KLÁŠTERECKÉ
NOVINY
prosinec 2019

6
V MŠ Bruslička nadělovali
tři dobře známí návštěvníci

radniční zpravodaj

zdarma

10

12

16

Rozsvěcení stromu si užili
malí i velcí

Milovníci štrúdlu si přišli
v knihovně na své

Příznivci sportu se v rámci
trojboje pěkně zapotili

Máme za sebou
velkolepé zahájení
adventu

Popis

19.00 Šťastný nový rok

16.00 Zakleté pírko

19.00 Nenávist

16.00 Zakleté pírko

19.00 Amundsen

18.00 KOMETA

19.00 Šťastný nový rok

19.00 Na nože

16.00 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku Čína – Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Dobrodružství právě začíná! (2D)

19.00 Pod vodou

16.00 Špióni v převleku

19.00 Můj příběh

16.00 Ledové království II

3. 1.

4. 1.

4. 1.

5. 1.

5. 1.

6. 1.

8. 1.

9. 1.

10. 1.

10. 1.

11. 1.

11. 1.

12. 1.

USA – Epická výprava do předaleké galaxie. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie (2D)

16.00 Špióni v převleku

19.00 Můj příběh

18.00 Novoroční koncert

19.00 Mizerové navždy

16.00 Zakleté pírko

19.00 Případ mrtvého nebožtíka

16.00 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku Čína – Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Dobrodružství právě začíná! (2D)

19.00 Dolittle

16.00 Trollové a kouzelný les

19.00 Šťastný nový rok

19.00 Cats

19.00 Králíček Jojo

16.00 Velké přání

19.00 Příliš osobní známost

16.00 Zakleté pírko

19.00 Případ mrtvého nebožtíka

16.00 Dolittle

19.00 Příliš osobní známost

19.00 Mizerové navždy

19.00 1917

16.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu

19.00 Příliš osobní známost

15. 1.

16. 1.

16. 1.

17. 1.

17. 1.

18. 1.

18. 1.

19. 1.

19. 1.

22. 1.

23. 1.

24. 1.

24. 1.

25. 1.

25. 1.

26. 1.

26. 1.

29. 1.

30. 1.

31. 1.

31. 1.

VB/USA – Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. Všechny chtějí být vyvolené (2D+3D zvuk)

14. 1.

ČR – Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního žánru, děj se stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace (2D)

ČR/SR – Komedie. Natálie je svobodná třicátnice, která potkává podnikatele Marka. Ten krachuje a uchýlí se k alkoholu. Simona se po rozchodu stýká s umělcem Viktorem. Závislým na sexu (2D)

KAN – Animované dobrodružství. Marshall musí překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem (2D)

USA/VB – Sam Mendes, držitel Oscara za režii, autor bondovek Skyfall a Spectre a filmu Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první světové války (2D)

USA – Marcus (Martin Lawrence) se pomalu chystá do policejního důchodu, Mike (Will Smith) je přesvedčený, že bude lovit zločince do konce života. A to může být co nevidět... (2D)

ČR/SR – Komedie. Natálie je svobodná třicátnice, která potkává podnikatele Marka. Ten krachuje a uchýlí se k alkoholu. Simona se po rozchodu stýká s umělcem Viktorem. Závislým na sexu (2D)

USA – Robert Downey Jr. se vydává na plavbu do neznáma v doprovodu ustrašené gorily, praštěné husy, cynického pštrosa, optimistického ledního medvěda a neuvěřitelně chytrého papouška (3D)

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

ZUŠ

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Město

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

130 Kč

120 Kč

130 Kč

120 Kč

130 Kč

150 Kč

130 Kč

120 Kč

130 Kč

120 Kč

130 Kč

130 Kč

130 Kč

110 Kč

130 Kč

120 Kč

130 Kč

120 Kč

120 Kč

dobrovolné

120 Kč

100 Kč

130 Kč

100 Kč

120 Kč

120 Kč

120 Kč

120 Kč

130 Kč

130 Kč

zdarma

120 Kč

120 Kč

120 Kč

120 Kč

130 Kč

140 Kč

130 Kč

zdarma

Místo konání Vstupné
Galerie Kryt
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ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky o Anince, které zlé sestry seberou kouzelné pírko a s ním i milého Vítka. Aninka se ho pokusí zachránit při cestě do světa, s pomocí vodníka a pravé lásky (2D)

ČR/SR – Komedie. Natálie je svobodná třicátnice, která potkává podnikatele Marka. Ten krachuje a uchýlí se k alkoholu. Simona se po rozchodu stýká s umělcem Viktorem. Závislým na sexu (2D)

Mexiko – Animovaný film. Salma strávila většinu života hledáním svých biologických rodičů, ovšem bez velkých úspěchů – tedy aspoň do chvíle, než objeví knihu plnou příběhů o Santa Claře (2D)

USA – Válečná komedie o malém blonďatém Jojovi, kterému jeho imaginární přítel Adolf Hitler radí, jak být správným nacistou. Do chvíle než Jojo zjistí, že jeho maminka ukrývá židovskou dívku (2D)

VB/USA – Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. Všechny chtějí být vyvolené (2D+3D zvuk)

SR/ČR – Romantická komedie z Vysokých Tater. Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, na všechny bez rozdílu čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení (2D)

NOR/KAN – S pomocí přátel musí Trym projít zakázaným kouzelným lesem, až na hranice světa trollů a lidí, získat ukradený zkamenělý ocas a do tří dnů ho přinést zpět. Pomine pak zlá kletba? (2D)

USA – Robert Downey Jr. se vydává na plavbu do neznáma v doprovodu ustrašené gorily, praštěné husy, cynického pštrosa, optimistického ledního medvěda a neuvěřitelně chytrého papouška (2D)

ČR – Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního žánru, děj se stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace (2D)

ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky o Anince, které zlé sestry seberou kouzelné pírko a s ním i milého Vítka. Aninka se ho pokusí zachránit při cestě do světa, s pomocí vodníka a pravé lásky (2D)

USA – Marcus (Martin Lawrence) se pomalu chystá do policejního důchodu, Mike (Will Smith) je přesvedčený, že bude lovit zločince do konce života. A to může být co nevidět... (2D)

Koncert žáků Základní umělecké školy Klášterec nad Ohří na sále ZUŠ

ČR – Příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku, protože ta je hnacím motorem našich životů (2D)

Připomeňte si krásné léto a podzim roku 2019 a najděte inspiraci pro vaše výpravy v roce . Premiéra 4. série oblíbeného cestovatelského seriálu Petra Mikšíčka po Krušných horách

19.00 Cats

19.00 GREAT WALKS 2019

12. 1.

USA – V pokračování animovaného muzikálu se královna Elsa společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu zachránit ledové království (2D)

ČR – Příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku, protože ta je hnacím motorem našich životů (2D)

USA – Díky novému vynálezu se agent Lance promění ve statečného, divokého, majestátního a dokonale nenápadného tvora… v holuba. Geniální. Holubi jsou všude a nikdo si jich moc nevšímá (2D)

USA – Sci-Fi horor s Kristen Stewart v hlavní roli pojednává o smrtelné pasti v hlubinné laboratoři. Únik ve speciálních skafandrech je ohrožen něčím, co se nikdy nemělo probudit (2D)

USA – V satirické krimi komedii, v duchu Agathy Christie, vyšetřuje Daniel Craig záhadnou vraždu. Dále hrají Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, a Don Johnson (2D)

SR/ČR – Romantická komedie z Vysokých Tater. Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, na všechny bez rozdílu čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení (2D)

Tradiční tříkrálová pouť se světelnou Kometou od Centrumu do kostela Nejsvětější Trojice spojená s Tříkrálovou sbírkou. Více na str. 15

NOR/ŠVÉ/ČR – Drama zachytává nejen neuvěřitelné výpravy tohoto dobrodruha do neprozkoumaných ledových pustin či polární lety vzducholodí, ale odhaluje i jeho kontroverzní osobnost (2D)

ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky o Anince, které zlé sestry seberou kouzelné pírko a s ním i milého Vítka. Aninka se ho pokusí zachránit při cestě do světa, s pomocí vodníka a pravé lásky (2D)

USA – Remake kultovního japonského hororu možná bude nejznepokojivějším hororem roku. Tajuplný dům obývá pomstychtivý duch, který potrestá hrůznou smrtí každého, kdo se odváží vstoupit (2D)

ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky o Anince, které zlé sestry seberou kouzelné pírko a s ním i milého Vítka. Aninka se ho pokusí zachránit při cestě do světa, s pomocí vodníka a pravé lásky (2D)

SR/ČR – Romantická komedie z Vysokých Tater. Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, na všechny bez rozdílu čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení (2D)

USA – Díky novému vynálezu se agent Lance promění ve statečného, divokého, majestátního a dokonale nenápadného tvora… v holuba. Geniální. Holubi jsou všude a nikdo si jich moc nevšímá (3D)

19.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera

Výstava ze série Osudové devítky představuje tvorbu Josefa Čapka. Výstavu je možné navštívit každý všední den od 8:30 do 17 hodin.

3. 1.

Josef Čapek: grafika

do 31. 1.

2. 1.

Název akce/filmu

Datum Čas
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Vánoce jsou za dveřmi, mějme se rádi
a přejme si vzájemně jen to nejlepší…
„Milí čtenáři, přeji vám,
abyste se dovedli radovat
z každého dne, který je
vlastně vždy takovým
svátkem života. Buďme
k sobě vnímaví, naslouchejme si, spolupracujme.
Tvořme to, co nás baví a co považujeme za
užitečné. Žijeme v krásné zemi, v klidu
a bezpečí. Važme si toho. Srdečně zdraví
Vlasta Fišrová, dřívější redaktorka KN
a nyní teta v Klokánku.“
„Milí čtenáři, někdo moudrý řekl: „Ježíš by se mohl
tisíckrát narodit v Betlémě, ale nic ti to neprospěje, pokud se nenarodí
v tvém srdci.“ Přeji vám
všem, aby se Ježíšek narodil v srdci každého z vás, aby se ve vás
zrodila pravá láska, odpuštění, přijetí
jeden druhého. Pak se u rodinného stolu
sejde rodina plná radosti a Vánoce budou
šťastné a veselé.“ P. Vít Audy, farář
z Klášterce

4

investice

„Milé děti, přeji vám a vašim rodinám krásné Vánoce a do nového roku 2020
hodně štěstí, zdraví a pohodový život!“ Jaromír
Mácha, ředitel ZŠ Petlérská
„Přeji všem krásné prožití
vánočních svátků. Život je
krátký a čas rychle letí,
buďte co nejvíce se svými
blízkými. A jak jinak ode
mne než – myslete více na
zvířátka, jejich život je ještě
kratší.“ Eva Vohánková, vedoucí psího
útulku v Ciboušově
Miloslav Král, který se po
mnoho let mj. podílel na výchově sportovců ve městě,
na ně vzpomněl i ve svém
vánočním přání pro vás,
čtenáře: „Hodně štěstí,
zdraví dost, nezapomeňte
na dorost.“

12

Letošní investice města
Prodej pozemků pro výstavbu
rodinných domů

5

ekologické okénko

Nejlépe napekl mladý
pan Tyrpekl

13

aktuálně
Děti ze školky se čerta nebály
Představujeme nového faráře
Nové varhany v kláštereckém
kostele

7

aktuálně
Obřadný dny v roce 2020
Vánoční provozní doba úřadu
Aktuálně z Okounova

8

14
15

Vánoční strom v parku

11

kultura
Premiéra filmů Petra Mikšíčka
Pozvánka na derniéru
kulturního domu

pomáháme
Průvod Komety s Tříkrálovou
sbírkou

16

sport
Přijďte se otužit do Ohře
Veřejné bruslení přes svátky
i v lednu

rozhovor s...
kultura

pohled do historie
Kdo se narodil stejně jako
Ježíšek?

Lukášem Jabůrkem

10

pro rodinu
Přivítali jsme osm miminek
Mixanovi oslavili rubínovou
svatbu
Rotvajler Goša hledá domov

Nechte ježky spát
Jak správně krmit kachny?

6

pro rodinu

17

jízdní řád
Nový jízdní řád MHD

19

inzerce

20

křížovka
Tentokrát soutěžní

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ MĚSTA PRO ROK 2020 S FOTKAMI ŠTĚPÁNA MALASTA
V INFOCENTRU POD RADNICÍ ZA 100 KČ.

OBSAH

SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
jsme
na
konci roku
2019. Jaký
byl? Dokončili
jsme
dvě velké
investiční
akce, které jsou však
začátkem investic navazujících. Na park pod ulicí
Královéhradeckou se zázemím pro tržnici naváže
první cyklotrasa napříč
naším městem. Výstavba
podél Kláštereckého potoka začne již na jaře,
dokončení
očekáváme
koncem prázdnin příštího
roku. Na sportovním stadionu, který byl největší
investicí za poslední roky
v našem městě, bude
zdánlivý klid. Proč říkám
zdánlivý? Protože fáze
projektování zázemí pro
sportovce vidět opravdu
není. Co naopak již vidět
bude, je zahájení prací na
přestavbě multifunkčního
kulturního centra, které
zcela změní obraz našeho
stávajícího
kulturního
domu. Jeho uzavření bude
od 1. 1. 2020 a znovuotevření se dočkáme až na
podzim roku 2021. Čekají
nás roky největších investic v našem městě. Věřím,
že posunou náš Klášterec
velmi výrazně směrem
k městu 21. století.
Druhým rokem jsme zahájili advent v zámeckém
parku. Moc děkuji všem
pořadatelům i účinkujícím
za krásný zážitek.
Závěrem mi dovolte popřát Vám i Vašim blízkým
hlavně pevné zdraví, ale
i štěstí. Štěstím je také
potkávat v životě co
nejméně lidí neslušných,
zkrátka blbce, kteří pouze
šíří žluč, stesky, nářky
a otravují vzduch lidem
slušným. Město tvoří lidé,
a tak přeji nám všem, ať
je v našem krásném Klášterci stále více těch slušných.
Krásné a klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný rok 2020.
Štefan Drozd,
starosta města ■

INVESTICE
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Zaměřeno na… Letošní investice města
V posledních Kláštereckých novinách přinášíme výběr investičních akcí, které odbor výstavby a rozvoje města
v letošním roce realizoval. Lednové noviny vám pak přinesou informace o plánovaných zakázkách na příští rok.
V letošním roce se realizovalo více než 150 investičních akcí,
z nichž nejvýznamnější byla rekonstrukce atletického stadionu a realizace cyklostezky v parku v Královéhradecké
ulici. Obě tyto zakázky byly zahájeny již v předešlém roce.
Před námi je přestavba a přístavba kulturního domu, od loňského roku se projektuje, letos odbor vyřídil stavební povolení
a v příštím roce již započne samotná přestavba.
Pokud se zaměříme na místní komunikace a veřejný prostor,
nejvýznamnější investicí byla letos v létě realizace VII. etapy
regenerace panelového sídliště. V této etapě se upravila
část Dlouhé ulice, což znamenalo nové povrchy komunikace,
chodníky a kolmá parkovací stání. Součástí projektu byl i prostor za panelovými domy, kde se vybudovala smíšená komunikace pro chodce a cyklisty, která je jedním z mnoha opatření
Cyklogenerelu z roku 2016.

V rámci plánu oprav školských zařízení v roce 2019 byly realizovány také stavební práce různého charakteru dle priorit
a požadavků ředitelů jednotlivých zařízení. V MŠ Souběžná
to byla rekonstrukce dětské umývárny, v MŠ Lesní oprava
bočních stěn venkovního schodiště, v MŠ Školní oprava
chodníků v zahradě a odstranění betonových ploch herních
prvků, v ZŠ Školní rekonstrukce podlahy na chodbě
v prvním poschodí, v ZŠ Petlérská šlo o rekonstrukci chodníků k tělocvičně a k učebně pěstitelské výchovy a v ZŠ
Krátká o opravu podezdívky oplocení tenisových kurtů.
K dokončeným zakázkám patří také výměna vzduchotechnické jednotky pro odvětrání kuchyně ZŠ Krátká. Významným projektem ve školských zařízeních byla komplexní
rekonstrukce učebny ZŠ Krátká na nové moderní prostory
pro výuku přírodních věd.
Dotačně podpořeny byly dva významné projekty, o nichž jsme
informovali v minulých číslech Kláštereckých novin, a to vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu v areálech mateřských škol Školní a Lípová.

Město prodává pozemky
k výstavbě rodinných domů

V letošním roce město realizovalo také kompletní rekonstrukci Souběžné ulice a započalo se s opravou Sadové
ulice, o jejímž průběhu jsme informovali v minulém čísle
Kláštereckých novin. K dokončeným zakázkám patří mimo
jiné i vybudování komunikace a parkovací plochy na
stadionu či novostavba chodníku v ulici U Koupaliště.

V letošním roce byly také zahájeny stavební úpravy objektu
areálu aquaparku, kde vzniká nové zázemí společnosti
Klášterecká kyselka. Zakázka bude dokončena zkraje příštího roku. Nově zde budou vybudovány kanceláře, šatna
a související sociální zařízení pro zaměstnance.
Další z dokončených investic je zajištění čelní hradby při čtverhranné baště na hradě Šumburk, kde je předmětem zakázky konzervace současného stavu zříceniny. Práce na Šumné
probíhají již 3 roky a jsou zde čerpány dotace z ministerstva
kultury. Mezi investice do našeho kulturního dědictví patří
i oprava terénního schodiště v zámeckém parku od železničního mostu směrem k rybárně a druhá etapa opravy
ohradní zdi zámeckého parku. Loni začala rekonstrukcí
vstupní brány od lázní, letos byla opravena zeď v Chomutovské ulici.

Zastupitelstvo
města
Klášterce nad Ohří schválilo pravidla pro prodej
pozemků na výstavbu
rodinných domů v lokalitě
Ciboušovská. Město nabízí k prodeji 26 parcel
určených pro výstavbu
rodinných domů, výměra
pozemků se pohybuje od
716 m2 do 1.290 m2. Město připravuje veškerou
technickou a dopravní
infrastrukturu: komunikace, parkoviště, kontejnerové stání
na separovaný odpad, vodu, dešťovou a splaškovou kanalizaci, plyn, elektřinu, veřejné osvětlení, internet a UPC.
Při dokončení stavby rodinného domu do 30 měsíců
od podpisu kupní smlouvy bude majitelům pozemků
vyplacena cílová prémie 10 % z kupní ceny.
V dokumentech na webu města naleznete pravidla pro prodej pozemků a žádost o koupi pozemku, kterou můžete
podávat v termínu od 18. 11. 2019 do 20. 1. 2020.
Pořadí jejich přijetí nerozhoduje. Dále tam najdete mapu
pozemků, kde po rozkliknutí každé parcely vidíte její výměru a kupní cenu.
Předběžný harmonogram prodeje:
Listopad 2019 až leden 2020 – příjem žádostí o prodej
pozemku
Únor 2020 – losování pořadí pro výběr pozemku – proběhne veřejně na zasedání zastupitelstva
Březen 2020 až květen 2020 – výběr pozemku
Srpen 2020 až listopad 2020 – uzavírání smluv o smlouvách budoucích kupních
Duben 2021 až červenec 2021 – uzavírání kupních smluv
Na webových stránkách města www.klasterec.cz najdete
vše potřebné v pravém menu v sekci Pozemky v Ciboušovské.
Více informací podá Kateřina Frajbišová (tel.: 474 359 634,
e-mail: frajbisova@muklasterec.cz)
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Krmíme kachny, ale správně
V letošním školním roce začal
ve Volňásku nový kroužek pro
děti „Máme rádi přírodu“, který se díky velkému zájmu
okamžitě naplnil. Děti se na
něm učí poznávat rostliny
a zvířata a také o ně správně
pečovat. Společně navštěvujeme ciboušovský útulek, kde
venčíme pejsky. Sbíráme po
městě odpadky, které tam
bohužel stále zase přibývají.
Přes zimu krmíme ptáčky
a samozřejmě také kachny na
řece Ohři. Děti se učí krmit
kachny správně. Takže žádné
pečivo, zato spousta měkké
a nakrájené zeleniny. (Nejprve jsme pořídili mraženou

mrkev, hrášek a kukuřici
a nechali jsme ji rozmrazit.)
Malé změklé kousky kachnám
velice chutnaly a všechny nás
to těšilo o to víc, když víme,
že to je pro ně plnohodnotná
zdravá strava. Jeden z kačerů
se přikolébal až k nám, do
vzdálenosti kratší než metr,
a děti zářily nadšením, že ještě nikdy z takové blízkosti
kachnu neviděly. Jako bonus
byl pro děti doprovod babičky
Máši s fenkou Žofkou, kterou
si všichni pohladili a samozřejmě se vystřídali u vodítka.
Renata Šindelářová,
vedoucí kroužku ■

Nechte ježky spát
Ve městě se v současné době
intenzivně pracuje na úklidu
listí. Sbírá se spadané listí
z travnatých ploch ve městě
i v parcích, z chodníků, cest
i ze silnic, ale při to všem
nezapomínáme ani na ekologii
a životní prostředí. Občas si
tak můžete všimnout, že
někde v křoví nebo v závětří
mezi stromy zůstala i po úklidu neuklizená hromada. Není
to nedůslednost nebo šlendrián firmy, tyto hromady jsou
v těchto místech ponechávány
úmyslně jako úkryt zejména
pro ježky, ale i mnohé jiné užitečné živočichy. Doupě vytvořené ze spadaného listí a klestí
je ideálním úkrytem, kde

mohou ježci bez obav přečkat
zimu. Již několik let se takto
snažíme na různých místech
ve městě a v parcích vždy před
zimou vybudovat útočiště pro
tyto užitečné tvorečky, kteří
jsou jedněmi z našich největších pomocníků v boji proti
různým druhům hmyzu. Přispět samozřejmě můžete i vy,
kteří máte zahrady. Nejlepší
a nejjednodušší je někde
v rohu nechat ježkovi hromadu klestí, listí nebo kompostu,
kde by se mohl zabydlet. Ti
zručnější pak mohou ježkovi
postavit vlastní domeček, na
internetu lze nalézt mnoho
zajímavých tipů a nápadů.
Libor Kocáb ■

Změna poplatku ze psa
Dle novely zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích dochází od 1. 1. 2020 ke změně
u poplatku ze psů. Největší
změna se týká držitelů psa
mladších 65 let, kteří jsou
poživateli důchodu. Dosud
pro ně platila snížená sazba. Toto
snížení bylo novelou zákona zrušeno. Od 1. 1. 2020 platí snížená
sazba pouze pro osoby (držitele

psa) starší 65 let. Nově jsou od
tohoto poplatku osvobozeni
držitelé průkazu ZTP nebo
ZTP/P, toto osvobození je však
potřeba doložit. Vyzýváme proto
držitele průkazu ZTP nebo
ZTP/P, aby se co nejdříve dostavili s tímto průkazem ke správci
poplatku (pokladna městského
úřadu). Ostatní sazby zůstávají
beze změn.

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
za
za druhého
jednoho a každého dalšího
psa
psa téhož držitele
a) ze psa chovaného v částech
města Ciboušov, Hradiště,
Klášterecká Jeseň, Lestkov,
100 Kč
Mikulovice, Rašovice, Suchý Důl,
Šumná, Útočiště a Vernéřov

150 Kč

b) ze psa chovaného v částech
města Klášterec nad Ohří
a Miřetice u Klášterce nad Ohří
u rodinného domu

400 Kč

600 Kč

c) ze psa, jehož držitelem je
v částech města Klášterec n. Ohří
a Miřetice u Klášterce nad Ohří
osoba starší 65 let

200 Kč

300 Kč

d) z jiného psa než uvedeného
v písm. a), b) a c)

1.500 Kč

2.250 Kč

Sběrný dvůr – Ciboušov – provozní doba v období
vánočních svátků:
24. 12. 2019
zavřeno
25. 12. 2019
zavřeno – státní svátek
26. 12. 2019
zavřeno – státní svátek
31. 12. 2019
od 08:00 do 12:00 hodin
01. 01. 2020
zavřeno – státní svátek
Termíny zajištění svozu vánočních stromků:
31. 12. 2019 a 7. 1. 2020
Pro obyvatele rodinných domů: Dejte, prosím, stromek
na trasu svozu pouze v uvedené dny.
Pro obyvatele panelových domů na sídlišti: V uvedené
dny je možno stromky uložit vedle kontejnerových stání –
nedávat do stání. Děkujeme.

AKTUÁLNĚ
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„Čerte, já už budu hodný,“ slibovaly děti v MŠ Bruslička
V obvyklý den, kdy se koná
mikulášská nadílka, jsme
důstojného pana Mikuláše,
chlupatého umouněného čerta a milého třpytivého anděla
dopoledne vystopovali v Souběžné ulici a podařilo se nám
udělat i několik pěkných
fotek. Tito tři sem prý chodí
každoročně (ve školce totiž
rádi dodržují tuto krásnou
tradici) a svou návštěvou
vždy zahajují adventní čas.
Paní učitelky mají vymyšlenou dokonalou strategii na to,

aby se jich děti nebály. Příprava na příchod této pohádkové trojice zabere minimálně týden: ve všech třídách si o nich společně povídají, učí se básničky a písničky, malují si je a vyrábějí,
staví si peklo a hrají si v něm.
Návštěvu pak v den „D“ vítají
děti v maskách – mají růžky
jako čert, nebo křídla andílků.
Musím říct, že děti z Brusličky
byly moc šikovné a bály se
opravdu jen malinko. Paní
učitelky potvrdily, že čert měl
dobrý přehled a hned věděl,
komu nadělit uhlí. U těch
nejmenších ho ale do třídy ani
nepustili, čekal v chodbě,
a šly si ho pohladit jen ty děti,
které samy chtěly. Zato hodného Mikuláše s andělem rádi
přijali všude. Kromě slibů
zazněly i krásné písničky
a představte si – v každé třídě
jiná, ale vždy nová a moc hezká a veselá. Za ně pak děti
dostaly sladkou i zdravou
odměnu.

Přivítejme mezi námi nového
pana faráře
Nový pan farář P. Vít
Audy již odsloužil
v neděli 1. prosince
2019 v kostele Nejsvětější Trojice svou
první mši a večer se
veřejnosti představil
při slavnostním rozsvěcení vánočního
stromu. V jeho krátkém proslovu zazněla výzva: „Nemějme
se rádi pouze o Vánocích, ale předně
během celého roku,
tak abychom se pak
rádi setkali také

Foto: Miroslav Rada

u slavnostní štědrovečerní večeře.“
Páteru Vítu Audymu je 43 let, pochází z nedalekých Libočan
u Žatce, do Klášterce přicestoval se svým pejskem Rexem
a posledních 13 let byla jeho působištěm farnost ve Frýdlantu
v Čechách, kde ho nyní vystřídal P. Artur. První kroky, které
ho nyní čekají, jsou zorientovat se a navázat kontakty s farníky
a představiteli města. Při své práci se drží slov svého otce,
který říkal: „Dělej vše tak, aby ses za to mohl podepsat
a nemusel se za to stydět.“ A s čím vchází do duchovní služby
u nás ve městě?
„Přicházím s otevřeností srdce a těším se na to, že spolupráce
bude dobrá, pro dobro církve i dobro lidí.“
PŘÁNÍ
Pane faráři, přejeme Vám, ať se v Klášterci rychle zabydlíte,
ať Vás zde práce těší a až se jednou ohlédnete, ať můžete
být hrdý a nadšený z toho, co se vám zde podařilo vykonat.

Kdokoliv se teď před Vánoci do
Brusličky vypraví, nemůže si
nevšimnout nádherné výzdoby ve všech třídách. Děti mají
i tady ve školce své adventní
kalendáře a v punčoškách
nacházejí každý den, který
ještě do Vánoc zbývá, nějakou
sladkost či drobný dáreček,
které pro ně chystají společně
se školkou i rodiče. Vše nakonec vyvrcholí vánočními besídkami jednotlivých tříd, na
kterých se odpoledne všichni
i s rodinami sejdou. Děti budou

mít pro hosty připravená vystoupení, s mámou nebo tátou
budou moci vyrobit nějakou
vánoční ozdobu či výrobek,
vyzkoušet si některou z vánočních tradic, jako je krájení jablíček či pouštění lodiček po
vodě, a snad můžeme prozradit, že i tady je čeká nadílka
dárků.
Mají před sebou všichni prostě
báječný čas. Přejeme jim, ať
si to moc užijí, nejen ve školce,
ale i později doma s celou rodinou.

Dopoledne 21. listopadu
proběhla kolaudace varhan v kostele Nejsvětější Trojice za přítomnosti duchovního správce
P. Artura Ściany, paní
Ing. Kateřiny Ezrové z Památkové péče Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Kadani, diecézního organologa Mgr. Radka
Rejška, zástupce restaurátorské společnosti, místostarosty Davida Kodytka a zájemců z řad občanů včetně zahraniční návštěvy manželů Sattlerových.
Nové varhany mají majestátní zvuk, organolog pan Rejšek s ním byl velmi spokojen. Obnoveno bylo i zařízení
na šlapání měchů, takže na ně lze hrát i bez použití elektrického proudu. Cena rekonstrukce se vyšplhala přes
dva a čtvrt miliónu korun, na jejím financování se podílelo
Ministerstvo Kultury ČR, Město Klášterec nad Ohří, Biskupství litoměřické, společenství místních farníků, soukromí dárci a lidé dobré vůle. Stát u nich byl zážitek
a první koncert na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Jeho
termín zatím není znám. Pozvánku později zveřejníme,
sledujte informační kanály města.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V KLÁŠTERCI
Út 24. 12. Štědrý den v 16:00 a ve 22:00
St 25. 12. Boží hod vánoční v 10:00
Čt 26. 12. Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka v 10:00
Ne 29. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
v 10:00
Út 31. 12. Mše svatá na poděkování a prosba o Boží
pomoc do nového roku v 16:00
St 1. 1.
Slavnost Matky Boží Panny Marie v 10:00
Ne 5. 1. Slavnost Zjevení Páně v 10:00
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Obřadní dny v roce 2020
včetně jmen oddávajících

Vánoční provozní doba
městského úřadu

Přinášíme přehled obřadních dnů na příští rok. Uvedené
termíny jsou soboty a obřadní síň se nachází na kláštereckém zámku. Za poplatek je možné po dohodě s matrikou
zvolit pro Vaši životní událost i jiný termín a místo konání.
11. 1. 2020 – Jaroslav Kohout
22. 2. 2020 – Vlastimil Kothánek
21. 3. 2020 – Vojtěch Marvan
18. 4. 2020 – Kateřina Mazánková
16. 5. 2020 – Josef Suchý
6. 6. 2020 – Jana Dimunová
20. 6. 2020 – Štefan Drozd
18. 7. 2020 – Václav Homolka
25. 7. 2020 – Petr Hybner
8. 8. 2020 – Zuzana Ježková
22. 8. 2020 – Jaroslav Kohout
19. 9. 2020 – Vlastimil Kothánek
26. 9. 2020 – Vojtěch Marvan
10. 10. 2020 – Kateřina Mazánková
7. 11. 2020 – Josef Suchý
12. 12. 2020 – Jana Dimunová

23. 12.
24.–26. 12.
27. 12.
28.–29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2.–3. 1.

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

AKTUÁLNĚ

(po) 07.00–11.30
(út–čt) zavřeno
(pá) 07.00–11.30
(so–ne) zavřeno
(po) 07.00–11.30
(út) 07.00–11.30
(st) zavřeno
(čt–pá) běžná provozní doba

Turistické informační
centrum a galerie Kryt
23. 12.
24.–26. 12.
27. 12.
28.–29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2.–3. 1.

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

(po) 07.00–11.30
(út–čt) zavřeno
(pá) 12.30–17.00
(so–ne) zavřeno
(po) 12.30–17:00
(út) 07.00–11.30
(st) zavřeno
(čt–pá) běžná provozní doba

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
ani před Vánoci u nás těžká technika nezahálí
a obec Okounov pokračuje v čištění okolí komunikací na trase Krupice – Okounov – Oslovice
– Kotvina. Děláme zde vše pro to, aby se na
silnicích zlepšil výhled řidičům i chodcům.
Po domluvě se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. se připravilo nové
odstavné místo pro čerpání vody pro Okounov. Důvod k tomu
je praktický, nebude se jezdit středem obce, a tím zabráníme
ničení obecního i soukromého majetku.
Pořádal se výlet na
adventní trhy do
Drážďan, na který přišly dobré ohlasy, těší
mne to a doufám, že
se výlet líbil všem
zúčastněným.
Chtěl bych pozvat vás
všechny na vánoční
setkání v kostele
svatého Vavřince v Okounově, které se bude konat
24. prosince od 13:30 hodin. Přijďte ochutnat čaj či svařák
a štrúdl a přitom si společně zazpívat koledy. Pokud se na
akci neuvidíme, přeji všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce 2020 a zároveň tímto také děkuji zaměstnancům obce za jejich dobrou práci.
7. ledna proběhne čipování pejsků od 14.30 (Kotvina,
poté Oslovice a Okounov). Čipy hradí obec.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Jarušce Dvořákové za to, že nás vozí na nákupy i k doktorovi. Přejeme jí z celého srdce vše dobré,
klidné prožití vánočních svátků a vážíme si toho, jak se
o nás stará. Zároveň děkujeme panu starostovi Josefu
Dvořákovi, že nám tuto službu umožňuje.
Rejnová, Nováková,
Petrová z Kotviny a Okounovští

28. listopadu jsme dostali do redakce moc milý telefonát.
Na druhé straně byla paní Markéta Vinklárková. Zavolala
nám, aby nám řekla, že se jí líbí Klášterecké noviny. Čte
prý ráda všechny články. Chválila také klášterecký Městský
úřad a jako „klášterecká babička“ chtěla moc poděkovat
městu za krásný dárek k 90. narozeninám, které oslavila
letos v létě, moc ji potěšil.
Milá paní Vinklárková, i nás Vaše slova velmi potěšila, přejeme Vám krásné a radostné Vánoce a hodně zdraví a sil
do nového roku.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s…. Lukášem Jabůrkem
Lukáš Jabůrek žije se svou rodinou v Klášterci nad Ohří
již poměrně dlouho, ale protože je uměleckým sklářem
a pracuje často mimo město, zůstává pro mnohé zatím
jen neznámým sousedem. Příběh jeho dosavadní profesní kariéry rozhodně zaujme. Šel si za tím, co ho baví,
a dokázal se chopit příležitostí, které se mu naskytly.
Ochotně tvrdě a hodně pracoval a cestoval, aby byl víc
než jen dobrým v tradičním řemesle. Proto, aby uspěl,
u něho nestačí být jen zručným sklářem, ale i umělcem,
který je nevysychající studnicí invencí a nápadů. Též
dobrým psychologem, který umí naslouchat a naladit se
na přání svého zákazníka. A co víc - ačkoliv je ještě mladý, nelpí pouze na vlastních úspěších, ale má uspokojení
z toho, když díky jeho práci prospívá i někdo další. Je
mi velkým potěším představit vám blíže autora děl, která
jste již mohli spatřit na společné výstavě v galerii Kryt.

pedagogické fakultě v Plzni
jsem začal studovat 2 obory –
německý jazyk a výtvarku.
Všechny zkoušky, kterých jsem
se nejvíce obával, jsem zvládl,
ale neměl jsem zápočet
z německých dějin a později už
nebylo možné si ho znovu
zapsat. Ještě jsem chvíli uvažoval o tom, že bych pokračoval
s jednooborovou výtvarkou, ale
pak jsem dostal nabídku na práci v Holandsku. To pro mě bylo
tou „osudovou přesmyčkou“,
která mne odvedla zpět ke sklu,
u kterého jsem zůstal dosud.

Co se týká
řemesla, v tom
jsme pořád
nejlepší
Prozradíte nám, o jakou
nabídku v Holandsku šlo?
Pracoval jsem jako tavič skla
v Leerdamu. Je tam sklářské
centrum, kam za námi jezdili
turisté a dívali se, jak pracujeme. Tavil jsem tam přes noc
sklovinu v pecích a brousil jsem
to, co skláři přes den nafoukali.
Na směně jsme byli vždy dva
a dostávali jsme basu piv. V té
tobě tam zvali skláře z Ameriky
nebo Keni. V Keni mají sklářské
centrum, kam chodí Masajové.
Zažil jsem tu různé národnosti
a typy lidí, pro mladého člověka,
studenta, to bylo fajn. Vedle
stáže v Holandsku jsem nastoupil do studia na Vyšší odbornou
školu sklářskou v Novém Boru.

Za starých dob se sklářské
řemeslo dědilo z generace
na generaci. Jak jste se
dostal k tomuto neobvyklému oboru?
Víceméně náhodou. Z rodiny se
tomu nikdo nevěnoval. Původně jsem chtěl být architektem,
ale na stavařinu se hlásila
spousta lidí. V Chomutově jsem
navštěvoval základní uměleckou školu – bavila mne výtvarka, modelařina, a tak jsem se
rozhodl pro umělecký obor. Přijali mě na Střední uměleckou
průmyslovou školu v Novém
Boru, teprve při přijímačkách
jsem zjistil, že jsou zde více
zaměřeni na sklo.
Ve škole jsem si vyzkoušel růz-

né sklářské techniky – broušení
skla, rytí, foukání. Nadchlo mne
broušení, je to studená technika zpracování, hraní si se sklem
zastudena, něco jako sochařina. Začal jsem vybírat střepáky
a zkoušel jsem si to. Pracoval
jsem ve sklárnách i jako brigádník, odpoledne jsem chodil
pomáhat do školy, v době, kdy
tam tvořili mistři brusiči.
Prý jste po střední škole
zkoušel krátce studium na
pedagogické fakultě?
To je zvláštní epizoda. Na střední škole jsem dělal později asistenta a jezdil jsem také učit na
Základní uměleckou školu do
České Lípy. Učení mě bavilo. Na

Co dá mladému člověku
taková zahraniční stáž?
Pochopil jsem, že se tím uživí
jen ti nejlepší. Musím to dělat
na maximum. Za tuto zkušenost vděčím vynikajícímu řediteli školy v Novém Boru, Pavlu
Zatloukalovi, který tehdy velmi
aktivně spolupracoval se zahraničními firmami a školami. Jak
se dostal k nějaké takové příležitosti, hned nás tam posílal.
A mohu říci, že si nás v zahraničí
stále váží. V lecčems nás sice
předehnali, ale co se týká
řemesla, v tom jsme pořád nejlepší.
To je potěšující zpráva.
A jak se Vaše kariéra odvíjela dál?
Po škole jsem jeden rok učil
v Novém Boru. Pak přišla

nabídka z Moseru na pozici
technologa a designéra. Nakoupili tehdy nové technologie
a nikdo s nimi neuměl pracovat.
Já jsem se to zrovna naučil
v Holandsku. Pracoval jsem
také v jedné sklárně ve Francii,
u konkurenta Moseru. Také
proto mne zřejmě oslovili. Zpočátku jsem pracoval ve vývoji
– rozvíjel jsem techniky tavené
plastiky a navrhoval nové
kolekce pro sklárnu. Po půl roce
jsem dělal šéfa studia a po roce
uměleckého ředitele Moseru.
Měl jsem pod sebou svůj tým
lidí – grafiky, brusiče, rytce.
Odpovídal jsem za celý proces
od návrhu až po předání. Nyní
pracuji už rok jako samostatný
sklářský výtvarník a designér.
Míváte při designování nové
zakázky spíše volnou ruku
nebo za Vámi chodí klienti
s konkrétní představou?
Někdy má klient jasnou představu, včetně barvy, a vy mu
jen na míru ušijete design. Nebo
viděl některé mé práce, které
se mu líbily, a z toho vycházíme.
Samozřejmě úplně nejlepší je,
když je rozpočet neomezený
a on chce něco, co nemá nikdo
jiný. Ale i když mi dá volnou
ruku, stejně se s ním osobně
sejdu a vytvořím si k němu
vztah, abych pochopil, co vlastně očekává. Mám to postavené
na osobních vztazích, nechci
dělat něco naslepo.
Máte nějaký oblíbený typ
produktu, který Vás nejvíc
baví tvořit?
Vůbec ne. Zajímá mě práce se
sklem jako taková. Je mi už
v podstatě jedno, o co konkrétně se jedná. Baví mě to řemeslo.
A musí to být precizně udělané.

Při zimních radovánkách
s manželkou a dětmi
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO

Zmíněný model vázy Hruška oceněný veřejností
Řekl byste tedy o sobě, že
jste perfekcionista?
Asi jo. Při této práci musíte být.
Sklo vás prozradí. Každá chyba
je snadno poznat.
Kde čerpáte inspiraci pro
svou tvorbu, nové nápady?
Spolupracuji s různými sklárnami, pro mou práci je důležité,
abych byl stále obklopený sklem
a lidmi z oboru. Ale největší inspirací je pro mne klient. Při designování a tvorbě mám rád, když
to má nějakou symboliku. Když
mé sklo na něco naváže nebo
z něčeho vychází. A to také klient
nakonec nejvíce ocení. V reálu to
vypadá tak, že sedíte třeba celý
den, kreslíte a nakonec to
zmuchláte a zahodíte všechno do
koše. A když pak jedete v autě,
tak vás to napadne.
Je nyní Vaše pracovní doba
vyplněna spíše schůzkami
s klienty a sezením u počítače, nebo pracujete i manuálně? Brousíte dál sklo?
Vždycky jsem se snažil najít si
čas k tomu, abych se ke sklu
dostal. Ten první kus nové
série, který se pak dával do
výroby, jsem brousil já. Díky
tomu se úplně jinak komunikuje se skláři, kteří toto řemeslo
dělají celý život. Nedovolí si
vám říct, že něco nejde, když
ví, že tomu rozumíte. Když jsou
v kontaktu s designérem, který
sám nebrousí a přinese jim
pouze návrh, je to úplně jiné.
Za své skleněné produkty
jste získal mnoho významných ocenění. Které je pro
Vás nejdůležitější?
Nejvzácnější je pro mne asi ocenění veřejnosti Czech Grand
Design za vázu Hrušku. Ta je pro
mne zásadní, je to nejprodávanější kus Moseru, který jsem pro
ně dělal. (Czech Grand Design
je česká cena udělovaná Akademií designu ČR, v kategorii
Cena veřejnosti ji Lukáš Jabůrek
získal v roce 2012, pozn. red.)

Je ještě kam stoupat dál?
Co Vás pohání kupředu?
Potřebuji novou motivaci,
někam se posouvat dál, nevydržím na jednom místě. Protože stále něco vymýšlím,
vyrábím, za prací, kterou
dělám, vždy něco zůstane. A to
se mi líbí. Jako umělecký ředitel
jsem měl možnost řadu věcí
ovlivňovat, podporovat – studenty, výstavy výtvarníků –
a založil jsem „Cenu Ludwiga
Mosera“ pro talentované studenty uměleckých středních
škol. Tu se nám podařilo rozšířit
i do zahraničí. Netýká se pouze
sklářských škol, je zaměřena
na design a výtvarné umění
obecně. Vlastně nemám ani tak
radost z toho, když se něco
povede mně osobně, jako když
udělám nějakou zakázku, která
se povede, prodává se, zaměstná na nějaký čas další lidi
a vydrží být úspěšná delší dobu.

Skleničky z Tesca
nenápadně
rozbíjím
Nyní máte vlastní studio,
jméno Jabůrek je minimálně ve sklářském průmyslu
jistě pojmem… Přesto – má
Vaše práce i nějakou temnou stranu, úskalí, se kterým se musíte vyrovnávat?
Je to nejistý obor. Sklo je komodita, které se daří, když se daří
ekonomice. Umělecké sklo
nepotřebujete, koupíte si ho,
jen když si chcete udělat
radost. Proto je to v období ekonomické krize první obor, který
ji pocítí. Navíc ten trh, klientela
se strašně rychle mění. Jakmile
z toho na chvíli vypadnete, tak
končíte. Musíte pořád sledovat
trendy a vyvíjet se. Názorné je
to třeba v automobilovém průmyslu. Kdyby Škodovka prodávala 10 let stejný typ Oktávky,
tak zkrachuje. Oni naopak stále
představují nové a nové modely.

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Dokáži ocenit klasiku – bramborový knedlík se špenátem nebo zelím a k tomu nějaké dobré maso. Rád vařím,
ale trochu jako pejsek s kočičkou. Dám tam vše, na co
mám zrovna chuť (smích). A miluji dezerty, jako jsou
např. utopenci. Na sladké moc nejsem.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Líbí se mi kombinace, třeba bílá – černá – šedá – a ty
pak „rozsvítím“ nějakou jinou barvou. Co se týká barev
skla, řídím se přáním klienta, nebo je zvolím podle interiéru, kde má být sklo umístěno. Teď aktuálně je nejoblíbenější petrolejová barva.
Kde nejdále jste ve světě byl?
Na Tchaj-wanu.
Jaké máte koníčky?
Moje práce je zároveň mým koníčkem. Také rád běhám,
nesoutěžím, běhám si rád sám pro sebe v okolí města,
lesem. Je to dobrý relax, při kterém si vyčistím hlavu.
Co Vám dala a vzala Vaše práce?
Nevzala mi asi nic než čas. Nyní pracuji ve vlastním studiu, jsem svým pánem a mohu se více věnovat rodině.
Zaslouží si to. Díky této práci jsem se seznámil se spoustou zajímavých, výborných lidí, ať už s mistry z oboru,
mezi nimiž jsem získal řadu přátel, tak se známými osobnostmi, se kterými jsem měl možnost spolupracovat.
Obrovskou zkušeností pro mne bylo setkání s Beatou
Rajskou, prof. Milanem Knížákem nebo Markem Ebenem.
Setkal jsem se také s prezidentem Václavem Klausem.
Mohu prozradit, že mne požádal o opravu skleněné klenotnice, kterou mu věnoval Barack Obama.
Pijete doma z uměleckého
skla nebo se spokojíte třeba
i se skleničkami z Ikey?
Musím přiznat, že jsem vybíravý. Mám více méně umělecké
sklo, piju z Mosera, mám doma
sklo od různých designerů,
skláren, výtvarníků… Říkám si
- na co mít doma sadu stejných
skleniček? Když máme návštěvu nebo jsou u nás přátelé, tak
si každý vybere, z čeho by měl
chuť pít. Pak ale přijde manželka a přinese 6 skleniček z Tesca
a já se snažím je nenápadně
rozbíjet... (smích).
Jak jste se ocitl v Klášterci
nad Ohří?
Jsem původně z Chomutova.
Moje manželka dostala nabídku
učit na kláštereckém gymnáziu
a já jsem v té době dojížděl za
prací do Karlových Varů. Hledali
jsme tedy nějaké pěkné bydlení
v Klášterci a našli jsme byt, který nás nadchl.
A jak se Vám tu žije?
Okouzlila mne okolní příroda,
chodím běhat, jsem rád venku,
mám rád hory a tady je člověk
„hned“ v přírodě. Velikost města i jeho okolí mně maximálně
vyhovují. Bydlíme tu 10 let,
zpátky do Chomutova bych se

stěhovat nechtěl, ale vzhledem
k tomu, že pracuji často mimo
Klášterec, víc než místní lidi
znám jeho okolí.
Máte rád Vánoce?
Mám, celá rodina je pohromadě, tak by to asi mělo být. Přijde mi, že je dárků čím dál víc,
máme dvě malé děti a s nimi
si to člověk užívá víc. Je to
fajn.
Jak budete trávit ty letošní?
Máme chalupu nahoře v Krušných horách. Štědrý večer strávíme doma a pak pojedeme
tam. Děláme s dětmi všechno,
co je se sněhem spojené – od
bobování až po lyžování.
Děkuji Vám za velmi zajímavý rozvor a přeji krásné
prožití rodinných Vánoc.
Pro čtenáře mám ještě 2 tipy:
1. Lukáše Jabůrka vyzpovídal
v oblíbeném pořadu ČT „Na
plovárně“ také Marek Eben
– video je volně dostupné na
internetu ke zhlédnutí.
2. Ukázky skleněného umění
pana Jabůrka si můžete prohlédnout na jeho webových
stránkách: www.lukasjaburek.com.
Kateřina Šmahelová ■
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Tisíce očí rozzářil vánoční smrk v zámeckém parku
První adventní neděli se uskutečnilo tradiční rozsvícení
vánočního stromu s hudebním programem, řemeslnými
stánky na nádvoří zámku,
vánočním tržištěm a závěrečným ohňostrojem. Podruhé
se tato akce konala v zámeckém parku a tisíce návštěvníků tak mohlo sledovat
rozzáření vzrostlého živého
smrku. Součástí doprovodného programu byla divadelní hra Betlém v podání DS
Klas.
Na pódiu se vystřídalo několik
hudebních těles, mimo jiné
David Deyl, zpěvák s mimořádnou barvou hlasu. Před

vyvrcholením první adventní
neděle nesmělo chybět oblíbené vánoční pásmo hudebního divadla Hnedle vedle
s Tomášem Bartákem, který
celou akcí provázel.
V rámci svého projevu předal
starosta města Jarmile Švermové šek s výtěžkem
z veřejné sbírky, kterou
město v letošním roce uspořádalo pro jejího malého
syna Františka. Finance na
ozdravné pobyty se vybíraly
na akcích hudebního divadla
Hnedle vedle a díky štědrosti
přispěvovatelů se vybrala
částka 27.499 Kč. Zároveň
měl starosta s sebou na pódiu

plyšový doprovod – Alíka,
jehož dobrodružství v novém
průvodci města si již můžete
zakoupit v turistickém informačním centru pod radnicí.
První svíci na adventním věnci poté zapálil společně s novým kláštereckým farářem Vítem Audym, jehož
představení najdete na straně 6.
„Pořadatel letošního Rozsvícení vánočního stromu, organizace Zámek Klášterec nad
Ohří, by rád poděkoval všem
partnerům, kteří se na letošním ročníku této akce podíleli,“ uvedl ředitel zámku Petr
Hybner a dodal: „Za finanční

pomoc děkujeme společnostem ČEZ, Toyoda Gosei Czech
a Teplo Klášterec nad Ohří.
Za mediální podporu televizi
Focus. Za ochotu a pomoc při
organizaci festivalu pak patří
velký dík především klášterecké jednotce dobrovolných
hasičů a také městské policii
a společnosti Klášterecká
Kyselka.“
Závěr akce patřil jako každý
rok velkolepému ohňostroji, který se mimo jiné odpaloval ze zámecké věže. Do
konce roku můžete navštívit
ještě řadu vánočních akcí,
jejichž přehled naleznete na
straně 2.
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V kině Egerie můžete zhlédnout premiéru oblíbených
filmů Petra Mikšíčka
Připomeňte si krásné léto
a podzim roku 2019 a najděte inspiraci pro vaše
objevitelské výpravy v roce
2020. V úterý 14. ledna
2020 se od 19 hodin v kině
Egerie uskuteční projekce
GREAT WALKS 2019 – Premiéra 4. série oblíbeného
cestovatelského seriálu
Petra Mikšíčka po Krušných horách.
Od června do prosince natá-

čel Petr Mikšíček a jeho tým
rekordních sedm dílů cestovatelského seriálu, které budou mít premiéru v Klášterci
nad Ohří. V nových dílech potkáte více než dvacet zajímavých průvodců a nespočet
půvabných míst, hor našich
krásných, unescových.
Součástí premiéry bude i historický fotokoutek paní Marcebily s dobovými kostýmy.
Na plátně uvidíte koupání

PROGRAM
Great
Great
Great
Great
Great
Great
Great

Walks
Walks
Walks
Walks
Walks
Walks
Walks

12
13
14
15
16
17
18

Nejdeckou vrchovinou
Z Nejdku na hřeben Vlčince
Za pyramidou Krušných hor
Z Kovářské do Königsmühle
Okolo Vejprt a Bärensteinu
K západní bariéře Krušných hor
Tanec s Marcebilou

v Lesíku, výhled z Pajndlu,
relax a stonebalancing u Jezera, prodírání se na Trousnickou skálu, ale také grandiózní Pyramidu Krušných
hor, krásnou a zapomenutou
Křížovou skálu, ledovou noc
v Königsmühle, starý úvoz

25
23
30
24
26
21
20

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

u Vejprt, výhled z Bärensteinu, západ slunce na Vysokém
kameni či tanec s Marcebilou
a její mlhou. To vše vám představí již čtvrtá sezóna oblíbeného cestovatelského seriálu
Great Walks z Krušných hor.
Vstupné 100 Kč.

Divadelní spolek Klas prožívá
v současnosti smutné období. V pátek 29. listopadu
jsme se rozloučili v Kostele
Panny Marie Utěšitelky
s kamarádkou a členkou souboru Květuší Hlaváčovou
a několik dnů poté k nám
dolehla zpráva, že navždy
odešla naše přítelkyně a nezdolná propagátorka ochotnického divadla, paní Zdena
Fryčková.
S Květou Hlaváčovou, stejně
jako se Zdenou Fryčkovou,
odchází značná část historie
našeho spolku. Chceme touto cestou vyjádřit oběma
rodinám naši hlubokou soustrast a smutek nad odchodem spřízněných duší. Buď
čest jejich památce.
Město Klášterec nad Ohří se také připojuje k vyjádření
upřímné soustrasti oběma rodinám. Jsme rádi, že se podařilo paní Zdeně Fryčkové letos v létě udělit Cenu města
Klášterce nad Ohří a tím jí osobně poděkovat za její nasazení, se kterým pracovala pro naše město. Jejich úmrtí
vnímáme jako velkou ztrátu.
VÁNOČNÍ PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Od 23. 12. do 27. 12. bude knihovna zavřena. Poslední den
v roce, kdy bude otevřeno, je 30. 12. 2019. Prosíme čtenáře,
aby své výpůjčky a vrácení knih nenechávali na tento den,
i tak tu budou fronty.
Děkuji velice. Martin Biša ■

Zveme vás na zábavný a taneční večer, který jsme nazvali
Derniéra a kterým zakončíme činnost současného KD. Nejprve vystoupí DS Klas se svým zábavným pořadem, pak
stěhovací četa přestěhuje stoly (držte si sklenice), udělá
prostor na parketu a mohou začít divoké tance s Hnedle
vedle!
Akce je plánovaná na 28. 12. 2019 od 19 hodin, veselit se
můžete do půlnoci. Počet lístků je omezen, tak si je nezapomeňte rezervovat a zakoupit v KD.
I když se bude jednat o poslední pořad v KD pro dospělé, nesmíme to tam úplně rozmetat, děti ještě čeká s Hnedle
vedle Silvestr!
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Kdopak nám nejlépe napekl? No přeci mladý pan Tyrpekl
Na konci listopadu, těsně před
započetím adventu se opět
sešli přeborníci na jablečné
záviny v městské knihovně,
aby se utkali v soutěži o ten
nejlepší tradiční moučník.
Rozkrájelo se celkem 12 přihlášených úhledných výrobků, na které se krátce po
zahájení vrhla porota. Nejlepší
na tom je, že porotcem se
mohl stát úplně každý, dokonce i ten, kdo se pečení vyhýbá
obloukem. Pro kvalifikaci do

poroty totiž úplně stačí, když
si na štrúdlech rádi pochutnáte. O dobrou předvánoční
náladu se postaral sbor zpěváků Gospel Gaia s hudebním
doprovodem, vystoupili v průběhu večera vícekrát. Příchozí
si mohli v knihovně také
zakoupit překrásné adventní
věnce, svícny a ozdoby. Nejvíce hlasů nakonec získal
štrúdl Tomáše Tyrpekla (na
fotografii uprostřed), 2. místo
obsadil pan Ludovít Oláh

Pro bádání o vodě jsme
odteď dobře vybaveni
5. prosince proběhlo na naší škole setkání při příležitosti prezentace pomůcky BÁDÁNÍ O VODĚ vytvořené ve spolupráci
se Střední odbornou školou Schola Humanitas z Litvínova. V rámci této zajímavé vyučovací hodiny, při které se
žáci 8. ročníků dozvěděli něco o důležitosti a vlastnostech
vody a seznámili se s novou sadou laboratorních pomůcek
prostřednictvím ukázky pokusů, byla tato sada zástupci
Severočeské vodárenské společnosti a. s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. předána škole.
Pomůcka pomůže žákům objevit neznámé vlastnosti vody
při hodinách chemie a také v rámci Badatelského klubu
z projektu Šablony II si budou moci vyzkoušet jednoduché
pokusy s touto pro život nezbytnou látkou.
Monika Bártová, ředitelka ZŠ Školní ■

a z 3. místa se radovala Katka
Bartáková. Vítězům patří
velká gratulace a nutno dodat,
že žádný ze soutěžících neodešel s prázdnou. Také jeden
z vylosovaných porotců si
domů odnesl láhev dobrého
moku pro zahřátí.
A proč je dobré zkusit se do
podobné soutěže přihlásit?
Možná vám váš kuchařský
výtvor přátelé již dlouho chválí
a pohráváte si s myšlenkou na
to zjistit, jak by asi dopadl
v konkurenci jiných. Po přihlášení vás může mírně zaskočit,

že pečení štrúdlů je tak trochu
věda. Na všem totiž záleží –
na volbě těsta (domácí, kupované, listové, tvarohové, těsto
na tažený závin…), kyselosti
jablek, na tom, zda hrozinky
máčet předem v rumu či ne
nebo zvolit nějakou další
neobvyklou přísadu atd. Rozhodně je to tedy také dobrá
příležitost k tomu vyměnit si
pár dobrých rad a tipů, aby byl
výsledek vašeho pekařského
snažení ještě lepší než dosud.
Takže neváhejte a pusťte se
příště do toho.

Závěrem připojujeme na přání recept na ten redakční,
s kterým jsme se letos zúčastnili. Není to sice štrúdl vítězný,
ale získal mnoho pochvalných referencí a se svou oříškovou
ozdobou na vrchu se prostě vymykal…
Těsto: kupuji již hotové v obchodě – babické listové – rozkrojím ho napůl a rozválím na dvě „nohavice“
Náplň: loupaná, nahrubo strouhaná jablka, které doslazuji
vanilkovým cukrem, dále skořice, strouhanka opečená na
másle, pár kapek citronové šťávy, kokos, hrozinky, vlašské
oříšky a malý kousek másla
Závěrečná úprava: náplň umístím doprostřed rozváleného těsta a okraje přes ni jen přeložím (nesmotávám ho),
na pekáči vyloženém papírem na pečení ho potřu vajíčkem,
posypu hnědým cukrem (vytvoří se křupavá krusta) a ozdobím půlkami vlašských ořechů. Protože těsto vyválím na
velmi tenký plát, rychle se upeče, štrúdl není mastný a oříšky na vrchu se opečou, ale nespálí (radši si je pohlídejte).
Dobrou chuť.
Kateřina Šmahelová ■

V základních školách přivítali mladé návštěvníky z Dánska
V úterý 12. listopadu k nám
do Klášterce nad Ohří přijeli
studenti biblické školy z Dánska. Každý den připravili ve
Freeway kavárně zábavný
program, hráli s dětmi hry
a vyprávěli příběhy ze svých
životů. Od středy do pátku
také navštěvovali základní
školy ve městě a ukazovali
dětem své představení o vlivu na okolí, učili je některá
dánská slova, seznamovali
žáky se svou zemí a dánskými tradicemi pomocí prezentace.
Každý měl šanci navštívit Cír-

kev bez hranic a mluvit s dánskými studenty, protože příslušníci církve dělali tlumočníky a vstup byl zdarma.
Hosté dostali občerstvení
a všichni byli milí. V neděli
byl celý program zakončen
bohoslužbou, která probíhá
každou neděli i bez dánských
studentů. Žáci školy si mohli
prověřit, jak se domluví
anglicky. Děkujeme panu
Frajbišovi a sestrám Bubíkovým za příjemně strávený
čas.
Eliška Knězová
a Daniela Wagnerová,
žákyně 9.A ZŠ Krátká ■
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Slavnostní obřad na zámku proběhl letos naposledy
7. prosince 2019 se na vítání občánků sešlo celkem osm miminek – jedno roztomilejší než druhé. Během slavnostního
obřadu panovala již sváteční předvánoční atmosféra. Rodiče byli spokojení, protože ti už svůj nejkrásnější vánoční dárek
dostali s předstihem, v průběhu srpna, září či října. A svým dětem darovali moc krásná jména. Zatímco u chlapečků se
drželi těch v češtině dnes již tradičních, u pojmenování holčiček byli odvážnější a vsadili na trendová jména cizího původu.
Všem jim moc sluší. Přejeme jim překrásné první společné Vánoce.
Foto: Vítězslav Růta

Václav Bauer

Matěj Foukal

Michal Koblitz

Jakub Kříž

Ondra Kubelka

Nikol Musková

Bianca Palmová

Ella Poláčková

Rubínovou svatbu oslavili Mixanovi
Nemusíte se mnou souhlasit,
ale já tvrdím, že pokud se
sejdou v životě dva lidé, kteří
spolu v lásce a porozumění žijí
po léta, vidí odrůstat své děti
a později nadále bok po boku
sledují, jak také jejich potomci
zakládají vlastní rodiny, je to
velký zázrak. Takový se stal
Zuzaně a Josefovi Mixanovým. Když se poznali, byla
paní Zuzana, původem z Litvínova, ještě velmi mladá dívka,
která nastoupila v Klášterci
nad Ohří do učení. Tady si jí
všiml pan Josef, a jak to celé
dopadlo, už asi tušíte… Letos
23. listopadu si v obřadní síni
zámku připomněli od svatby
na den přesně již po čtyřicáté
(!), jak je tento jejich manželský stereotyp báječný a že se
jim nic lepšího snad ani
nemohlo stát. A jaký dojem ze

slavnostního obřadu mají? Prý
byl doopravdy nádherný, mile
je překvapila paní oddávající
Zuzana Ježková. Snad ještě
můžeme prozradit, že u Mixanových se svatební výročí slaví
pravidelně, zvláště ta významná, a když už, tak ve velkém,
tentokrát v Restauraci Símalka
v počtu 37 lidí. Mezi hosty
samozřejmě nemohly chybět
jejich děti – obě dcery a syn –
a 5 vnoučat. Na jaře očekávají
v této krásné rodině další velkou radostnou událost v podobě narození již 6. vnoučátka
v pořadí. A co je tím pravým
darem k rubínové svatbě,
který nevěstu učiní šťastnou?
No přeci jablka stejnojmenné
odrůdy, za každý jeden rok
v manželství po jednom.
Blahopřejeme!
Kateřina Šmahelová ■

Foto: Vítězslav Růta

I Goša čeká na nový domov
bych mohl dovnitř do domečku, když bude zima. Chtěl
bych být prostě tvůj parťák.
Jestli se ti líbím, zavolej k nám
do útulku v Ciboušově na tel.
602 952 692 a domluv si
návštěvu, rád tě uvidím
a můžem spolu na procházku,
provedu tě po okolí. Dík a pac
na to.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ahoj, já jsem Goša – cca
10letý rotvík, vážící kolem 45
kil a vyhlížím nový domov už
přes dva roky. Je to dlouhá
doba v psím životě, člověče.
Jsem starší pejsek, nekonfliktní, hodný, umím krásně chodit
na vodítku, netahám a jako
asi každý, mám rád piškotky.
Tady v útulku jsem omládl
a zkrásněl a občas si hraju
jako malé štěně. Nikdo mne
možná nechce proto, že mám
malý handicap – vyhozenou
nožku z kyčle (pozůstatek
dopravní nehody). Ale člověče, kdybys to nevěděl, tak bys
to ani nepoznal, fakt, věř mi.
Jsem s tím v pohodě, chodím
parádně, jen na delší trasy to
už moc není. Líbilo by se mi
proto někde na zahrádce, kde

14. prosince
jsme si připomněli
nedožité
narozeniny
n a š e h o
milovaného
syna a vnuka Petra Glücka. Letos by se dožil 43 let.
16. prosince uplynulo již
21 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil. Zemřel velmi mladý, ve věku 22 let.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče a babička.
27. prosince
to bude rok,
co
náhle
zemřel pan
Karel Šantora. Stále
vzpomíná
manželka, rodina, přátelé
a kamarádi.

POHLED DO HISTORIE
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Abychom nezakrněli, dáme si opáčko z vánočních tradic a zvyků
Blíží se závěr kalendářního roku a s ním také Vánoce, na
které se v redakci Kláštereckých novin už všichni velmi těšíme.
Zatímco v našem prostředí je stěžejní Štědrý den, tedy den,
kdy všichni čekáme na „Ježíška“ a na vánoční nadílku,
v západní liturgii je 24. prosinec posledním dnem příprav na
vánoční svátky a nejdůležitější je až ten následující, tedy Boží
hod vánoční 25. prosince.
Se Štědrým dnem je spojeno velké množství pověr a tradic,
protože v tento večer působí kouzla údajně nejsilněji. A ačkoliv
jde o svátky oslavující narození Ježíše Krista, většina zvyků
pochází z předkřesťanské doby.
A jaké tradice se váží k Vánocům a Štědrému dni?
Půst, zvyk v současnosti proslavený předně asi díky reklamě, přikazuje, že abychom
mohli uvidět ono zlaté prasátko („s těmi zahnutými
zuby nahoru“), na stůl patří
během dne jen bezmasá jídla,
případně polévky.
Tradice zdobení vánočního
stromečku k nám přišla
z německého prostředí, prosazovala se tedy nejprve mezi
protestanty a až poté se rozšířila do katolického prostředí. První písemná zmínka
o zdobení stromku pochází
z roku 1570. V 17. století se
tento zvyk postupně dostává
i do domácností, v 19. století
opouští německý prostor
a rozšiřuje se i dále. V Českých zemích se objevuje až
v polovině 19. století, převážně v bohatých pražských
měšťanských rodinách. Vánoční stromek měl plnit
ochrannou funkci a původně
se zavěšoval nad štědrovečerní stůl špičkou dolů.
Vánoční cukroví mělo také
plnit ochrannou funkci – např.
vykrajovaná zvířata měla
chránit zvířata v hospodářství, cukroví ve tvaru kruhu
pak chránilo celé stavení před
zlými silami. První cukroví
bylo převážně z ovoce, poté
se peklo z mouky a měla to
být mouka vlastní produkce,
aby i příští rok byla úroda
vysoká. Cukroví v současné
podobě se začalo objevovat
až v průběhu předminulého
století.
Spojení Vánoc a jmelí pochází z Anglie a k nám se opět
pravděpodobně dostalo z Německa, stejně jako většina
vánočních tradic. Jmelí přináší do domu štěstí, musí být
ale darované, nikoliv koupené, protože štěstí koupit
nelze. Tradice líbání pod jmelím má zase zajistit ženě plod-

nost a lásku až do příštích
Vánoc.
Naši předkové neodolali a během Štědrého dne se oddávali zvláštnímu druhu věštění – věděli jste například,
že pomocí jablek či vlašských
ořechů můžete zjistit, jak
pevné bude v následujícím
roce vaše zdraví? Pokud je po
rozkrojení jablka jádřinec ve
tvaru hvězdičky, znamená to
štěstí a zdraví, v případě křížku pak můžeme mluvit o opaku, a to samé platí i u ořechů.
Pokud máme jádřinec bílý
a bez kazů, znamená to pevné zdraví, čím více je jádro
zčernalé, tím méně vám bude
zdraví sloužit.
Nejvíce pověr se ale váže ke
štědrovečerní večeři. Od
stolu by nikdo neměl během
večeře vstát, abychom se
zase příští rok všichni ve zdraví sešli. Toužíte-li po pevném
zdraví, dejte pod stůj sekeru.
Pokud chcete, aby se rodina
sešla i příští rok, svažte nohy
stolu řetězem. Naopak provaz
okolo stolu by vás měl ochránit před zloději. Stejně tak by
u stolu měl sedět sudý počet
strávníků a prostřít byste měli
o jedno místo navíc – pro
pocestné a pro ty, co už s námi
u stolu být nemohou. Abyste
nevyplašili duše zemřelých,
neměli byste pod štědrovečerním stolem zametat.
Abyste měli celý rok štěstí,
dejte si k večeři kromě řízku
či kapra také kousek starého
chleba a nezapomeňte na
kapří šupinu či minci pod talíř
– budou se vás držet peníze.
Naopak smůlu vám může přinést praní prádla, na Štědrý
den byste se proto měli této
činnosti vyvarovat. A vy, ženy
a dívky, chcete-li zjistit, jestli
se vdáte, postavte se zády ke
dveřím, hoďte botou a pokud
bude její špička mířit směrem
k východu, „jistojistě“ se vám
to příští rok vyplní.

Víte, jakou zvláštní výsadu
mají na Štědrý den Češi
a Slováci? Jako téměř jediní
na světě máme státem uznané volno. Po staletí se totiž
slavil pouze Štědrý večer, jako
předvečer narození Páně.
Ježíš se narodil do židovského
prostředí a Židé počítají počátek dne od západu slunce,
a nikoliv od půlnoci. Narození
Ježíše bylo stanoveno na
počátek dne narození, tedy po
západu slunce 24. 12.
V letošním prosincovém článku se ale nebudeme věnovat
jen vánočním tradicím či zvykům, představíme si rovněž
některé známé osobnosti,
které se právě v tento den
narodily, a že jich není zrovna málo!
Z českých osobností to byl
kupříkladu fyzik a matematik
František Adam Petřina, režisér Jiří Brdečka nebo cestovatel Jiří Hanzelka. Na Štědrý

den spatřil poprvé světlo světa
Jan Stráský, poslední federální předseda vlády Československa, historik Jaroslav
Kučera, známý rybář a moderátor Jakub Vágner či fotbalista Theodor Gebre Selassie.
Z těch zahraničních připomeňme Ignáce z Loyoly, duchovního otce a spoluzakladatele
Tovaryšstva Ježíšova čili jezuitů, Jana Bezzemka, anglického krále z rodu Plantagenetů,
spisovatele a představitele
polského romantismu Adama
Mickiewicze, významného
anglického fyzika Jamese Prescotta Joula nebo Alžbětu
Bavorskou, slavnou císařovnu
Sissi, považovanou za nejkrásnější ženu své doby.
Narozeniny by oslavil také
americký generál George Patton. „Happy birthday“ zazpívají zřejmě letos na Štědrý
den v Kalifornii i „králi latinského popu“, zpěváku Ricky
Martinovi. Lenka Fricová ■

Adam Mickiewicz

James Prescott Joule

Alžběta Bavoská – Sissi

Jiří Hanzelka

BLAHOPŘÁNÍ
Patřilo by se zde uvést ještě jednu významnou osobnost, která je z Česka a slaví také
narozeniny na Štědrý den. Lenka Fricová
ji z pochopitelných důvodů neměla odvahu
zmínit. Je to totiž ona sama, naše velmi vážená a oblíbená kurátorka galerie Kryt, pisatelka historických článků a kolegyně z odboru
komunikace a cestovního ruchu.
Milá Leni, Léňo, Leníku, přejeme s předstihem všechno nejlepší
k narozeninám, hodně zdraví, lásky, životní radosti a pohody.
A ať jsi pořád taková usměvavá… A + K + M + R
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POMÁHÁME

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám…
Tříkrálová sbírka Charity ČR se
koná na území Česka každoročně již od roku 2000. V Kadani ji pořádá Římskokatolická
farnost a Oblastní charita oficiálně od roku 2015 a od ledna
2019 je sbírka organizovaná
také v Klášterci nad Ohří
a v Rašovicích.
Svátek Tří králů slaví církev na
západě i východě 6. ledna.
K tomuto dni se také váže tradiční koledování. Koledníci kropili obydlí svěcenou vodou,
vykuřovali je kadidlem, rozdávali svaté obrázky, zpívali tříkrálové poselství ve formě
známé koledy a psali na dveře
iniciály K † M † B † (nebo latinský ekvivalent C † M † B †)
a příslušný rok. Křídou psané
iniciály se běžně vykládají jako
počáteční písmena tří králů,
kteří se měli přijít poklonit narozenému Ježíškovi. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku
požehnání „Christus mansionem benedicat“ – „Kristus ať
požehná tomuto domu“, a to
na celý rok (proto se za třetí
křížek píše letopočet). Tři křížky
symbolizují Otce, Syna i Ducha
svatého.

Koledníky z řad školáků a studentů s kasičkami potkáte
v Klášterci nad Ohří opět v lednu 2020. Zároveň vás tímto
srdečně zveme na Tříkrálové
setkání na Mírovém náměstí v Kadani v pondělí 6. ledna.
Uvidíte zde tříkrálový příběh
„Klanění Tří králů“ v podání
divadelního souboru Navenek,
můžete také ochutnat svařené
víno z rukou pana starosty
Kadaně či zakousnout nějakou
sladkost u stánku místní charity. V kostele Povýšení sv. Kříže
bude možné si vyslechnout
koncert anebo se při Mši svaté
zamyslet a poděkovat za příjemně prožitý čas.
Loňský výtěžek sbírky v Kadani
byl 100.835 Kč, v Klášterci nad
Ohří a okolí pak 26.705 Kč.
Oblastní charita rozdělila v průběhu uplynulých 5 let v Kadani
a okolí potřebným 225.000 Kč.
Z tříkrálové sbírky 2019
jsme podpořili např. těžce
nemocné a zdravotně postižené
osoby příspěvkem na operaci
nehrazenou zdravotní pojišťovnou anebo na finančně náročná
pobytová rehabilitační cvičení.
Shromážděné finanční pro-

Ke Kometě se chystají letos připojit i některé klášterecké
mateřské školky, půjdou v kostýmech andělů a budou mít
nacvičený „andělský krok“.

středky nám umožňují podporovat a pomáhat tam, kde úřady anebo profesionální služby
ostatních neziskových organizací, se kterými spolupracujeme, již pomoci nemohou.
Pokud v příštím roce od 1. do
14. ledna někde potkáte tříkrá-

lovou skupinku koledníků, třeba
v průvodu s Kometou, otevřete
prosím svá srdce. Odměnou
vám bude jejich zpěv koledy
a tříkrálové požehnání, které
vám s radostí přinášejí. DěkuJan Paleček, ředitel
jeme.
Oblastní Charity Kadaň ■

Nevšední příběh lásky přispěl
na Lukášův první krok
V neděli 8. prosince se v kulturním domě uskutečnilo benefiční představení ANASTASIA,
kde se hlavních rolí zhostili
Gabriela Filippi a Mario Kubec.
V první části si mohli diváci
vychutnat divadelní příběh lásky, ve kterém se setkali lidé
dvou světů – úspěšný městský
podnikatel a žena, která žije
uprostřed přírody. Ze setkání
těchto dvou lidí se narodil nejenom syn, ale také hluboké
a čisté poselství pro šťastný
život na zemi.
V druhé části představení se
k oběma protagonistům připojil Patrik Kee a obohatil
přítomné svým hudebním
umem. Tento večer byl věnován Lukáši Schillerovi, jenž

trpí mozkovou obrnou a jeho
snem je udělat svůj první, skutečný krok. Výtěžek z akce ve
výši 36.280 Kč využije na jednu ze svých rehabilitací, které
musí pravidelně podstupovat.
„Děkuji všem přítomným, kteří dnes večer přišli a projevili
tak hlubokou solidaritu a duchaplnost. V dnešní někdy poněkud zmatené době, kdy
ztrácíme životní vzory i v lidech, od kterých se to čeká, si
velice vážím všech diváků za
jejich morální gesto,“ uvedl
během večera herec Mario
Kubec a dodal: „Nechť nám
tyto upřímně pravdivé projevy
vydrží po zbytek našich životů.
Přeji vám láskyplně prožité
svátky.“
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Příznivci sportu se v rámci trojboje pěkně zapotili
V sobotu 23. listopadu vyměnilo 11 odvážlivců sobotní
dopolední úklid či předadventní víkendovou pohodu
za obdivuhodný sportovní
výkon. Běh 8 km, tedy 20 kol
na novém oválu, a k tomu
210 angličáků a 400 dřepů
s výskokem měli všichni za
sebou v rozmezí hodiny až
hodiny a půl. Chladné a vlhké
počasí je neodradilo a „podušičkově-předvánoční“ trojboj pořádaný Fitkem M-Club
přinesl tyto výsledky: Zlatou
mezi ženami a zároveň absolutní vítězkou se stala nezlomná Hana Hahn, (na fo-

Foto: Iveta Suková
tografii níže vpravo) která
ovládla i únorovou silovku
a celé to „sfoukla“ za hodinku.
Na druhém místě se umístila
Olga Grycová a bronzovou
příčku na obráceném bosu
obsadila Mirka Valentová.
Mezi muži si první místo
vyběhal Dušan Prokeš, stříbrnou medaili si nasadil
Lukáš Paukner a třetím

místem se může pochlubit
Luděk Hodic. Vzhled poháru
byl symbolicky vyroben
k letošnímu výročí svobody.
Závod také absolvovali Radka
Hodicová, Ája Kupková, Dita
Myslíková, Martin Tůma
a Míra Böhm. Trojboj finančně
podpořilo město Klášterec
nad Ohří. Před všemi obrovský klobouk dolů.

7. ročník republikové
soutěže ČASPV ve florbalu

Vánoční setkání u ledové řeky
Dne 23. listopadu jsme odjeli do Pardubic na republikové kolo
ve florbalu. Zúčastnilo se 8 krajů, v kategorii mladších žáků zápasilo o medaile 8 týmů. Chlapci, ve složení: Suchý, Širlo, Gerstner,
Panuška, Marek, Chmelař, Straka, Moro, Opat, Suldovský a Horáček, bojovali do poslední chvíle a obsadili pěkné 4. místo. Děkuji
za finanční podporu města Klášterce a chlapcům za skvělou reprezentaci.
Petra Žihlová, ZŠ Krátká ■

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Den po Štědrém dnu, ve středu 25. prosince, se okolo
11. hodiny sejdeme u řeky Ohře pod Rašovickou lávkou.
Odvážlivcům a otužilcům nebudeme bránit, aby se společně
s námi ponořili do ledové řeky stejně jako v předchozích dvou
letech.

22. 12. (Ne)
23. 12. (Po)
25. 12. (St)
26. 12. (Čt)
27. 12. (Pá)
29. 12. (Ne)
30. 12. (Po)
2. 1. (Čt)
3. 1. (Pá)

15.30–16.30
13.00–14.00
13.00–14.00
13.00–14.00
13.00–14.00
15.30–16.30
13.00–14.00
13.00–14.00
13.00–14.00

5. 1. (Ne)
7. 1. (Út)
12. 1. (Ne)
14. 1. (Út)
19. 1. (Ne)
21. 1. (Út)
26. 1. (Ne)
28. 1. (Út)

15.30–16.30
17.00–18.00
15.30–16.30
17.00–18.00
15.30–16.30
17.00–18.00
15.30–16.30
17.00–18.00
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PRO RODINU

Redakce
Kláštereckých novin
přeje všem čtenářům
klidné prožití
vánočních svátků,
úspěšný vstup
do nového roku
a hlavně pevné zdraví
Vám i všem Vašim
blízkým. Těšíme se na
inspiraci při tvorbě
novin v příštím roce
a děkujeme za Vaše
postřehy a připomínky.
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Pronajmu byty v Klášterci na Ohří Garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva. Kontakt: 777 818 144
Termíny uzávěrek a distribuce našeho radničního zpravodaje
během následujícího roku:
Leden 2020
Pá 17. 01. 2020
Čt 30. 01. 2020
Únor 2020
Pá 14. 02. 2020
Čt 27. 02. 2020
Březen 2020
Pá 13. 03. 2020
Čt 26. 03. 2020
Duben 2020
Pá 17. 04. 2020
Čt 30. 04. 2020
Květen 2020
Pá 15. 05. 2020
Čt 28. 05. 2020
Červen 2020
Pá 12. 06. 2020
Čt 25. 06. 2020
Červenec 2020
Pá 17. 07. 2020
Čt 30. 07. 2020
Srpen 2020
Pá 14. 08. 2020
Čt 27. 08. 2020
Září 2020
Pá 11. 09. 2020
Čt 24. 09. 2020
Říjen 2020
Pá 16. 10. 2020
Čt 29. 10. 2020
Listopad 2020
Pá 13. 11. 2020
Čt 26. 11. 2020
Prosinec 2020
Pá 04. 12. 2020
Čt 17. 12. 2020
Děkujeme všem za využití našich inzertních služeb a těšíme se na spolupráci
v novém roce. Kontakt: redakce@muklasterec.cz, tel.: +420 474 359 699
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