mše v kostele, kterou spojí
s návštěvou kláštereckého
hřbitova.

Ve čtvrtek 4. dubna se na
zámku v Klášterci nad Ohří
sešli pedagogové senioři, kteří zasvětili svůj profesní život
vzdělávání a výchově těch
mladších. Připomenutí Dne
učitelů proběhlo za účasti
vedení města, technické
a organizační zajištění akce
perfektně zvládla příspěvková organizace města Zámek
Klášterec nad Ohří. Proběhlo
setkání těch, kteří napsali
jednu z klíčových kapitol kláštereckého školství. A ruku na
srdce, byla to kapitola po čertech dobrá. Povídání, vzpomínky, setkání po letech,
hodnocení současné situace

ve školství? Ano, to vše
k našemu setkání patřilo!
Třešničkou na dortu bylo
vystoupení ženského komorního souboru Septem Cantet.

Závěrem poděkování zřizovateli za finanční zajištění
akce a nebývalou podporu.
No a za rok si to zopakujeme? Mgr. Miroslav Andrle ■

Proběhněte se parkem a podpořte tak útulek
Další ročník oblíbené celorepublikové akce Běhejme
a pomáhejme útulkům se
v Klášterci nad Ohří koná
v neděli 19. května, start
běhu je ve 14 hodin u zámku.

Touto akcí, které se v předchozích dvou letech zúčastnily
stovky běžců všech věkových
kategorií, bude opět podpořen
klášterecký psí útulek v Ciboušově. Běžci zaplatí startovné 100 Kč, možné je i přispět na transparentní účet.
Poběží se okruh zámeckým
parkem dlouhý 4 km nebo je
možné absolvovat pouhý 1 km
procházky s dětmi či pejskem,
půjdou i pejsci z útulku. Nebu-

de žádné měření času, neběží
se o vítězství, nejsou připravené stupně vítězů. Smyslem
akce je přijít se proběhnout,
projít v pohodovém tempu se
svými kamarády, dětmi, psy
a společně pomoct psímu útulku. Připraven je i doprovodný
program, jako jsou atrakce se
psy, jízda na koni, bezplatná
veterinární poradna či malování na obličej pro děti. Přijďte
si užít květnové odpoledne.

Využijte poslední příležitost získat dotaci na výměnu kotle
Od 1. září 2022 nebudou moci
být provozovány teplovodní
kotle zapojené na ústřední
topení spalující uhlí nebo dřevo
1. a 2. třídy, a to pod pokutou
50.000 Kč. Podle čeho poznáte, že vlastníte takovýto kotel?
Kotel je na ruční přikládání uhlí
nebo dřevo bez ventilátoru
a elektronické regulace, byl
vyroben před rokem 2008,
nemá štítek, kde by bylo uvedeno, že je 3., 4. či 5. třídy
nebo byl podomácku vyroben.
Provozováním takového kotle
též značně přispíváte ke zhoršení kvality vzduchu v našem
městě. Lokální topeniště jsou
největším zdrojem emisí polé-

tavého prachu, který má velmi
negativní vliv na zdraví obyvatelstva.
Co dělat pokud takový kotel
vlastníte a nemáte peníze na
jeho výměnu? Ústecký kraj
vyhlásí počátkem července
poslední vlnu kotlíkových
dotací. V rámci této dotace
mohou občané získat až
120.000 Kč na výměnu nevyhovujícího kotle a otopné
soustavy (tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu, plynový
kotel). V případě dostatečného zájmu občanů město
Klášterec nad Ohří uvažuje
o zapojení se do programu
kotlíkových půjček pro své

občany. Bezúročná půjčka
od města by občanům
pokryla zbylé náklady na
pořízení nového kotle.
V takovém případě by město
rovněž zajistilo kotlíkového
poradce, který občanům
poradí s vyřízením dotace.
Nyní zatím zjišťujeme případný zájem o kotlíkovou půjčku
a kotlíkovou dotaci. Abychom
vás mohli zaevidovat jako
zájemce, obraťte se prosím
na Adélu Václavíkovou (telefon: 474 359 686, e-mail:
vaclavikova@muklasterec.cz.
Podle počtu zájemců se město rozhodne, zda se do programu zapojí.
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Klášterečtí přispěli i letos do sbírky ošacení
V první polovině dubna proběhla v salónku Městského úřadu
v Klášterci nad Ohří pravidelná sbírka použitého ošacení,
hraček, domácího textilu, nádobí a dalších potřebných věcí.
Město Klášterec nad Ohří pořádá tuto sbírku každoročně.
Letos se sbírka opět uskutečnila ve spolupráci s Diakonií
Broumov. V průběhu sbírky darovali naši spoluobčané velké
množství věcí, které si zástupci Diakonie převzali. Sbírka
bude následně roztříděna a oblečení bude předáno osobám,
které jej rádi využijí. Město Klášterec nad Ohří děkuje všem,
kteří do sbírky přispěli. Budeme velice rádi a potěšeni, když
budete i nadále společně s námi pomáhat potřebným.
Změna provozu pitného pavilonu Evženie
vedle lázeňského domu
Od 1. dubna je již denně otevřeno v pitném pavilonu Evženie
vedle lázeňského domu. Otevřeno je od dubna do září od
pondělí do neděle od 10:30 do 17:00 hodin, polední přestávka od 12:30 do 13:00 hodin.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo Vedoucí odboru správy majetku
a bytového fondu. Základní předpoklady pro výkon této funkce
a další požadavky jsou zveřejněny na webu města, bližší informace podá tajemnice (474 359 645, hodicova@muklasterec.cz).
Zájemci mohou podávat přihlášky do 17. května 2019.
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Nová redaktorka Kláštereckých novin…
Mgr. Kateřina Šmahelová
Je mi 30+, s manželem bydlíme v domku
ve vesnici nedaleko Klášterce. Vystudovala
jsem na Pedagogické fakultě Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor Učitelství pro střední školy. Mými předměty
jsou český a německý jazyk a literatura. Po
studiu jsem měla možnost vyzkoušet si více
pracovních pozic. Jsem kreativní a tvorba
textů je mojí vášní, na práci v redakci se moc těším.
Je nějaké téma, o kterém byste se rádi dočetli v Kláštereckých novinách? Osobnost, se kterou by bylo zajímavé udělat
rozhovor? Chcete zhodnotit nějaký článek? Budu ráda, když
napíšete na: smahelova@muklasterec.cz
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině
8. 5. 2019
Klášterecká Jeseň (8:30–8:40), Útočiště (9:00–9:30), Hradiště (9:35–10:10), Ciboušov (10:15–10:30), Kino Egerie
(10:35–10:50), KD (10:55–11:40), Lestkov (11:50–12:00),
Rašovice (12:05–12:30).
Náhradní termíny do konce května.
Cena: 100 Kč, kombinovaná vakcína 250 Kč
V prodeji i přípravky proti vnějším parazitům a na odčervení.
Veterinární klinika – MVDr. Štěpánka Kotoučová,
U koupaliště 623, Klášterec nad Ohří, tel.: 777 684 644

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
přináším Vám nové zprávy z naší obce. Podařilo
se nám konečně zprovoznit kontejner na
odpad, a tak od května začneme se zkušebním
vývozem komunálního odpadu již svépomocí.
Podařilo se nám znovu zaměstnat několik obyvatel z našich obcí a také nám bylo posláno
pár zaměstnanců dlouhodobě vedených na
Úřadu práce ČR.

Plánujeme sázení ovocných stromků, které proběhne
v sobotu 18. května od 10 hodin v Okounově. Kdo má zájem,
může si přijít zasadit svůj stromeček.
Proběhla úklidová sobota, při které se vyčistila od nepořádku
zatáčka u Korunní. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
účastníkům za pomoc během této akce. Také bych chtěl upozornit všechny, kteří tam budou cokoli vyvážet, že za zakládání
černých skládek budou padat velké pokuty. Obec zajištuje
kontejnery u hasičárny a po domluvě zapůjčuje vozíky.
Přeji Vám pěkné prožití květnových dnů.

Josef Dvořák, starosta Okounova ■
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Rozhovor s … Radkou Hodicovou
Radka Hodicová je již třetím rokem tajemnicí Městského úřadu v Klášterci nad Ohří. Za jejího vedení byl
úřad již dvakrát oceněn Ministerstvem vnitra ČR jako
Přívětivý úřad, v Ústeckém kraji získal nejvyšší ocenění, v celé České republice jsme pak skončili stříbrní
a bronzoví. Zeptali jsme se jí na otázky z profesního i
osobního života, zjistili, že ráda překonává sebe sama
a že do Klášterce nad Ohří se vrátila zkrátka proto, že
se jí tu líbí.

Čím jsi chtěla být, když jsi
byla malá?
Učitelkou. Naštěstí mě to
včas přešlo. Nebylo by to
dobré pro mě ani pro děti,
protože nejsem trpělivá. Nerada vysvětluji něco víckrát
a obdivuji všechny, kteří to
dokážou.
Čím chtějí být tvoje děti?
Desetiletý syn má jasno už
několik let, chce pracovat
jako řídící letového provozu,
o letadlech toho ví spoustu,
sleduje letecké katastrofy
a pak nám je vypráví, nejlépe
vždy když sedíme v letadle.
A osmiletá dcera se momentálně rozhoduje mezi vynálezkyní a módní návrhářkou.
Kdybych to vzala podle sebe,
tak ani jedno asi nebude definitivní, ale třeba se mýlím.
Jak dlouho pracuješ
na úřadě?
Už šest let, utíká to. Ve srovnání s mnoha kolegy jsem tu
ale vlastně pořád ještě nová.
První tři roky jsem měla na
starosti komunikaci a cestovní ruch, od června 2016
jsem na současné pozici.
Kde jsi pracovala
předtím?
Pracovala jsem v pražské pobočce rakouské poradenské
firmy jako headhunter, konzultant, lovili jsme manažery,

specialisty apod. Byla to
velmi zajímavá zkušenost,
ale obor je to poměrně náročný. V současné době musí
být vzhledem k situaci na
pracovním trhu ještě mnohem náročnější. Práce s lidmi
je vždy nevyzpytatelná, ale
možná právě proto pro mne
byla vždycky zajímavá. Předtím jsem pracovala na Technické univerzitě v německém
Chemnitz, na Ekonomické fakultě, na Katedře marketingu. Hlavně ve výzkumu,
ale také jsem učila, vedla bakalářské a diplomové práce.
To také mělo svá specifika,
byla jsem v té době mladší
než mnozí studenti, protože
Němci často začnou studovat
později a se studiem rozhodně nepospíchají. Bála
jsem se, že mě nebudou jako
mladou holku z východní Evropy akceptovat, ale naštěstí
tomu tak nebylo. Každé zaměstnání bylo úplně jiné, ale
za obě jsem velmi ráda.

rec ráda a žijí tu mí rodiče, tak
to byly čistě praktické důvody. Po návratu z Německa
jsme několik let žili kousek od
Prahy, v Brandýse nad
Labem, což je město velikostí
srovnatelné s Kláštercem.
Žije se tam úplně jinak než
tady, je to předměstí Prahy.
Čím pro mne byla dříve Praha
a její okolí atraktivní, se později ukázalo jako noční můra.
Všechno je mnohem rychlejší, hlučnější, anonymnější.
V okamžiku, kdy jsme začali
řešit školku pro děti a zjistili,
že v Brandýse nemá šanci se
do školky dostat ani čtyřleté
dítě, tak jsme začali vážně
uvažovat o změně. A vlastně
se nám nelíbila ani ta všudypřítomná rovina, sice vám
tam přibývají rychle kilometry na tachometru kola,
ale ty scenérie v okolí Klášterce se nikdy neokoukají.
Manžel pochází z Chrudimi,
uvažovali jsme tedy i o východních Čechách, ale nakonec zvítězil Klášterec. Toho
rozhodnutí jsme zatím nelitovali. Jsme ale oba nastaveni
tak, že nic není definitivní.

Co a kde jsi studovala?
Nejdříve Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy
ekonomické v Praze, obor
marketing a poté následoval
doktorát na Technické univerzitě v Chemnitz. Do Chemnitz
jsem se dostala už během
studia v Praze, v rámci programu Erasmus. Odjela jsem
na jeden semestr a nakonec
z toho bylo šest let, i když
s pauzou, ve které jsem se
vrátila do Prahy k dokončení
studia.

Abyste dokázali
v Německu
uspět, musíte
pracovat dvakrát
lépe a dvakrát
více než Němci.
Měla jsi obavy sama odjet
žít do ciziny nebo jsi
neváhala?
Vůbec ne, nejela jsem na
druhý konec světa. Navíc
mám ráda změny a nové příležitosti, o zahraniční studium
jsem aktivně usilovala, zá-

Nerada vysvětluji
něco víckrát
a obdivuji
všechny,
kteří to dokážou.
Co tě přimělo vrátit se do
Klášterce nad Ohří?
Kromě toho, že mám Klášte-

Radka u vánočního stromečku v necelých dvou letech
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Tvé nejoblíbenější jídlo?
Jím ráda a hodně, naštěstí celkem zdravě. Léto si nedovedu představit bez grilované dýně, lilku a cukety, třeba
s tvarohovým dipem. To bych mohla jíst denně.
Jaká je Tvá nejoblíbenější barva?
Hořčicová.
Kde nejdále jsi ve světě byla?
Cestujeme hodně a rádi, ale vlastně jen po Evropě.
Nejdále jsem byla na Kanárských ostrovech.
Jaké máš koníčky?
Sport obecně – hlavně běh, v zimě lyže a běžky.
Společně se starostou při ocenění titulem Přívětivý úřad
jemců bylo tenkrát hodně
a míst celkem málo, museli
jsme projít sítem, tedy mít určitý studijní průměr a absolvovat testy a pohovory. Ale
samozřejmě jsem v cizině narážela na spoustu překážek,
celá řada věcí funguje jinak,
musíte se hodně snažit a neustále se učit, i když jste jen
kousek za hranicemi. Vtipných překvapení a faux-pas
bylo nespočet. Ale daleko
větší kulturní šok jsem zažívala při návratu do Čech, s tím
člověk nepočítá a o to je ten
náraz silnější.
Co ti pobyt v zahraničí
dal?
Mého manžela, poznali jsme
se tam (smích). Celkově jsem
se hodně osamostatnila, naučila se na sobě makat a ne
jen „proplouvat“, což je v Čechách pořád ještě relativně
časté. Abyste dokázali v Německu uspět, musíte pracovat
dvakrát lépe a dvakrát více

než Němci. Teprve pak vás
přijmou mezi sebe a uznají
jako sobě rovného. Bylo to
o to těžší, že jsem na katedře
byla mezi Němci jediný cizinec, občas to bylo celkem
psychicky náročné, byly
i chvíle, kdy jsem si chtěla
sbalit kufr a zmizet. Naštěstí
jsem to neudělala. Vyjet do
zahraničí, ať už za prací nebo
studiem, je úžasná deviza do
života. Člověk získá nadhled,
ten se vždycky hodí. Tajně
doufám, že se naše děti jednou rozhodnou podobně
a někam vycestují. A hlavně
doufám, že se nám pak vrátí.
V čem se podle tebe liší
Němci od Čechů?
Je potřeba říct, že jsem žila
v
bublině
univerzitního
světa, to není úplně reprezentativní vzorek, ze kterého
bych mohla dělat jakékoli závěry. Navíc se jednalo o velmi
mezinárodní prostředí, poznala jsem spoustu úžasných

Po jednom z běžeckých závodů v Kadani

Co Ti dalo a vzalo Tvé povolání?
Dalo mi spoustu zkušeností, rozšířilo obzory. A vzalo
mi naivitu, jsem teď nohama víc na zemi.
lidí prakticky ze všech koutů
světa. Určitě neplatí všechna
klišé, která se o Němcích tradují. Máme německé přátele,
kteří jsou velmi nedochvilní,
chaotičtí a rozhodně nic neplánují. Prostě pravý opak
tzv. typického Němce. Ale určitě v sobě Němci mají daleko
více zakotvený smysl pro poctivost a odpovědnost, hlavně
v pracovním životě.
V multikulturním prostředí se
snadno dostanete do svízelných situací, naštěstí většinou
úsměvných. Stačí pozvat přátele z různých zemí k sobě
domů na večeři. Na dohodnutou osmou hodinu nepřijde
nikdo, maximálně Češi nebo
západní Němci, východní přijdou čtvrt hodiny předem,
Francouzi v půl desáté a Brazilci v jedenáct. Ale člověk si
zvykne.

Asi si sáhnu na
dno, ale maxima
jsou od toho, aby
se posouvala.
Ve volném čase ráda sportuješ, běháš, dokonce závodíš…
Víc běhat jsem začala před
pár lety. Zhruba před třemi
lety jsem se odhodlala na
svůj první závod, Spořickou
šestku, což jsem si do té
doby neuměla vůbec představit. Měla jsem obavy, že si
utrhnu akorát ostudu, ale takových „závodníků“ je tam
vždy asi většina. Běhání mě
moc baví, báječně si při něm
vyčistím hlavu a občas mě
i něco napadne. Ale musím

běhat venku, běžecký pás ve
fitku mi žádné potěšení nepřináší.
Máš ráda výzvy?
Asi ano, ráda překonávám
sebe sama. A často se taky
nechám vyhecovat ostatními, takže pak bez jakékoli
průpravy vylezu ferraty na
Pastýřské stěně v Děčíně
nebo plavu v prosinci v ledové Ohři. Letos bychom rádi
dokonce absolvovali maraton
po Krušných horách. To si ale
zatím vůbec neumím představit. Zatím mám za sebou
dva půlmaratony po rovině
a po doběhnutí jsem byla
přesvědčena, že je to mé
maximum. Tak uvidíme, asi
si sáhnu na dno, ale maxima
jsou od toho, aby se posouvala.
Co vlastně dělá tajemnice
úřadu?
Řídí úřad a jeho zaměstnance,
úzce spolupracuje s volenými
představiteli města, tedy starostou, místostarostou a ostatními zastupiteli. Je to
úřednická pozice, tedy nevolená, což je pro některé překvapení. Když mi jednou
jeden občan něco vytýkal,
ukončil svůj e-mail informací,
že mne už tedy rozhodně volit
nebude (smích). Pojem tajemník je zavádějící, měl by
se změnit např. na ředitele
úřadu. Lidé nevědí, co si pod
touto funkcí mají představit
a já se jim ani nedivím.
Děkuji za rozhovor.
Adéla Václavíková ■

KULTURA A SPORT
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V galerii Kryt svou tvorbu představí Martin Valina
Martin Valina je autorem projektu „Krušnohorsky myslet, žít
a snít“, projektu plného
fotografií, z nichž každá
má svůj osobní příběh,
který do něj vkládá sám
autor a který určitě znají všichni milovníci
Krušných hor. Projekt
o horách, které mají
duši – krušnohorskou.
Martin Valina Krušné
hory objevoval nejprve
na kole. A jak sám říká,
jednou si nevzal helmu... „Bylo to při sjezdu
od Dieterovy štoly ke Kameničce. Jeli jsme ve dvou, parťák
jel první, až pod Kameničkou na rozcestí zjistil, že chybím.
Ale poctivě se vrátil. Byly to hrůzné vteřiny...“
Díky tomuto zážitku zjistil, že Krušné hory se dají vnímat
i jinak než z cyklistického sedla. Že existuje krajina, která se
dá projít jen s batohem a foťákem.
„Nikdy bych nevěřil, že se budu těšit, až v dubnu rozevřou
svou náruč koniklece. Z jara, až se rozhlédnu na Krušné
hory z výhledů kolem Poohří, jako je např. Mravenčák,
Lestkov, Rašovické skály, či snad z nejhezčího výhledu,
což je Černý vrch. Až se v červenci vytvoří růžové koberce
vřesů.“
Vernisáž výstavy s názvem Krušné hory od Moldavy
po Bublavu proběhne 10. května 2019 v 17:00 hodin.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

04/2019 | strana 11

KULTURA

Na Petlérské se tančilo
Velký úspěch našich
úterý 2. dubna proběhla na ZŠ Petlérské taneční soutěž pro
nadaných ladných baletek Vžáky
kláštereckých škol a blízkého okolí. 17. ročníku se zúčastnilo
Již po třetí se děti ze Soukromé baletní školy Klášterec
nad Ohří pod vedením Ivany
Toušové zúčastnily mezinárodní baletní soutěže Ave
Bohemia v Praze, která se
konala 9. března v kongresovém centru hotelu Olšanka
a opět si naše baletky přivezly
domů ocenění. Soukromou
baletní školu reprezentovala
skupina B: Eliška Gabodová, Nikola Janská, Diana
Toušová, Julie Skrypnyková a Adéla Chlumská a získaly 1. místo za Classical
dance (klasický tanec) v kategorii Junior age. Majitelka
baletní školy paní Toušová
dodává: „Děkuji všem dětem
za jejich tvrdou práci a disci-

85 soutěžících a představilo se 12 tanečních skupin. Žáci tančili
podle nadaného tanečníka Matěje Hanzlíka (Line dance) v kategoriích: jednotlivec – ml. žáci (1. až 5. třída) a st. žáci (6. až
9. třída). Poté vystupovaly skupiny s vlastní choreografií. Vše
bedlivě sledovala porota složená z pedagogů kláštereckých škol.
Již potřetí taneční soutěž zpestřily děti z MŠ Bruslička. Pod vedením paní učitelky Ivany Dlouhé a Aleny Páleníkové se představily
s tanečním vystoupením „Panenka na klíček“. Tento ročník byl
velice úspěšný, přišlo hodně soutěžících a také diváků (spolužáci,
kamarádi, rodiče, prarodiče). Výherci si odnesli pěkné ceny, ale
ani ostatní soutěžící neodešli s prázdnou. Všem účastníkům
a jejich pedagogům děkujeme a těšíme se na příští rok.

plínu, bez které to v tomto
oboru prostě nejde a za jejich
reprezentaci města Klášterce
nad Ohří. Také děkuji rodičům
za trpělivost a spolupráci.“
Ivana Toušová ■

Město Klášterec vás zve na

pietní akt pořádaný k příležitosti
74. výročí osvobození Československé
republiky.
Vzpomínková akce se uskuteční 8. 5. 2019
od 15:00 na místním hřbitově.

Výsledky:
Jednotlivci – kategorie mladší žáci:
1. místo – Zuzana Kohoutková – ZŠ Školní
2. místo – Elena Krásná – ZŠ Školní
3. místo – Veronika Palátová – ZŠ Školní
4. místo – Lucka Grusová – ZŠ Školní
5. místo – Karolína Hlavínová – ZŠ Školní
Jednotlivci – kategorie starší žáci:
1. místo – Patrície Hergetová – ZŠ Školní
2. místo – Tereza Svobodová – Gymnázium
3. místo – Sandra Levčáková – ZŠ Školní
4. místo – Sandra Tancošová – ZŠ Školní
5. místo – Aneta Eiertichová – ZŠ Krátká
Skupiny:
1. místo – Rebel´s – DDM Volňásek
2. místo – Happy Belly – DDM Volňásek
3. místo – The night sky – ZŠ Petlérská
Mgr. Bohuslava Laudátová, Pavlína Černohorská ■

PRO RODINU
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Jak jsme se vypravili přes La Manche – Anglie s pečetí UNESCO
V pondělí 25. března jsme
v odpoledních hodinách
nasedli do autobusu a vydali
se na šestidenní poznávací
zájezd. Všichni jsme byli plní
očekávání, protože předpověď počasí nám předpovídala
pohodový a slunečný týden.
Jako první jsme si mohli
vychutnat východ slunce nad
kanálem La Manche a zářící
Doverské útesy.
Dva dny jsme strávili v Londýně. Nesměli jsme vynechat návštěvu památek
a zajímavých míst: Houses
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing
Street, Horse Guards Parade,
Trafalgar Square, Bucking-

ham Palace Piccadilly Circus,
China Town, královská botanická zahrada Kew Gardens,
Royal Naval Museum, hrad
Tower, Greenwich a London
Eye. Dokonce jsme se opakovaně svezli londýnským
metrem
a
samozřejmě
ochutnali fish and chips.
V dalších dnech jsme si prohlédli neolitickou stavbu Stonehenge, Salisbury, včetně
katedrály s Magnou Chartou,
Cantenbury, dům Charlese
Darwina a Chatham s historickými doky. Po každém
únavném dni na nás trpělivě
čekaly hostitelské rodiny.
Díky tomu jsme měli možnost poznat i život v jiných

kulturách a ochutnat různá
neznámá jídla.
Nakonec 30. března následoval už jen náročný přesun
domů, který jsme díky únavě

většinou prospali. Věřím, že
si všichni odnesli neopakovatelné vzpomínky.
Jana Hortová, ZŠ Školní ■

Zlatá vítězství z kraje pro Klášterec nad Ohří
Ve dnech 20. a 21. března se
v Ústí nad Labem konala
krajská
kola
Olympiád
v německém a anglickém
jazyce. Soutěže se zúčastnili
výherci jednotlivých okresních kol. Klášterecké gymnázium se může pyšnit hned
dvěma zlatými medailemi,

kdy německý jazyk vyhrál
student tercie Mike Crott
a v anglickém jazyce se totéž
povedlo studentu z kvarty
Janu Holickému. Oba vítězové postupují do národního
kola, které se bude konat
v květnu v Praze.
Micheala Zahálková, GSOŠ ■

Mike Crott

Jan Holický

PRO RODINU
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V sobotu 23. března 2019 jsme v renesančním sále
zámku přivítali těchto devět nových občánků:

Julie Borovcová

Teodor Suchecki

Tomáš Antonín Vackovec

Jan Borecký

Miroslav Kohucík

Tea Piskelová

Štěpán Václavík

Petr Vlasák

Náš bojovník František…
… je název facebookové skupiny, ve které sdílí své radosti
i starosti klášterecká rodina,
kde vyrůstá malý František.
Jeho příchod na svět byl velmi dramatický. Již krátce po
narození bojoval o život –
musel být resuscitován, jeho
mozek v tu dobu nebyl dostatečně zásoben kyslíkem
a došlo k jeho poškození, což
se prokázalo až později.
Z porodnice byl propouštěn
jako zdravé dítě, ale doma se
nevyvíjel tak, jak se zdravý
chlapeček vyvíjet má, jeho
diagnózu – dětská mozková
obrna – potvrdili lékaři v 9.
měsíci jeho života a od té
doby se s ní statečně potýká.
A nejen on, ale i jeho maminka a celá rodina. Podle slov

své maminky, Jarmily Švermové, je František dítě jako
každé jiné: „směje se, umí se
prosadit, hraje si, poznává
svět, vrací lásku všem, od
koho ji dostává,“ a dodává:
„každý den máme kromě
hraní, zábavy, také spoustu
dřiny a práce.“ Součástí jeho
každodenního režimu je
povinné cvičení a rehabilitace, díky které dochází ke
zlepšení jeho stavu, není
ovšem zatím v lidských silách
nemoc zcela vyléčit.
Město Klášterec nad Ohří
zaštítí veřejnou putovní
sbírku pro malého Františka, jejíž výtěžek má být
použit na neurorehabilitační
pobyt chlapce, který zdravotní pojišťovna nehradí ani

na něj nepřispívá. Finanční
dar můžete dát i Vy. Buď na
níže uvedených kulturních
akcích, nebo přímo na
transparentní
bankovní
účet: 225 430 036/0600
O dalších akcích Vás budeme
informovat.
Do veřejné putovní sbírky
jste mohli poprvé přispět
21. 4. v rámci akce
Velikonoce na zámku.
Dále můžete také zde:
30. 4. 2019
Pálení čarodějnic
– Letní kino
8. 5. 2019
Zahájení turistické
sezóny 2019
– Zámek Klášterec
DĚKUJEME!

Kryštof Gaboda
Foto: Nikola Chalupníčková,
Facebook: NikiChFoto

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Dne 4. dubna 2019 uplynulo
20 let od úmrtí naší drahé
maminky, Zdenky Vodráškové.
Stále s láskou v srdci
vzpomínají
dcery Jiřina,
M i r o s l ava ,
Marcela,
Václava a Zdeňka s rodinami společně s vnoučaty
a pravnoučaty.
Dne 16. dubna uplynulo 12
let od chvíle, kdy nás opustil
můj manžel, pan Ladislav
Svoboda.
Všem, kteří
si vzpomněli,
děkuje
manželka
Eva a kamarádi.

POHLED DO HISTORIE
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První rudohorský velkoprůmysl rybích konzerv Antonín Kalla
v Kovářské – Erste Erzgebirgische Fischkonserven- Großindustrie
Továrna Antonína Kally měla
jedinečné postavení nejenom
v našem regionu, ale i v celé
republice, zároveň byla také
největší továrnou svého
druhu ve střední Evropě.
Kalla dokázal z malého
obchodu s podomácku nakládanými sledi vybudovat rozsáhlý podnik, jeden z největších podniků v tehdejší
republice. Jeho úspěch se stal
inspirací i pro další podnikatele, jako byl například E. Lienert, který také pocházel
z Kovářské a specializoval se
na konzervování sardinek,
sardelové pasty a kaviáru.
Ovšem – na rozdíl do Kallovy
továrny – výroba v jeho
továrně po roce 1945 již
obnovena nebyla.
Antonín Kalla si nejprve otevřel v Kovářské v roce 1877
malý obchod s potravinami.
Obchod prosperoval, rozšířil
ho tedy o koloniální zboží.
Díky svým četným cestám po
Německu se seznámil s rybí-

Celkový pohled, 1907, zdroj:
www.zanikleobce.cz
mi konzervami, a tak se už
v roce 1883 pokusil vyrobit
vlastní marinádu na ryby. Vše
nakonec vyústilo k otevření
velkovýrobny.
Za rok založení Kallovy
továrny je považován rok
1888. V roce 1900 už byla
postavena malá výrobna
i s udírnou, o pět let později
byly dokoupeny další budovy,
jednalo se o budovu dřívější
Klierovy továrny na samet
č. p. 282 a další výrobny, které se staly součástí výrobního
areálu. V roce 1910 byla
zahájena stavba vlastní továrenské budovy na místě starého mlýna. Kallova továrna

Továrna na rybí konzervy E. Lienert – E. Lienert-Fabrik
V roce 1880 pánové Lienert a Werner obsadili se svým
podnikatelským záměrem výrobní budovy po železo-hutních podnicích v Kovářské. Zbořili vysokou pec a z ostatních
objektů zřídili provozovny, pilu a výrobnu dřevité vlny. Podnik později převzal sám pan Lienert a jeho společník se
začal věnovat výrobě šindelů. Na místě bývalé vysoké pece
byly postaveny zbrusu nové provozovny. V roce 1905 byly
stavební práce dokončeny a ještě téhož roku byla zahájena
výroba rybích konzerv. Počet dělníků pracujících v továrně
se během týdne zvýšil ze čtyř na třicet. V roce 1910 Lienert
zemřel a továrnu dále rozvíjeli jeho synové. Rozšířili ji,
výrobna se soustředila na produkci rybích specialit, různých
salátů a majonézy.
V roce 1945 podnik také přešel pod národní správu a výroba
byla definitivně zastavena. V následujícím roce byly některé
budovy zlikvidovány, některé zůstaly nevyužity a o tři roky
později z nich bylo uděláno skladiště hospodářství státních
statků. V roce 1951 byly budovy bývalé Lienertovy továrny
na rybí konzervy přestavěny na moderně vybavený kravín
pro přibližně sto kusů dobytka.

produkovala ryby v rosolu,
ale také marinované, uzenáče nebo pečenáče a k dispozici měla třicet dva udících
boxů.
Z použitých surovin zůstalo
zřejmě jen málo nevyužito.
Rybí tuk byl uskladněn ve velkých nádržích a dodával se
firmě Schicht v Ústí nad
Labem (dnešní Setuza).
Zbytkový tuk se pak využíval
na výrobu mazání na obuv
Tetol a na technické tuky. Rybí
kosti byly mlety na rybí
moučku.
V Kallově továrně byste tehdy
nalezli také sklady na nakládanou zeleninu, výrobnu
octa, nacházela se tam
zámečnická dílna, truhlárna,
kovárna, pila, nechybělo
ovšem ani zázemí pro
zaměstnance jako jídelna,
ošetřovna, lékařská ordinace
či dokonce divadelní sál pro
200 lidí. Součástí továrny
byly dva závodní domy, kde
bydleli zaměstnanci, jeden
dům v Chomutově a vlastní
tiskárna na plech.
Část výroby byla expedována
v plechovkách, v továrně bylo
i oddělení s automaty na
tažení tzv. Hansa Doz, šlo
o oválné plechovky. Odpad se
opět zužitkoval na výrobu
plechovek Sidol, obalů Panopa, zmrzlinových lžiček, elipsových svícínků na stromeček, různých formiček či
zátek na plzeňské pivo.
Továrna v té době měla 400
– 600 zaměstnanců. Za druhé
světové války se ke Kallovu
výrobnímu závodu připojila
také továrna na rybí konzervy
v rumunském Temešváru
a firma Akasuk, kde se vyráběly bužírky.
Koncem 30. let začalo vedení
firmy aktivně podporovat
NSDAP a to pro Kallův podnik
znamenalo velký ekonomický
rozmach. Dodávali rybí konzervy německé armádě.
V posledních válečných letech
byli ale ze stejného důvodu
nuceni utéci a majetek jim byl
zkonfiskován.
V roce 1945 obsadila Kallův
podnik národní správa. Výroba se zde začala obnovovat
v celém rozsahu a s ní též
i styk s Holanďany, kteří začali
dovážet čerstvé ryby.

VÍTE, ŽE
Povídá se, že starý pan
Kalla, jak se mu v Kovářské přezdívalo, říkal, že
na cestě z Kovářské do
Českých Hamrů byl po
pravé straně v každé
druhé chalupě pašerák
a po levé straně byl
pašerák v každé chalupě. Proto se říkalo, že
i první ryby Antonína
Kally byly pašované.
Kallova továrna vyprodukovala v průměru
1000 vagónů ryb ročně.
Byly to převážně sledi
a další mořské ryby
dovážené z Norska.
10. ledna roku 1948
vypukl velký požár
v udírnách, škoda se
vyšplhala na 1 milión
korun. Díky němu však
mohla být vybudována
udírna nová, s moderním vybavením.
V roce 1950 se u Dominy stala nehoda, kdy
vykolejilo 8 vagónů s rybami z Kallovy továrny.
V Kovářské se nachází
dochovaná hrobka rodiny Kallových.
Součástí majetku Antonína Kally byla také tzv.
Kallova vila, v současné
době prošla částečnou
rekonstrukcí a má soukromého majitele. Je
veřejnosti nepřístupná.
Po zrušení národní správy
v roce 1947 přešla bývalá Kallova velkovýrobna pod velkodistribuční družstevní podnik.
K jejímu znárodnění došlo
roku 1950 a byla připojena
k národnímu podniku Rybena. Pak už ji čekal jen smutný
osud. Postupně došlo k úplné
likvidaci závodu a budovy
byly předány 3. pohraničnímu
oddílu MNB v Karlových
Varech (1. prapor Kovářská).
Sloužily jako kasárna pohraniční stráže a psinec pro psy
pohraničníků. Následně byla
zbourána pila a to, co zbylo
z areálu, převzal podnik Elektropřístroj a. s.
Lenka Fricová ■
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TIP NA VÝLET

Otevření nové štoly v Jáchymově – květen 2019
Jáchymov je už od středověku znám těžbou nejrůznějších surovin, díky níž město
prosperovalo a získalo řadu
privilegií. Bylo zde významné
naleziště stříbra. V souvislosti s tím byl Jáchymov dokonce ve 30. letech 16. stol.
co do počtu obyvatel (okolo
18.000) po Praze druhým
největším městem v Českém království.
V nedávné historii můžeme
ovšem číst také temnou kapitolu dějin města. Tehdy
v uranových dolech pracovali
v průběhu války vězni, nejprve nacistického režimu,
později, po válce, němečtí
váleční zajatci a pak také ti,
kdo byli označeni za odpůrce
komunistického režimu. Ti
měli pobytem v pracovních
táborech „napravit“ svůj postoj. Říkalo se jim MUKL –
muž určený k likvidaci… Doly
zásobily uranem dle tajné
dohody bývalý Sovětský
svaz. Jisté ovšem je, že historie začala psát v Jáchymově kapitoly zcela nové.
Tak jako v původních dolech
Vám sice i zde, v nové „štole“,
bude z čela stékat pot, ale nebojte se, nebude to v důsledku
náročné
fyzické
aktivity. Rozhodně se nechystá rozšíření uranových
dolů a obnovení nucených
prací v nich. Účel této štoly je
zcela odlišný. Hosté Lázeňského centra Agricola si při
příležitosti slavnostního Zahájení 113. lázeňské sezony 25. května od 10.30
do 13.00 budou moci prohlédnout nový saunový
svět, který jim atmosféru
skutečných dolů, jež jsou
zdrojem místní léčebné radonové vody, ovšem veřejnosti
nepřístupné, zprostředkuje.
Otevřena bude jedna z nejvyhledávanějších a nejoblíbenějších saun, a sice finská,
která má být vytápěna pomocí topidla v podobě důlního
vozíku. Také chodba vedoucí
k této sauně má svým designem připomínat právě ony
nepřístupné těžební štoly.
Nabídka místního saunového
světa bude velmi rozmanitá
– od již zmíněné finské
sauny, přes klasickou –
parní, bylinkovou či infrasaunu – a jistě uspokojí i náročné klienty. Po pobytu

v nich se budete cítit jako
znovuzrození. Místní saunér
Vás na přání zasvětí do techniky metličkování, dopřát
si budete moci také exotickou masáž. A nebudete-li
hned spěchat domů, můžete
si za praskotu hořících polen
v krbu poležet v odpočívárně ve vyhřívaném lehátku.
Za příznivého teplého počasí
se bude relaxovat také na
venkovní střešní terase. Náladu Vám jistě zlepší zdravý
nápoj v podobě fresh džusu
nebo smoothie, připravované v duchu filozofie zdravého životního stylu v místní
kavárně. Pro milovníky
historie
bude
zdarma
v ochozech této kavárny otevřena expozice věnovaná
historii Jáchymova a prvních
radonových lázní na světě.

Skutečné záběry z dolů

Vizualizace – centrální chodba – nový saunový svět
Pokud jste si tedy Jáchymov
zařadili jako místo spojené
hlavně s těžbou uranu, je čas
tyto předsudky zbořit. Zvlášť
vhodnou příležitost Vám
k tomu poskytuje již zmíněné
Zahájení lázeňské sezony
v sobotu 25. května. Připravený program je velmi
pestrý – posuďte sami. Provoz Saunového světa bude
spuštěn následující den od
neděle 26. května 2019.

Májová pozvánka do Mikulovic
Snažíme se, aby radostné velikonoční ALELUJA zaznělo
postupně ve všech našich kostelích.
V mikulovickém kostele sv. Mikuláše bude tato příležitost
ve svátek 1. května při Mši svaté ve 14 hodin.
Srdečně Vás do Mikulovic zveme a těšíme se na setkání
s Vámi.
Za kadaňskou farnost Josef Čermák, farář

SPORT
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Karate kid
V březnu se v Praze konal Národní pohár JKA žáků a juniorů
a I. kolo České národní ligy dorostenců. Vyslaný tým z Kadaně
a Klášterce pod vedením Moniky Froňkové, Jakuba Gvoždiaka a Jakuba Foltýna tým se urputně snažil a v silné konkurenci celé republiky se rozhodně neztratil.
První body do závodní sezóny 2019 získali Jan Matěj Pospíšil, David Vyhnálek, Šárka Koritinová a Matěj Kalkuš.
Další boje nastaly odpoledne, kdy náš tým dorostenců ve složení: Kristýna Tesařová, Ladislav Froněk, Matěj Kovářík
a Daniel Bachorec, nastoupil k prvnímu kolu České národní
ligy. Všichni se moc snažili, ale na vítězství v žádném zápasu
to nestačilo. Budeme pokračovat v tréninku, aby druhé kolo
bylo ještě lepší.
Mgr. Josef Patík, předseda Karate klubu Kadaň
a Klášterec a Leona Koritinová ■

FK Rašovice: „Boj o druhé místo
v tabulce nevzdáme! Buďte u toho!“

Fotbalová soutěž Sdružený
okresní přebor mužů - skupina
západ se přehoupla do jarní
části a Fotbalový klub Rašovice bojuje o přední příčky.
V prvním domácím zápase
30. března přivítaly Rašovice
na svém hřišti tým z Kovářské
a poměrně snadno si s ním
poradily výsledkem 4:1, čímž
potvrdily roli favorita a získaly
další důležité body do tabulky.
V dalším zápase odjížděli
rašovičtí fotbalisté do Kadaně,

kde sehráli velice napjaté
utkání s místním SKP Kadaň.
Koneckonců šlo o přímý souboj, kdy vítěz utkání obsadil
průběžné druhé místo v tabulce. Po velmi vyrovnaném
utkání a dvou naprosto rozdílných poločasech, tahali za delší konec hráči Rašovic a štěstí
se přiklonilo na stranu domácího SKP Kadaň. Rašovice
ztratily nejen tento zápas, ale
i možnost setrvat na druhém
místě tabulky.

Školáci a předškoláci, přijeďte si
v květnu zahrát fotbal do Rašovic
FK Rašovice ve spolupráci s Okresním fotbalovým svazem
Chomutov pořádá na hřišti FK Rašovice v sobotu 4. května od 10 do 12 hodin fotbalový turnaj dětí formou satelitu pod názvem „Bambini 3+0“. Satelitní turnaj je určen
pro děti školního a předškolního věku – ročníky 2010–2015.
Mohou se ho zúčastnit jak registrovaní hráči, tak neregistrovaní z řad škol, školek či kamarádů. Každý tým postačí být
v počtu 3–5 dětí, jelikož se hraje v počtu 3 vůči 3 hráčům
na malé branky Quickplay.
Registrace dětských týmů probíhá přes GTM OFS CV na
e-mailu: gtm.ofs.cv@seznam.cz do 2. května.
Fotbalovou sobotu si pak v Rašovicích můžete ještě prodloužit
a zhlédnout nejbližší plánovaný zápas jarní části rašovických fotbalistů-mužů od 17 hodin, nastoupí FK Rašovice proti soupeři TJ SPARTAK Perštejn B.
Na obě akce jsou všichni příznivci fotbalu a volného pohybu
srdečně zváni. Přijďte podpořit rašovické fotbalisty.
Ing. Martin Bašus, prezident klubu FK Rašovice ■

Výsledky I. NP JKA našich žáků a juniorů 2019:
Jednotlivci:

Kategorie:

Umístění:

Lada Skalská

mini žákyně

Kristýna Tesařová

juniorky

Matěj Kalkuš
Vladislav Kroutil

junioři
junioři

Kristýna Sekerová

mladší žákyně

Barbora Křížová
Jan Matěj Pospíšil

mladší žákyně
mladší žáci

Šárka Koritinová

starší žákyně

David Vyhnálek

starší žáci

Michal Málek
Kata týmy:
Matěj Kalkuš,
Matěj Kovářík,
Vladislav Kroutil
Šárka Koritinová,
Barbora Křížová,
Kristýna Sekerová
Jan Matěj Pospíšil,
Alex Svoboda,
David Vyhnálek

starší žáci

kumite 1. místo,
kata 2. místo
kumite 4. místo,
kata 2. místo
kumite 8. místo
kumite 9. místo,
kata 14. místo
v kumite i v kata
12. místo
kumite 14. místo
v kumite i v kata
7. místo
kumite 10. místo,
kata 8. místo
kumite 5. místo,
kata 4. místo
kumite 11. místo

junioři

3. místo

starší žákyně

3. místo

starší žáci

5. místo

Klášterec vyslal své mladé
střelce do národního klání
Na konci března proběhlo
Mistrovství republiky AVZO
ČR v Hanušovicích ve střelbě
ze vzduchové pušky. Střelecký oddíl AVZO TSČ ČR
p. s. Střelci Klášterec nad
Ohří na mistrovství vyslal pod
vedením trenéra Milana
Slavíka své tři vybrané svěřence – Josefa Dohnala,
Bělu Šplíchalovou a Veroniku Hlaváčkovou.
Oproti loňskému roku došlo
na mistrovství k výraznému
bodovému zlepšení výsledků
všech tří sportovců, přičemž
Veronika ve střeleckém klubu
trénuje pouze pár měsíců,

svými výsledky je však
schopna konkurovat střelcům výrazně zkušenějším.
Byť letos nikdo ze střelců
nedovezl medaile a neobhájili
tak svá loňská umístění,
obsadili jedno čtvrté a dvě
šestá místa. Velmi pěkně se
v konkurenci starších závodníků prosadili a úspěšně
reprezentovali náš klášterecký klub, který je tak znám
i na druhém konci naší republiky. Přejeme hodně úspěchů do dalších let!
Bohumil Šplíchal DiS.,
jednatel AVZO TSČ ČR p. s.
Střelci Klášterec nad Ohří ■

04/2019 | strana 17

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

INZERCE

INZERCE

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

04/2019 | strana 18

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

04/2019 | strana 19

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

INZERCE

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

Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Nabízí pracovní pozici

Seminář s Miroslavem Zelenkou

Zdravotní a životní potíže,
jejich příčiny a řešení
18. května od 9 do 17 hodin
Městská knihovna Klášterec nad Ohří
Znáte z: Svobodný vysílač,
Příznaky transformace,
Cesty k sobě
Cena: 600 Kč,
přihlášky na e-mail:
nivana0@seznam.cz

praktického lékaře pro dospělé

do odborné ambulance na částečný nebo plný úvazek
NABÍZÍME:
■ Náborový příspěvek až ve výši 100 000 Kč
■ Výhodné mzdové ohodnocení, stabilní zaměstnání
a zaměstnanecké beneﬁty
■ 5 týdnů dovolené
■ Příspěvek na stravu a penzijní připojištění
■ Profesní růst s intenzivním vzděláváním
■ Možnost ubytování (městský byt)
Nástup možný ihned.
KONTAKT: Bc. Lenka Benešová,
vedoucí personálního a ekonomického oddělení,
Telefon: +420 474 944 550, Mobil: +420 725 425 180
e-mail benesova@nemkadan.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell –
typu Araukana Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.
Prodej: 12. května a 9. června 2019
Klášterec – autobus. nádraží (poblíž závor) – 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 zahájen od 26. 4. 2019 až do vyprodání
Objednávky a informace na tel. čísle 734 441 897

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

PŘIJMEME
klempíře
pokrývače
izolatéra
nezaučené zaškolíme
Dobré platové podmínky včetně bonusů
Práce po celý rok

KONTAKT: mob.: 605 118 954

KŘÍŽOVKA
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