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KAN – Animované dobrodružství. Marshall musí překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem (2D)
ČR – Nový český dokument. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu (2D)
ČR – Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, týden se ženou (I. Chýlková) a druhý s milenkou (L. Žáčková), se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny, nejen pro J. Langmajera (2D)
USA – Buď se Cecilia regulérně zbláznila, nebo se v její blízkosti pohybuje někdo, kdo je doslova neviditelný a má jediný cíl – připravit ji o všechno, na čem jí v životě kdy záleželo (2D)
USA – Animovaný film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického (3D)
ČR – Nový český dokument. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu (2D)
USA – Animovaný film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického (2D)
ČR – Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, týden se ženou (I. Chýlková) a druhý s milenkou (L. Žáčková), se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny, nejen pro J. Langmajera (2D)
USA/JAP – Superrychlý ježek Sonic omylem způsobí kolaps elektřiny v půlce USA a na jeho dopadení najmou trochu šíleného génia Jima Carreyho. Pomůže ježkovi jediný kamarád, šerif Tom? (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)
… se zahradnicí. Pavla Horčicová bude k dispozici po celou dobu otevírací doby městské knihovny, tedy od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin
USA – Hýčkaný pes Back je unesen z milující rodiny do mrazivé kanadské divočiny, kde je nucen tahat těžké sáně hlubokým sněhem. Po útěku se ho ujme samotářský dobrodruh Harrison Ford (2D)
Pavlína Senić – zpěv – soprán; Felix Slováček, jr. – zpěv, sopránový saxofon, klarinet; Vjačeslav Grochovskij – klavír
USA – Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot (2D)
USA – Animovaný film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického (2D)
Výstava fotografií od Josefa Sedláčka, více se dočtete na str. 10
ČR – V pokračování úspěšného filmu mají Honza (K. Hádek) s Klárou (T. Ramba) problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích (2D)
USA – Animovaný film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického (3D)
USA – Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot (2D)
Francie – Každou noc, když Sofia usíná, ji otec bere do „Pohádkolandu“, smyšleného filmového studia, kde se stávají hlavními hrdiny světoznámých dobrodružných filmů (2D)
ČR – V pokračování úspěšného filmu mají Honza (K. Hádek) s Klárou (T. Ramba) problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích (2D)
Po celý den se v otevírací době oddělení pro děti a mládež městské knihovny na vás čekají sladké odměny
ČR – V pokračování úspěšného filmu mají Honza (K. Hádek) s Klárou (T. Ramba) problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích (2D)
USA – Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot (2D)
ČR – Ellenu od narození provází kletba, která se má naplnit v den jejích 20. narozenin. Když Ellena tento den procitne, zjistí, že je uvězněna v čase a prožívá stejný den znovu a znovu (2D)
Máte rádi poezii? Máte rádi umění? Baví vás napínavé souboje? Tohle vše opět dostanete od těch nejlepších slamerů
ČR – Ellenu od narození provází kletba, která se má naplnit v den jejích 20. narozenin. Když Ellena tento den procitne, zjistí, že je uvězněna v čase a prožívá stejný den znovu a znovu (2D)
ČR – V pokračování úspěšného filmu mají Honza (K. Hádek) s Klárou (T. Ramba) problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích (2D)
Divadelní homeless ples, tentokrát na kláštereckém zámku. Letošní téma: bezdomovci. Nutná rezervace míst na tel.: 474 375 436, kapacita je omezena
USA – Animovaný film. Hádanky, nástrahy a pasti překoná bílý chlupatý Norm s odzbrojující bezstarostností, ale jeho kamarádi se nestačí divit, jak velká je jeho schopnost šlápnout vždy vedle (2D)
USA – Povedená akční i rodinná komedie o tom, jak může dopadnout setkání agenta CIA jménem JJ a devítileté Sophie, která odhalí probíhající tajnou operaci (2D)
… se zahradnicí. Pavla Horčicová bude k dispozici po celou dobu otevírací doby městské knihovny, tedy od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin
USA – Horor. Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk a jeho původce bleskově zlikvidovali (2D)
VB – Dohazovačka Emma pochopí, že toho pravého si každý musí najít sám a že to hledání nemusí být až tak těžké, protože ho můžete mít celý život přímo před očima. Jen nesmíte být slepí (2D)
USA – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo nemocného otce (2D)
ČR/IR/POL/SR – Skutečný příběh léčitele Jana Mikoláška (Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev (2D)
USA – Animovaný film. Hádanky, nástrahy a pasti překoná bílý chlupatý Norm s odzbrojující bezstarostností, ale jeho kamarádi se nestačí divit, jak velká je jeho schopnost šlápnout vždy vedle (2D)
USA – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo nemocného otce (3D)
ČR – Ellenu od narození provází kletba, která se má naplnit v den jejích 20. narozenin. Když Ellena tento den procitne, zjistí, že je uvězněna v čase a prožívá stejný den znovu a znovu (2D)
SRN – Několik párů se na společné večeři rozhodne, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou sdílet nahlas. Dobrý nápad nebo budou po večeři všichni single? (2D)
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SLOUPEK STAROSTY

Město Klášterec nad Ohří
hledá budoucí hvězdu
svých sociálních sítí. Jsi
kreativní? Umíš fotit,
napsat poutavý článek,
natočit vtipné a autentické video? Na Instragramu a YouTube jsi
jako ryba ve vodě? Pak
ti nabízíme ideální brigádu.
Budeš se kompletně starat
o účet města na Instagramu a YouTube, tvořit
stručná zpravodajství, natáčet krátká videa a potkávat se s komunitou. Hledáme člověka, který má
super nápady a drive, nebojí se komunikovat s lidmi,
umí naslouchat, přinášet
podněty a dotahovat věci
do konce. Jak na to?

Natoč maximálně minutové video na jedno z následujících témat a pošli odkaz
na oko@muklasterec.cz do 31. 3. 2020:
1. Třídit odpad není trapný
2. Dream job? Strážník městské policie!
Pokud nás tvé video zaujme, rádi se s tebou potkáme a probereme časové a finanční možnosti spolupráce. Ucházet se můžeš jako jednotlivec nebo ve dvojici s kamarádem. Tři
nejlepší tvůrce navíc odměníme voucherem do kina Egerie a další kulturní akce (1. místo
– voucher v hodnotě 1 000 Kč, 2. místo – voucher v hodnotě 500 Kč, 3. místo – voucher
v hodnotě 300 Kč.).
Pokud máš dotazy, kontaktuj Radku Hodicovou (e-mail: hodicova@muklasterec.cz) nebo
Adélu Václavíkovou (e-mail: vaclavikova@muklasterec.cz).
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Vážení Klášterečtí,
měsíc únor
se nám letos trošinku
protáhne.
Ano, máme
přestupný
rok, a tak
přibude v kalendáři jeden
den, 29. únor. V tomto roce
sice na jeho začátku neprobíhá plesová sezona,
protože je kulturní dům
uzavřen vzhledem k probíhající rekonstrukci, ale
zase jsme měli možnost
slyšet nádherný zvuk varhan v kostele Nejsvětější
Trojice. První varhanní
koncert se přes velkou
zimu vydařil a díky spolupráci s farností a panem
farářem budeme určitě
pokračovat.
O co méně bylo kultury,
o to více sportu. Turnaj pěti
zemí tak přilákal na náš
zimní stadion mnoho spokojených diváků. Jsem velmi rád, že při rozhovorech
s mnoha osobnostmi především z hokejového prostředí se řeč stočila na krásy našeho města. Několikrát zazněla též pochvala
směrem k organizaci tohoto velkého mezinárodního
turnaje, který proběhl
nejen v Klášterci nad Ohří,
ale i Chomutově. Rád předávám a samozřejmě se
připojuji. Poděkování patří
všem, kteří se na realizaci
a bezproblémovém průběhu podíleli. Nestává se často, aby naše město navštívilo přes 200 zástupců
všech klubů kanadskoamerické NHL v čele s takovými osobnostmi jako
Steve Yzerman či Igor
Larionov. Velmi příjemné
bylo i setkání na radnici
s realizačním týmem
reprezentace do osmnácti
let.
Nyní je před námi březen.
Dovolte mi, abych všem
dívkám a ženám popřál vše
nejlepší k jejich svátku.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaměřeno na: modernizaci kláštereckých sportovišť
Začátek února byl v Klášterci nad Ohří ve znamení sportu, proto se i v sekci plánovaných investic zaměříme
na projekty vedoucí k další modernizaci sportovního areálu. Některé se uskuteční již v letošním roce, další se
teprve plánují a bude záležet na získání dotací.

Zimní stadion, který se stal nedávno dějištěm významného
mezinárodního turnaje hokejových osmnáctek, čeká v letošním roce výměna řídicího systému ve strojovně chladicího
zařízení. Jedná se o jakýsi mozek celé technologie chlazení
a výměnou dosluhujícího systému se zvýší komfort údržby
i bezpečnost celého zařízení.
V loňském roce byl slavnostně otevřen atletický ovál včetně
nového fotbalového hřiště. Letos město plánuje pro fanoušky
fotbalových zápasů či atletických závodů zrekonstruovat posezení, které se nachází na svahu u vjezdu z Petlérské ulice.
Jakási malá tribuna by vznikla umístěním laviček či fošen
k posezení, a to včetně stupňů vytvořených z betonových
palisád. U fotbalového hřiště by se měla v letošním roce instalovat i nová výsledková tabule.

U atletického stadionu ještě zůstaneme. Město vyslyšelo
požadavky sportovců napříč areálem a ve spolupráci s provozovatelem se pustilo do projektování nástavby na stávajícím
objektu šaten, restaurace a rozestavěné tribuny. V nástavbě
vznikne zázemí pro sportovní oddíly, zasedací místnost, šatny,
sociální zařízení, sprchy, kanceláře a ochoz směrem k atletickému stadionu a fotbalovému hřišti s místy na sezení pro
sledování sportovních událostí.
Dále město ve spolupráci s FK Klášterec nad Ohří a FK Rašovice
plánuje výstavbu nového tréninkového fotbalového hřiště
s umělým povrchem a osvětlením na místě bývalého škvárového hřiště a rekonstrukci hřiště s travnatým povrchem
v Rašovicích. V obou případech bude realizace závislá na získání dotace.

✄
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Jaro se blíží a jarní úklid s ním – zbavme se při něm legálně
objemných nepotřebných věcí

✄

Pravidelný svoz velkoobjemového odpadu, jehož přehled
naleznete v tabulce níže, je ve
vyhrazených termínech pro
klášterecké občany zajištěn
zdarma na náklady města. Provádí ho společnost Marius
Pedersen. Tato služba má svá
omezení. Co lze do kontejnerů
vyhodit a co už ne, uvádíme pod
přehledovou tabulkou.
Jednorázové přistavení kontejnerů mimo pravidelný režim
je možné si objednat také kdykoli v průběhu roku. Tuto
službu nabízí v Klášterci nad
Ohří jednak rovněž Marius
Pedersen, ale také Klášterecká
kyselka.
U společnosti Marius Pedersen mohou občané objednat
odvoz suti, pneumatik, nebezpečného odpadu nebo velkoobjemových odpadů. Další služby
svozu druhotných surovin, průmyslových a nebezpečných
odpadů, kalů, odpadů z obchodních domů a zemědělských podniků ocení spíše podnikatelé.

Pro své zákazníky je firma
schopná navrhnout ekonomicky
nejefektivnější variantu. Ceny
odvozu vycházejí ze standardního ceníku za pronájem kontejneru na den, dále jsou odvislé
od druhu a množství odpadu či
počtu najetých km. Vaše případné dotazy na kalkulaci cenové
nabídky a objednání služby
směřujte na obchodní oddělení
– tel.: 493 645 406 nebo e-mail:
mpkno@mariuspedersen.cz.
Vedle toho mohou občané, kteří
nemají vlastní možnost odvozu,
nemají příbuzné, jsou imobilní
apod. (hlavně na ně je tato druhá možnost zacílená), požádat
o přistavení kontejneru u Klášterecké kyselky. Pokud si ho
objednatel sám naloží a po převozu vyloží na sběrném dvoře,
kde musí občanským průkazem
prokázat, že je občanem města, zaplatí pouze 300 Kč (bez
DPH) na den za přistavení kontejneru. Pokud vzniká delší
časová prodleva mezi naložením a vyložením odpadu, je třeba k sazbě připočítat také

čekací dobu řidiče. Za úplatu
lze sjednat i službu naložení
a vyložení kontejneru personálem Klášterecké kyselky. Zbavit
se takto můžete i stavební suti,
což v rámci volně přistavených

kontejnerů pro plánovaný svoz
není možné. Pro objednání
této služby volejte na tel.:
737 270 060, 731 192 381
nebo pište na e-mailovou adresu: info@kk-ts.cz.

Nový památný strom
v Klášterci nad Ohří

Od konce loňského roku
máme na území Klášterce nad
Ohří nový památný strom.
Jedná se o dub letní rostoucí
u silnice naproti benzínce

v Karlovarské ulici a stal se
tak už patnáctým památným
stromem na území správního
obvodu města. Strom dostal
název Ježíšův dub, přičemž
název odkazuje na sošku
sedícího Ježíše Krista v purpurovém rouše a s trnovou
korunou na hlavě, která byla
údajně kolem roku 1800
zasazena do dutiny stromu.
Dutina je dnes zcela zarostlá
a nepřístupná, takže soška již
bohužel není viditelná. Nový
památný strom má obvod
kmene téměř 5 metrů, vysoký
je cca 14 metrů a jeho stáří
se odhaduje na téměř 600 let.
Libor Kocáb ■

Rozmístění velkokapacitních kontejnerů (VKK) v roce 2020 pro město Klášterec nad Ohří a okolní obce
ulice
Žižkova
Jana Švermy
Kpt. Jaroše
Karlovarská
Rašovice – náves
Rašovice u č. p. 63
Lestkov
Ciboušov
Útočiště
Větrná
Klášterecká Jeseň
Hradiště
V. Řezáče
Panorama
Sportovní (u ul. Ječná)
Královéhradecká
Dlouhá
J. A. Komenského
Tyršova
Říční
Ciboušovská
Suchý Důl
V Zátiší
Cihlářská – u kont. stání

březen
datum

doba přistavení

7. 3. sobota
7. 3. sobota
7. 3. sobota
6. 3. pátek
14. 3. sobota
14. 3. sobota
6. 3. pátek
6. 3. pátek
13. 3. pátek
13. 3. pátek
13. 3. pátek
14. 3. sobota
20. 3. pátek
20. 3. pátek
21. 3. sobota
20. 3. pátek
28. 3. sobota
21. 3. sobota
28. 3. sobota

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

21. 3. sobota 10:00–13:00
27. 6. sobota 10:00–13:00
28. 3. sobota 10:00–13:00

červen
datum

doba přistavení

5. 6. pátek
5. 6. pátek

15:00–18:00
15:00–18:00

6. 6. sobota 10:00–13:00
5. 6. pátek 15:00–18:00
6. 6. sobota 10:00–13:00
6. 6. sobota
13. 6. sobota
13. 6. sobota
12. 6. pátek
13. 6. sobota
20. 6. sobota
12. 6. pátek
20. 6. sobota
12. 6. pátek
19. 6. pátek
19. 6. pátek
27. 6. sobota
20. 6. sobota

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

27. 6. pátek
19. 6. pátek

15:00–18:00
15:00–18:00

říjen
datum

doba přistavení

3. 10. sobota
3. 10. sobota
2. 10. pátek
3. 10. sobota

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

2. 10. pátek 15:00–18:00
10. 10. sobota 10:00–13:00
2. 10. pátek
9. 10. pátek
10. 10. sobota
10. 10. sobota
16. 10. pátek
9. 10. pátek

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

9. 10. pátek
16. 10. pátek

15:00–18:00
15:00–18:00

16. 10. pátek

15:00–18:00

17. 10. sobota 10:00–13:00

Do kontejneru přistaveného společností Marius Pedersen v rámci pravidelného svozu odpadu v uvedených termínech lze
ukládat pouze objemný kusový odpad z domácnosti (např. nábytek, kovy, koberce, lina apod.). V žádném případě se
nesmí ukládat nebezpečný odpad ani nádoby tímto odpadem znečištěné (např. barvy, laky, rozpouštědla apod.),
stavební suť a bioodpad. Pokud bude velkokapacitní kontejner naplněn před vypršením určené doby stání, bude z daného
stanoviště odvezen bez opětovného přistavení. Vaše případné dotazy zodpoví paní Šantorová, tel. číslo: 474 359 613,
mobil: 602 410 944 nebo e-mail: santorova@muklasterec.cz.
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Observatoř v Tušimicích otevře své prostory zvídavým návštěvníkům
Na neděli 22. března připadá
Světový den vody a hned
následující den je zasvěcen
Světovému dni meteorologie
- právě u příležitosti těchto
dvou významných dnů se
v sobotu 21. března od 9
do 14 hodin uskuteční den
otevřených dveří také na
nedaleké Observatoři Tušimice. Podobné akce probíhají
po celém Česku pod záštitou
ČHMÚ.
Zaměstnanci
observatoře
v Tušimicích vás rádi provedou
každodenní realitou pracovníků, kteří se zabývají meteoro-

logií a kvalitou ovzduší. Dozvíte se, za jakým účelem byla
Observatoř Tušimice postavena, co všechno se zde měří, co
obnáší práce pozorovatele,
podíváme se také na nejzajímavější technické vybavení
a rádi vám zodpovíme všechny
vaše dotazy. Nebojte se vzít
celou rodinu, bude připraveno
také zpestření pro děti. Ti
nejaktivnější návštěvníci se
mohou těšit na malý dárek.
Kolektiv pracovníků se na vás
již těší.
Najdete nás na souřadnicích
50°22'37.1"N 13°19'42.3"E.

Je Klášterec vhodné místo pro život?
Při hodnocení vývoje počtu
obyvatel ve městě se nabízí
jeho přirovnání k rybníku, do
kterého voda přitéká a zároveň odtéká, podobně jako
přibývají a ubývají obyvatelé
města. Aby si rybník udržel
stálou vodní hladinu a zachoval svůj přirozený ekosystém, je žádoucí, aby byl přiliv
vody i odliv v rovnováze.
V případě rozvíjejícího se
města se navíc očekává, že
„příliv“ mírně převýší „odliv“.
Náš celkový dojem ze života
v něm, ačkoliv může být
i veskrze pozitivní, zde není
rozhodující,
čísla
jsou
neúprosná – z našeho „kláštereckého rybníku“ se voda,
podobně jako v Kamencovém
jezeře, prozatím mírným
tempem ztrácí. Přičemž
v roce 1995, který je zároveň
rokem, odkdy se na městském úřadě začala statistika
počtu obyvatel zpracovávat
elektronicky, bylo v Klášterci
nad Ohří hlášeno 16 412

osob. Od té doby počet stále
klesá.
Co se skrývá za tímto úbytkem? Abychom mohli tuto
otázku pravdivě a úplně zodpovědět, bylo by třeba provést podrobný demografický
průzkum, nelze to odhadnout
jen tak od stolu. Zároveň je
třeba vzít v úvahu, že ve městě není trvale velké množství
prázdných bytů, žijí zde cizinci, jejichž počet neeviduje
město, ale cizinecká policie
v Chomutově. Podle jejich
údajů zde bylo ke konci loňského roku hlášeno 529
osob – cizinců s povoleným

trvalým nebo dlouhodobým
pobytem a v průběhu celého
roku u nás krátkodobě pobývalo dalších 426 cizinců. Navíc
tu bydlí ještě jiní obyvatelé –
Češi, kteří se úmyslně nepřihlásili k pobytu na oddělení
evidence obyvatel. Potvrzují
to také hodnoty množství
odvezeného odpadu. Tito
nám celková čísla zkreslují.
Svou roli jistě hraje také všeobecný trend stárnutí české
populace. Nicméně součástí
odborného průzkumu bývají
i názory místních obyvatel,
proto se ptáme: Co si myslíte o životě v tomto městě

Rok

Počet
narozených
dětí

Počet úmrtí

2015
2016
2017
2018
2019

148
162
158
152
162

148
148
154
160
151

vy, běžní občané? Je to
vhodné místo pro život?
Proč ano, proč ne? Co se
vám líbí na životě v Klášterci nad Ohří, co vám zde
život znepříjemňuje? Váš
názor nás zajímá. Zaslat nám
ho můžete na e-mail: redakce@muklasterec.cz.
A když už jsme u té statistiky
– sluší se popřát k narozeninám všem občanům, kteří je
slaví letos v poslední únorový
den, je vás celkem 7. Nejstarší žena mezi oslavenci, ač se
narodila v roce 1940, si je připomene teprve po dvacáté.
Blahopřejeme.

Nově
Odstěhovaní
přistěhovaní

299
279
367
331
283

387
448
398
387
377

Počet obyvatel
celkem k 31. 12.

14
14
14
14
14

865
730
650
600
505

Craslicum Klosterlin 2.0 – letošní rozšířená verze

Možná je pro některé z vás
titulek malinko matoucí, pro-

to je třeba doplnit, že pojem
Craslicum Klosterlin se objevil
v loňských březnových Kláštereckých novinách jakožto
uměle polatinštělý název
„skořápkovníku kláštereckého“, velikonočního stromu,
který jsme na jaře na náměstí
poprvé ve spolupráci s občany a hlavně dětmi místních
mateřských a základních škol
ozdobili jejich velikonočními
výtvory.
Rádi bychom strom okrášlili
na Velikonoce znovu, ale tentokrát by šlo o některý z těch,

které se nacházejí v zámeckém parku, kde ho bude moci
veřejnost obdivovat v rámci
akce
Velikonoce
na
zámku. Ta se koná v neděli
12. dubna a všichni jste
srdečně zváni.
Na výzdobu stromu budeme
potřebovat opět spoustu
vyfouknutých a krásně ozdobených velikonočních vajíček,
proto vás, děti, žáci, studenti, dospělí i senioři,
vyzýváme takto s předstihem: Pomozte nám vytvořit v Ústeckém kraji stále

poměrně unikátní a nádhernou velikonoční dekoraci! Barevné provedení
kraslic je ponecháno zcela na
vaší fantazii a vkusu, je pouze
třeba vyfouknutá zdobená
vajíčka opatřit mašličkou
(alespoň 30 cm dlouhou)
a přinést je třeba v platíčku
na vajíčka, aby se nerozbila,
opět do pokladny zámku
vždy od středy do neděle
od 9:00 do 15:00 hodin.
Nejpozději však do středy
8. dubna. Překonáme společně loňský počet 400 ks?
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Odchyt toulavých koček
V průběhu února a března 2020 bude probíhat odchyt toulavých koček v ulici Topolové, Olšové a okolí. Prosíme,
zabezpečte si své domácí mazlíčky.
Zjišťování předběžného zájmu o placené parkování
v Dlouhé ulici brzy končí
Ještě do konce února 2020 máte možnost vyjádřit ve veřejné anketě svůj předběžný zájem o placené parkovací místo
v oploceném dvoře v Dlouhé ulici. Pokud o ně stojíte, je třeba
zaslat e-mail na adresu redakce@muklasterec.cz s informací, že máte zájem o pronájem parkovacího místa v této
ulici a připojit své jméno a příjmení, bydliště (ulici, č. p.),
vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu, na které vás bude
moci město následně kontaktovat. Připsat můžete také
poznámku, dotaz či připomínku k projektu. V případě vysokého zájmu budou preferováni obyvatelé, kteří bydlí nejblíže
místu plánovaného parkoviště. Jedná se o zkušební projekt,
město uvažuje o jeho nabídnutí i v dalších lokalitách.
Daňová přiznání můžete opět podat v salonku městského úřadu
Tentokrát si pracovníci finančního úřadu vyhradili pro klášterecké občany středy. Kvůli podání daňového přiznání
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nebo pro odbornou radu si můžete přijít do salonku městského úřadu 18. a 25. března od 13:00 do 16:30 hodin.
Konkursní řízení na ředitele/ředitelku základní umělecké školy
Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje konkursní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří,
J. A. Komenského 677, okres Chomutov.
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady pro práci ředitele školy v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak mít znalost
problematiky řízení školství a školských předpisů, organizační a řídící schopnosti pro daný typ školy.
Písemnou přihlášku včetně příloh je nutné doručit v zalepené
obálce označené heslem „Konkurs ZUŠ – neotvírat“, nejpozději do 3. dubna 2020 na podatelnu Městského úřadu,
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří. Předpokládaný nástup na pracovní místo je 1. srpna 2020.
Upozorňujeme uchazeče, že mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor. Celé znění konkursu a požadované přílohy naleznete
na webových stránkách města www.klasterec.cz.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští, přináším vám aktuální
informace z našich obcí. Nadále pokračujeme
v instalaci dopravních značek a pro větší bezpečnost byla v Okounově osazena i zrcadla.
Dále probíhá i vyřezávání porostů podél komunikace, čímž se silnice opticky rozšířila a je
vidět na delší úsek. I tím se bezpečnost na
vozovce zvýší.

Obec již získala zpět několik zaměstnanců za přispění Úřadu
práce. Zaměstnanci hned začínají plnit úkoly, které jim jsou
uloženy. Jedná se hlavně o zachování pořádku v obcích. Proběhla údržba na obecním úřadě a malovalo se. Na další
zaměstnance čekáme v průběhu března, nyní se účastní školení, po kterém budou mít průkaz na motorovou pilu a křovinořezy.
Podali jsme žádost na rekonstrukci budovy Obecního úřadu
v Okounově. Nyní čekáme na příhodné počasí a začneme ve
zprovozňování čističky odpadních vod v Okounově.
Na závěr bych rád upozornil některé občany, kteří ještě nemají
uhrazené poplatky za rok 2019, aby tak učinili do konce března. Poté bude poplatek navýšen.
Přeji všem příjemný vstup do jarních měsíců,
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Ingrid Dvořákovou
Loni v listopadu mě oslovila spolužačka ze základní
školy Aneta Archmannová, za svobodna Stankeová
(možná si vybavujete božské koláče ze stánku jejích
rodičů), zda bychom mohli v Kláštereckých novinách
uveřejnit upoutávku na bazárek v rámci sbírky Pár
drobných pro krásu. Zaujalo mě logo (vpravo) i název
sbírky a s Anetou jsem se setkala, abych se dozvěděla
víc. Vypověděla mi příběh Ingrid, která navštěvuje
v Klášterci nad Ohří střední školu a má pouze jedno
oko. Má sen – jako spousta holek jejího věku – dobře
vypadat a cítit se krásná. Napadlo nás, že bychom
s Ingrid mohli udělat rozhovor, třeba někdo rád pomůže
jen tím, že si začátkem dubna užije kulturně-sportovní
den v areálu zámeckého parku v Krásném Dvoře. Rozhovor probíhal ve velice pohodové a veselé atmosféře.
S Ingrid, které doma říkají Idinko, přišla maminka,
také Ingrid, a Aneta s kamarádkou Ladou – ty stojí za
sbírkou Pár drobných pro krásu. Doprovodila je i Lady
dcerka Eliška, která si během rozhovoru malovala
a občas se zvědavě zeptala – třeba co je to protéza.

a studovat psychologii. Zatím
jsem nekoukala na konkrétní
školy, myslím, že mám ještě
čas.
A v budoucnu bys tedy
chtěla být psycholožka.
Ano.
Je to citlivá otázka, ale
zeptat se musím. Jak se
přihodilo, že máš pouze
jedno oko?
Když mi byl rok a půl, skákala
jsem doma na sedačce
a upadla jsem na krbovou
římsu. Uhodila jsem se do
oka a druhý den jsem měla
nepřirozeně velkou bouli. Jeli
jsme raději k lékaři do Prahy,
kde zjistili, že mám v levém
oku zhoubný nádor. Díky
tomu zranění se na to přišlo
dříve, bylo to takové štěstí
v neštěstí.
Jak lékaři nádor léčili?
Začala jsem podstupovat
chemoterapii a radioterapii.
Po mnoha ozařováních bylo
oko poškozené, a když jsem
byla ve 4. třídě, muselo ven.

Největším koníčkem Ingrid je jízda na koních
Ingrid, máš nějaké sourozence?
Mám. Tři nevlastní sourozence, ségru a dva bráchy. Ségře
je 15 a bráchům je 10 a 4. Já
bydlím se ségrou a maminkou
v Kadani.
Je ti 18 let, jakou navštěvuješ školu?
Navštěvuji tady v Klášterci
nad Ohří Gymnázium a střední odbornou školu. Začínala
jsem na gymnáziu, kde jsem
studovala 1 rok, ale spolužáci
mě mezi sebe nepřijali a vyčlenili mě z kolektivu. Z toho

důvodu jsem přešla opět od
prvního ročníku na střední
školu, tak teď studuji obor
sociální správní činnost ve
stejné budově.
Doufám, že ses dostala do
lepšího kolektivu. Jak spolu vycházíte?
Nyní se ve třídě cítím skvěle.
Jsme taková rodina.
Tak to jsem ráda. Jaké
profesi by ses chtěla v budoucnu věnovat?
Po maturitě bych se chtěla
přihlásit na vysokou školu

Oko máš zalepené. Řeší
lékaři možnost oční protézy?
Ve 4. třídě jsem dostala akrylátovou protézu, ale ztratila
jsem ji. Byli jsme na koupališti,
měla jsem sluneční brýle,
abych si to vyzkoušela bez
náplasti. Se sestřenicí jsme
blbly na tobogánu, sklouzla
jsem a najednou jsem zjistila,
že mi protéza vypadla, už jsem
ji nenašla. Byla má oblíbená,
měla jsem ji i podepsanou
(smích). Poté jsem postupně
dostala ještě další tři protézy,
ale nemohu je používat, protože žádná nedrží.
Uvažovali lékaři o nějaké
operaci, aby se protézy
daly používat?
Ano, podstoupila jsem dvě
plastické operace, ale bohužel ani ty mi nepomohly
k tomu, abych mohla oční
protézu nosit. V Praze mi poté
naplánovali ještě dvě operace, podstoupila jsem konzultace a vyšetření, ale nakonec
operaci zrušili s tím, že se do
ní nechtěli pouštět. Doporučili
mi epitézu, což je silikonová
protéza pro lidi, kteří mají

deformovaný obličej, když
jim třeba část obličeje chybí.
To jsme odmítli. Načež nám
řekli, že by to vlastně stejně
nešlo. A nakonec mi doporučili, ať nosím ofinu či drahé
brýle.
Myšlenku na operaci jste
tedy vzdali?
Ne, mamka mluvila v Německu se známými, kterým se
o celé situaci zmínila. Oni
neváhali a zavolali na tamní
kliniku v Erfurtu. Tam si nás
hned za 14 dní pozvali na
konzultaci a objednali nás na
další konzultaci do Mnichova.
Podstoupila jsem vyšetření,
CT a konzultaci u nejlepšího
očního chirurga v Evropě,
Prof. Hintschicha. U něj bych
ještě letos měla absolvovat
sérii operací víček a oka, které připraví pro oční protézu.
Tu pak měsíc po operaci získám v Erfurtu.
Operace v Německu asi
znamená nemalé finanční
prostředky…
To ano, operace mají stát
okolo 7 000 € a každá konzultace 500 €. Zdravotní
pojišťovna by nám část nákla-
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Všechno, co vaří moje mamka a moje babička. Jsou to
i jídla, která bych zrovna moc nemusela, ale od mamky
a babičky mi chutná vše.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Bílá. Protože rozjasňuje – pak svítím.
Kde nejdále ve světě jsi byla?
Na Kanárských ostrovech, na Gran Canaria. Před dvěma
lety na dovolené s rodinou.
Jaké máš koníčky?
Mým koníčkem jsou skutečně koně, ráda jezdím na
koni. Také chodím cvičit do fitness centra. Poslouchám
hudbu, nejraději hip hop a rap. Také často čtu, mám
spoustu knížek, nejčastěji čtu dívčí romány.

Lada a Aneta založily sbírku Pár drobných pro krásu
dů proplatila, ale v Praze nám
odmítli sepsat lékařskou
zprávu, kde by bylo zmíněno,
že mi operaci odmítli provést.
To mamka řešila i přes
ombudsmanku motolské nemocnice, psala primářovi
a přednostovi, ale ničeho
bohužel nedosáhla. Pojišťovna díky tomu žádost zamítla
a finanční prostředky si musíme sehnat sami.
V loňském roce vznikla
sbírka Pár drobných pro
krásu, která má s finančními prostředky na tuto
operaci pomoci. Jak ses
seznámila s Anetou a Ladou?
Aneta je sousedka mé babičky, takže přes babičku.
*****************
Aneto, jak vznikl nápad
uspořádat pro Ingrid sbírku?
Babička Ingrid, má sousedka,
mi častokrát o celé situaci
vyprávěla. Postupně mi říkala
další a další informace, které
mě vždy šokovaly a naštvaly.
Maminku Ingrid napadlo, že
by se mohla uspořádat nějaká sbírka. Babička Ingrid pracovala u policie a chtěla
pomoci s uspořádáním sbírky
u ní v práci. Oslovila mého
manžela, Josefa Archmanna,
který navrhl logo i název –
Pár drobných pro krásu. Tehdy jsem dostala nápad, že by
se nemuselo jednat jen o jednu sbírku, ale že by se akcí
mohlo uspořádat víc. Daly

jsme hlavy dohromady s kamarádkou Ladou a některé
akce vymyslely.
Jaké akce tedy v loňském
roce proběhly a kolik se již
podařilo vybrat peněz?
V prosinci 2019 proběhl charitativní bazárek v DDM
Šuplík v Kadani. Nejdřív byl
svoz věcí od lidí, kteří dovezli
například oblečení, hračky,
knížky, CD nebo boty. Dohodou jsme všechny věci nacenili. Poté 11. prosince proběhl
samotný bazárek, během
kterého si příchozí věci nakupovali. Většinou přispěli větší
částkou, než daná jimi vybraná věc stála. Poté jsme ještě
bazárek pro velký zájem lidí
zopakovali na začátku ledna.
Zatím se díky sbírce vybralo
úžasných 155 000 Kč.
Co všechno obnáší uspořádání takové akce?
Především oslovujeme sponzory a různé firmy, které by
mohly mít zájem se na akcích
podílet. Byly jsme překvapené, že mělo zájem opravdu
hodně lidí a nakopávalo nás
to dál a dál. Grafiku mi obstarává manžel, dělá i plakáty
na akce a podobně. Je to pro
nás srdcová záležitost, jsme
komunita, děláme to doma
a rádi. Propagace je také velmi důležitá, lidé se o akci
musí dozvědět, aby přišli.
Jaké události chystáte
v letošním roce?
Ingrid: Mimo tuto sbírku pro-

Co ti tvá nemoc dala a vzala?
Vzala mi samozřejmě jedno oko. A šanci dělat sporty,
které by mě bavily, například hokej nebo kickbox. Zkoušela jsem různé sporty, ale nešlo to, doktoři mi to nedoporučují. Naopak mi dala možnost seznámit se
s hodnými lidmi, kteří se mi snaží pomoct, abych se
cítila lépe, vypadala lépe a byla šťastnější.
běhne ples, a to 27. března
2020 od 19 hodin na Střelnici
v Kadani. Pořádají ho pro mne
sourozenci Nikola a Ladislav
Eisenhammerovi.
Aneta: Lada je vášnivá běžkyně, tak přišla s nápadem,
že by se dal uspořádat běh.
Lada: Běh se uskuteční
v zámeckém parku v Krásném Dvoře 4. dubna 2020 –
v prostorách před zámkem
budou prodejní stánky a pódium s vystupujícími. Vystoupí Tomáš Barták a hudební
divadlo Hnedle vedle, Šťastnej den a Sonet. Uvádět bude
známý kadaňský moderátor
Píďan. Bude tam také ukázka
výcviku asistenčních psů,
líčení pro všechny zájemce
a ukázka bojového umění.
Běh bude začátkem dubna, protože bude hezké
počasí?
Aneta: Ano, v to doufáme,
ale hlavně má začátkem dubna Ingrid narozeniny, bude to
tedy i takový narozeninový
den, který si snad všichni
společně užijí.
Mohou se akce zúčastnit
i neběžci?
Určitě. Není to závod, má to
být hezký den pro všechny.
Aby si ho všichni užili a abychom pomohli dobré věcí.
Věková kategorie není rozhodující, kondice také ne, lidé
mohou běžet, jít s hůlkami,
s dětmi, se psy nebo se jen

přijít podívat. Je to den určený pro všechny. Trasa má
5 km, pro děti je zkrácená
trasa na 1 km. Zaplatí se startovné 300 Kč pro dospělé
a 150 Kč pro děti.
Jak se může člověk zapojit, kdyby chtěl sbírku podpořit?
Buď může navštívit zmíněné
akce nebo naši facebookovou
stránku, kde se o všem dozví.
Máme také transparentní
účet, pokud by chtěl kdokoliv
přispět jakoukoliv částkou,
tak může na číso účtu 1230512120217/0100. Nutno
říct, že celou naši sbírku zaštiťuje sdružení Egeria z Kadaně, podporují nás také
litvínovští hokejisté prostřednictvím jejich Konta Našeho
Srdce. Co se týče dubnového
běhu, zde nám hodně vyšel
vstříc Zámek Krásný Dvůr
a jeho kastelánka.
Já se tedy určitě zúčastním, musím trénovat. K rozhovoru přiložíme i plakátek
se všemi potřebnými informacemi. Moc vám všem
děkuji za příjemný rozhovor a přeji, aby se sbírka
nadále dařila. Nečekala
jsem, že se téměř po celou
dobu rozhovoru budeme
tolik smát. Ingrid, už krásná jsi, úsměv ti moc sluší,
ale i tak ti přeji, aby se tvůj
sen splnil.
Adéla Václavíková ■
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V březnu se v galerii Kryt představí Josef Sedláček, biker,
milovník přírody, cykloturistiky, Poohří a Krušných hor

INFORMACE
Josef Sedláček se narodil
v Žatci a žije v Lounech. Jeho
vášní je cestování, příroda,
řeka Ohře a cykloturistika,
jak sám říká: „Na řece Ohři
jsem se narodil, na Ohři jsem
prožil předškolní léta a na
Ohři žiji dodnes… Když jsem
propadl cykloturistice, mé
začátky byly převážně v Poohří a naší krásnou řeku jsem
začal poznávat více.“ A právě
proto se rozhodl vydat knihu
plnou fotografií věnovanou
právě řece Ohři, s názvem
Ohře a Poohří. Fotografie
sbíral téměř 10 let, najezdil
i několik tisíc kilometrů a pořídil stovky snímků. Mimo
jiné přispívá svými články do
časopisu Turista a vydává

i svůj vlastní amatérský
časopis Šlapák, kde lidé
naleznou zajímavé tipy na
výlety na kole i pěšky. Píše
také svůj vlastní cestovatelský blog.
První roky cestoval pouze po
České republice, kterou procestoval v podstatě celou, jen
s občasnými výjezdy do
pohraničí, nejčastěji na saskou stranu Krušných hor. Jedno z delších zahraničních
putování pak začal ve Slovinsku, má za sebou několik
alpských expedic. Na kole
procestoval ostrovy Mallorca,
Elba či Island, projel Itálii,
Polsko či Chorvatsko a v roce
2019 se vydal na kole do Bruselu.

V galerii Kryt představí Josef Sedláček jen zlomek
své tvorby, věnovaný bude rozhlednám. Výstavu
fotografií s názvem Rozhledny Ústeckého kraje
tak zahájíme symbolicky v pátek 13. března 2020
a doufejme, že nám toto datum přinese štěstí!
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Kdo nešel na hokej, mohl s Pavlem Svobodou
cestovat v čase
Chrámové varhany jsou pro
většinu z nás nevšedním
hudebním nástrojem, proto
než představíme samotného
interpreta únorového koncertu, není zcela od věci zmínit se
o tom, že se tento hudební
instrument neřadí mezi ty klávesové, nýbrž vícehlasé dechové, ačkoliv se při hře na ně
varhaníkovi několikaletá klavírní průprava velmi hodí. Každé varhany jsou trochu jiné
a jiné jsou i akustické podmínky, ve kterých se nachází. Aby
z nich hudebník vyloudil nádherné majestátní melodie,
zapojí do hry celé tělo. Nástroj
ovládá koordinovanými pohyby
rukou na rejstřících, nohu na
pedálech (mají většinou několik manuálů a pedály) a přitom
čte a hraje zápis tří notových
osnov současně. Wow!
Takové ántré si zaslouží Pavel
Svoboda, vynikající a akademicky vzdělaný varhaník, který na tento nástroj hraje od
svých 15 let. Je nositelem řady
ocenění včetně toho ze soutěže Pražské jaro, je také uměleckým ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu F. L.
Věka, učitelem hry na varhany
na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové a mj.
i „předním ochráncem“ historických varhan v rámci své
pozice předsedy spolku PROVARHANY.
Věrní čtenáři Kláštereckých
novin dobře ví, že naše varhany
prošly procesem nákladného
restaurování a pan Svoboda je
svým únorovým koncertem
poprvé oficiálně znovu uváděl
v život. Hudební vystoupení
pojal jako výlet do dávné minulosti až někam k roku 1670,
kdy byl kostel Nejsvětější Trojice poprvé vysvěcen. Jeho historickým prostorem zněly 6.
února večer skladby umělců
jako Jan Pieterszoon Sweelinck, Jan Křtitel Kuchař, Mozart

či Bach, tvořících přibližně
v tomto období. Johann Caspar
Ferdinand Fischer či Johann
Pachelbel, jejichž hudební dílo
bylo také interpretováno, se
dokonce ve své době teoreticky
mohli slavnosti vysvěcení
našeho kostela osobně zúčastnit. Děkujeme příspěvkové
organizaci Zámek Klášterec
nad Ořhí za uspořádání této
úspěšné akce a panu Svobodovi za tuto zajímavou hudební
cestu do minulosti.
Pokud bychom na oplátku
pozvali na podobnou cestu
v čase zpět jeho, zpíval by
Karel Gott energicky své předsevzetí, že „zůstane svůj“, Petra Janů by se přidala s tím, že
„S láskou má svět naději“ a do
třetice by, možná k údivu pana
faráře, dotvrdila Belina Carlisle, že „Heaven Is A Place On
Earth“. To totiž byly hity roku
1987, kdy se Pavel Svoboda
narodil.

Nominační list na Cenu města Klášterce nad Ohří 2020
Cena města Klášterce nad Ohří je udělována jednotlivcům
nebo kolektivům za přínos k rozvoji města nebo za jeho reprezentaci. Cena může být udělena také za příkladné jednání
v krizových situacích, např. za záchranu lidského života.
Navrhovatel:
Jméno a příjmení/Název společnosti:

Datum narození/IČO:

Trvalé bydliště/Sídlo:

Já, výše jmenovaný, navrhuji, aby Cenu města Klášterce
nad Ohří v roce 2020 získal/a:
Nominovaný:
Jméno a příjmení:

Odůvodnění:

V Klášterci nad Ohří dne:

Podpis navrhovatele:

VYJÁDŘENÍ REDAKCE
Redakce Kláštereckých novin se tímto omlouvá za nekonzultovaný zásah do textu lednového příspěvku paní učitelky
Rompotlové ze ZŠ Havlíčkova. V příspěvku o návštěvě
představení pořádaného ZUŠ bylo v rámci nepřímé citace
paní ředitelky Breczkové v dobré víře nahrazeno četně užité
slovo „žáci“ souslovím „mladí talentovaní svěřenci“.

Tento podepsaný nominační list je třeba odevzdat do 9. dubna
2020 osobně v infocentru pod radnicí nebo poslat čitelně vyplněný
a ofocený jako přílohu e-mailu na adresu: oko@muklasterec.cz
či doručit klasicky poštou na adresu:
Odbor komunikace a cestovního ruchu,
Městský úřad Klášterec nad Ohří nám. Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří
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Co obnáší práce v truhlárně či šicí dílně, ví i malé dítě
V rámci polytechnického
vzdělávání se děti z MŠ
DUHA v Dlouhé ulici měly
možnost na vlastní oči přesvědčit, co obnášejí práce
související se zpracováním
dřeva. Navštívily truhlářskou
dílnu manželů Balážových,
kde měly možnost nasávat
vůni dřeva nebo slyšet hluk
pil při řezání klád. Nyní už ví,
že při práci u strojů se musí
dbát na bezpečnost. K velké
radosti všech pro ně připravili
manželé Balážovi v dílně kladívka, pilky, rašple i brusný
papír, mohly si tak vyzkoušet
svou zručnost. Malým „řemeslníkům“ se práce se dřevem velmi líbila. Manželům
Balážovým děkujeme za
vstřícný přístup a velkou
ochotu.
Další stejně vydařenou akci
nám pomohla uskutečnit paní
Martina Štefanková, zakladatelka firmy MAMAVIS. V dílně

MAMAVIS se zase mohly
seznámit s šicími stroji
a s pracovními technikami při
práci s látkou. Formou pohádky jim byla představena historie přírodní léčivé metody
Vincenze Priessnitze a využití
léčebných zábalů. Dostaly
také dárky v podobě praktických taštiček, které si mohly
v dílně ozdobit.
Naším cílem je realizovat
polytechnické
vzdělávání
v praktické rovině tak, aby
děti získávaly nové poznatky
a zkušenosti prožitkem, umožnit jim chápat, že lidská práce vytváří hodnoty a učit je si
těchto hodnot vážit. Velké
poděkování patří manželům
Balážovým a paní Martině
Štefankové za to, že nám
pomáhají náš záměr realizovat.
Hana Skálová a Tereza
Šebková, třídní učitelky
Sluníček, MŠ DUHA ■

„Vstupujeme lidem do života jen, když musíme,“
říká velitel klášterecké městské policie
Opilý nezletilý mladík, parkování na zákazu stání, stížnosti
na hluk v ulici vznikající při
házení petard, kulhající srna,
která pobíhá poblíž domu,
ležící bezdomovec, osoba
s baterkou pohybující se
v prázdné nemovitosti, pomazané dveře jogurtem,
žena pod vlivem alkoholu,
která napadla manžela, černé
skládky, zapomenutý foťák na
veřejných záchodcích, stížnost na chování sousedů,
rušení nočního klidu, injekční
stříkačka u pošty, asistence
u vlaku – vykázání agresivního a vulgárního cestujícího,
rvačka v sanitce v rámci silvestrovských oslav… To je
ukázka toho, co patří k rutinní
činnosti strážníka ve městě
Klášterci nad Ohří.
O činnosti městské police
obecně jsem si povídala
s jejím velitelem Petrem Hörbem. U místní policie slouží
již 20 let a za tu dobu nevnímá, že by v místě jeho působiště radikálně narostla kriminalita. Možná by se v tomto
smyslu dokonce dalo mluvit
i o mírném zlepšení, ve společnosti se ale za tu dobu díky
větší dostupnosti informací zvýšilo právní povědomí

občanů, což vytváří větší tlak
na znalosti jejich zaměstnanců.
Přivolaný strážník se musí
v nastalé situaci rychle a dobře zorientovat, aby mohl zvolit správný postup, být
schopen prokazovat protiprávní jednání a náležitě poučit pachatele o jeho právech.
Má důkladně znát svůj rajon,
disponovat místními i osobními znalostmi, aby mohl případně odhalit nekalé jednání
i dříve, než k němu dojde.
Občané se na městskou policii
mohou obracet s čímkoli, ne
vše je však oprávněna řešit,
má ale povinnost předat věc
dál, poradit. Přestupky, které
spadají pod pravomoc městské policie, řeší dle okolností
domluvou, pokutou, nebo

přestoupením jinému správnímu orgánu. Peníze vybrané
na pokutách putují do rozpočtu města.
Působí zároveň preventivně.
Zajišťují nepřetržitý dohled
nad kamerami rozmístěnými
ve městě, služba v terénu
probíhá v rámci spolupráce
s Policií ČR a v současnosti
podnikají kroky k tomu, aby
i ta byla nepřetržitě pokryta
strážníky městské policie. Pro
pravidelné pochůzky mají
vytipovaná stálá místa, ale
reagují i na podněty občanů
a lokality flexibilně mění.
Vedle toho pořádají dny otevřených dveří, dětské či branné dny s ukázkami výzbroje,
výstroje a techniky, chodí do
školek, škol i na besedy do
domova pro seniory, provádí
osvětu na dětském dopravním hřišti, účastní se projektu
Poznáváme společně či Revolution train. Svou činností
vychovávají, brání anarchii
a rozkladnému protiprávnímu
jednání ve společnosti.
Nevím, jak na vás, ale na mne
udělal tento popis pracovních
činností velký dojem. Dovolte
mi to tedy shrnout: Práce
strážníka obecní policie je
poměrně specifická, vyžaduje

INFORMACE
Uložte si telefonní číslo na
Městskou policii města
Klášterce
nad
Ohří:
606 629 868
vysokou odbornost, osobnostní zralost, fyzickou zdatnost i morální kvality. Když ji
nedělají dobře, je to brzy
vidět a slyšet. Stojí na ulici
v první linii a na jejich správném rozhodnutí a pečlivosti
záleží. Jsou tak trochu úředníky, právníky i psychology,
když čelí tlaku náročných
a konfliktních situací, ve kterých nesmí „šlápnout vedle“.
Máme je tu v první řadě pro
to, aby dennodenně řešili
„drobnosti“, které lidem otravují život, a to vše dělají za
mzdu, která dle slov velitele
nepřevyšuje to, co by mohli
získat v soukromém sektoru.
Vedle toho je přece např. práce na reklamačním oddělení
výrobní společnosti těžká
pohoda, ne? Dávám tedy
palec nahoru všem, kteří
konají tuto veřejnou službu
ve městě nebo se na ni připravují. Co myslíte, postačí
to?
Kateřina Šmahelová ■
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Na ZŠ Petlérská vyrůstá novinářská konkurence
Jaký informační kanál ve škole
obvykle spolehlivě funguje?
Kupodivu to v dnešní době nejsou jen sociální sítě, webové
stránky školy, místní drbny
nebo školní rozhlas. Své nezastupitelné místo mezi nimi
má stále tištěný školní časopis
– alespoň na ZŠ Petlérská, kde
na jeho vydání spolupracuje
celkem 16 nadějných redaktorů a redaktorek tvořených
žáky II. stupně pod vedením
paní učitelky Michaely di
Virgiliové. Časopis vychází
jako občasník přibližně 1x za
dva měsíce v nákladu 100 ks.
Tematicky se váže vždy
k nějaké události ze školního
života či významnému svátku,
jako jsou např. Vánoce, svátek
sv. Valentýna nebo Halloween.
A ačkoliv jeho název nezní příliš seriózně – Třesky plesky
– za jeho obsah by prý jeho
tvůrci s klidem dali ruku do
ohně. Přinášejí totiž jen samé
podložené a zajímavé informace z nejrůznějších okruhů
zájmu dětských čtenářů.
Členové školní redakce se
schází pravidelně jednou za 14
dní a společně přemýšlejí
o tom, jak dané hlavní téma
zpracují, aby texty spolužáky
bavily a zároveň rozšiřovaly
jejich obzory. Na setkáních si

rozdělují jednotlivé rubriky
s tím, že redaktoři i sami přicházejí s náměty na své příspěvky. Tím, že vedou minirozhovory, provádí a vyhodnocují ankety a fotí a píší krátké reportáže ze školního dění,
si nanečisto zkoušejí, co obnáší práce skutečného redaktora, cvičí se v tvorbě vlastních
textů a prakticky zapojují pravopisné znalosti. Na stránkách
tohoto občasníku byste nalezli
rovněž hudební, filmové
a dokonce módní tipy, představení sportovců a sportů,
texty v angličtině, recepty,
rady, kam jít na výlet do okolí,
návody k tvoření dekorací či
vtipy. Pro nejmladší žáčky
vymýšlejí omalovánky, bludiště a křížovky. Výsledkem je
kvalitní časopis, který je ve
škole oblíbený.

Nezbývá, než představit ty,
kteří mají toto dílo na svědomí,
na fotografii zleva vpředu vidíte paní di Virgiliovou, Jakuba Richtera, Sabinu Doma-

stovou, Annu Směšnou,
Emmu Gruberovou, Milana
Kosnara a Patricii Kostúrovou, v zadní řadě pak opět zleva Kristýnu Kosnarovou,
Lukáše Černého, Tomáše
Peška, Romana Klanera,
Natálii Rešlovou a Václava
Kozelnického. Dále k nim
patří ještě Andrea Dokoupilová, Nicolas Ikra, Evelína
Raufsteinová a Marie Tirpáková, ti na fotce chybí.
A jak hodnotí tuto školní činnost ředitel školy Jaromír
Mácha? „Jsem pochopitelně
rád, že máme ve škole nadšence, kteří časopis dělají. Moc
jim děkuji a do budoucna jim
slibuji podporu.“
Třesky plesky mají v této škole
již dlouholetou tradici.
U zrodu redakce tvořící první
čísla stála v roce 1992 paní

Jana a František Sobotkovi
oslavili zlatou svatbu

A tady je máme, pan František se na svou milou nevěstu
něžně usmívá, paní Jana cudně zakrývá manželské políbení kyticí svých oblíbených
gerber. Letošní počasí si
s námi tak trochu zahrává –
kdo by z fotografie hádal, že
se právě píše 15. únor?
Při výběru nevěsty na to šel
pan František od lesa, nechtěl
kupovat zajíce v pytli, a tak si

vyhlédl děvče ze stejné vesnice, ze Smilova, které dobře
znal, vyrůstali spolu od dětství.
A dobře udělal! Ve šťastném
manželství spolu žijí již úctyhodných 50 let. Svatbu uspořádali 13. února 1970 v Boči.
Nyní tedy slavnostně potvrdili
svůj původní slib v obřadní síni
zámku v Klášterci nad Ohří za
přítomnosti svých tří dcer –
Jany, Ludmily a Jindřišky,

učitelka Macková se svými
žáky, vystřídala ji paní učitelka Chládková a později
paní kolegyně PaulusováSamcová. Jako žákyně se na
tvorbě časopisu podílely také
sestry Václavíkovy, nejprve
starší Eliška a později také
mladší Adéla, která píše v současnosti Klášterecké noviny
a velmi ji těší, že ve škole
v této tvůrčí činnosti pokračují
další. Současná školní redakce
společně s paní učitelkou
odvádějí skvělou práci, a kdo
ví, možná se právě mezi nimi
skrývá náš budoucí kolega či
kolegyně…
Milí mladí kolegové, přejeme
vám, ať vás psaní a tvorba
novin baví a rádi otiskneme
vaše články také v některém
z dalších čísel Kláštereckých
novin.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

a celé své milující rodiny a přátel. Sobotkovi mají také 6
vnoučat a jednu pravnučku. Po
obřadu už pak jen spokojeně
usedli za slavnostní stůl. O přípravu nádherné oslavy v místní restauraci se postaraly jejich
děti. A tak to má být.
Samozřejmě jsem se také
těchto jubilantů vyptávala na
radu, jak se jim daří zachovat
dlouhodobě takové manželství, aby se těšili na oslavu
každého dalšího společného
výročí. Odpověď paní nevěsty může být trochu překvapivá, na druhou stranu
věřím, že jsou páry, které ji
přivítají s jistou úlevou:
„Hádat se, ale přitom se mít
stále rádi.“
Milá paní Jano, milý pane
Františku, mějte se nadále
velmi rádi a užívejte spolu ve
zdraví každý další nový den.
Kateřina Šmahelová ■

24. února
uplynuly 2
roky, co nás
opustil pan
Miroslav
Čermák.
Věnujte mu
spolu se mnou a dětmi
tichou vzpomínku. Děkuje
manželka.
24. února
uplyne 10
let od úmrtí
pana Jaroslava Vlka.
S
láskou
vzpomínají
manželka a synové Jaroslav a Luboš s rodinami.
Před dvěma
roky nás navždy opustil
pan František Marek.
Za
tichou
vzpomínku
děkuje rodina.

POHLED DO HISTORIE
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Pamatujete si na rekordní mrazy přesně před 35 lety?
Před 35 lety došlo kvůli silným mrazům zatím naposledy ke kritickému stavu energetické sítě. Energetickou
soustavu tehdy ohrozily mrazy přesahující -25 °C. Námraza mnohdy vážila až 20 kg a problémy s ní spojené
museli řešit i na nedalekém Měděnci.
Únor. V římském kalendáři
poslední měsíc v roce a právě
díky tomu má únor jako jediný z měsíců proměnlivý počet
dnů – v přestupném roce se
k němu přidával a stále přidává jeden den. Například
v letošním roce 2020 a z historie známe i případy, kdy měl
únor dokonce 30 dní.
Únor je považován za předzvěst jara, poslední zimní
měsíc, jeho název je odvozený
od tzv. noření, tedy lámání
ledu na řekách. K únoru se
také vztahuje mnoho pranostik – obligátní Únor bílý, pole
sílí, ale také V únoru sníh a led
— v létě nanesou včely med,
Je-li v únoru zima a sucho,
bývá prý horký srpen, Únorová voda — pro pole škoda,
V únoru prudký severníček —
hojné úrody bývá poslíček či
Kdyby měl únor tu moc jako
leden, nechal by v krávě
zmrznout tele. Přesto ale statistiky ukazují, že únor je nej-

chladnější měsíc a je vrcholem
celé zimy. A o jeho síle se lidé
ve 20. století přesvědčili už
v roce 1929, kdy padnul dosud
nepřekonaný český teplotní
rekord -42,2 °C. Naměřený
byl v Litvínovicích u Českých
Budějovic. Sezona 1928/1929
byla nejstudenější zimou ve
20. století v celé Evropě, přicházel k nám mrazivý vzduch
ze Sibiře, zamrznul Balt
i benátské kanály, 62 dní
teplota nevystoupala nad bod
mrazu.
A právě před 35 lety, v roce
1985, u nás došlo naposledy
k podobným mrazům a zároveň s nimi také k přetížení
energetické sítě, kdy nám
hrozil výpadek energetického
systému. Tedy to, co dnes
známe jako tzv. blackout.
Musely být omezovány dodávky elektřiny, mráz klesnul
pod 25 °C. Některé regiony
byly odpojovány od přísunu
elektřiny, aby se dosáhlo snížení spotřeby v domácnostech, a právě tehdy vyšlo
najevo, že československá
energetika není připravená
čelit skokovému nárůstu spotřeby při extrémních mrazech.
Pod tíhou námrazy padalo
elektrické vedení, zamrzalo
potrubí, nebezpečí blackoutu
zvýšily poruchy na uhelných
elektrárnách, vázlo zásobování uhlím. Z důvodu havárie
musela být odstavena celá
elektronka Mělník III. Na
severu Čech ale „jely“ všechny elektrárny.

Velké mrazy sevřely zemi
také v letech 1939–43, v roce
1956, 1962–1964, na přelomu let 1978/1979, kdy bylo
ještě poslední den roku 1978
+10 °C a ráno na Nový rok
1979 přešla přes Krušné hory
vlna extrémně studeného
vzduchu, kdy teplota najednou poklesla až k -20 °C, dále
v již zmíněném roce 1985
a naposledy přišlo velmi mrazivé počasí v roce 2006 či
2010.
Nejnižší teplota vůbec, tedy

největší přírodní mráz, byl na
zemi naměřen v roce 2010 na
stanici Vostok na Antarktidě,
kdy bylo naměřeno -93,2 °C
a tento rekord dosud překonán
nebyl.
Naopak letos, v neděli 9. února
2020, na Antarktidě vědci
naměřili historické maximum.
Teplota se poprvé vyšplhala
nad 20 °C. Rekord 20,75 °C
byl zaznamenán na Seymourově ostrově.
Foto: Archiv ČEZ.
Lenka Fricová ■
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Mezi téměř 7 tisíci návštěvníky kláštereckého stadionu
byli i Steve Yzerman a Igor Larionov

Na začátku února hostilo
město Klášterec nad Ohří
společně s Chomutovem nejlepší světové reprezentační
hokejové týmy do 18 let.
Klášterecký stadion navštívilo
během pěti zápasů 6622
návštěvníků. V Chomutově
byla návštěvnost výrazně
slabší vzhledem k tomu, že
tam nehrála česká reprezentace. V Klášterci nad Ohří
mohli rovněž fanoušci ledního
hokeje zhlédnout i zajímavé
utkání Američanů a Rusů.
I přes hlasitou podporu přítomných fanoušků jsme se
bohužel nedočkali ani jedné
výhry
domácího
týmu,
atmosféru však hráči velmi
ocenili. Hlavní trenér české
reprezentace Jakub Petr zpětně kvitoval, že si jeho svěřenci mohli vyzkoušet ofenzivní

i defenzivní systémy na
úzkém ledě – ten reprezentanty čeká i na dubnovém
mistrovství světa v USA.
V tomto roce se jednalo o třetí
nejvýznamnější akci dané
věkové kategorie na světě.
Významnější je už jen výše
zmíněné mistrovství světa
a srpnový turnaj HlinkaGretzky Cup v kanadském
Edmontonu. Význam této
akce podtrhuje účast více než
dvou stovek skautů, agentů,
generálních manažerů ze
všech 31 týmů NHL. Turnaj
navštívily i hokejové legendy
jako trojnásobný vítěz Stanley Cupu, olympijský vítěz,
držitel Kanadského poháru
a nyní generální manažer
Detroit Red Wings, Steve
Yzerman, či trojnásobný vítěz
Stanley Cupu, dvojnásobný

olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa a držitel
Kanadského poháru Igor
Larionov.
„Ve stejném termínu,
v reprezentační pauze, probíhaly na různých místech
ve světě i turnaje týmů
v dalších věkových kategoriích – U16, U17, U19 a U20.
Po jejich skončení byl turnaj pořádaný v Klášterci
nad Ohří a Chomutově hodnocen ve švýcarském Zurichu velice pozitivně,“ re-

kapituluje ředitel společnosti M-club Milan Vacke
a dodává: „Velký dík patří
jak zaměstnancům M-clubu a zástupcům HC Tygři
Klášterec nad Ohří, ale
i dalším, kteří se na úspěšném průběhu této významné sportovní a společenské
akce podíleli, ať už jde
o propagaci, občerstvení,
technické práce, zřízení
parkovacích ploch, strážníkům, policistům a dalším zejména městu.“

Foto: Karel Švec / Český hokej
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Klášterecký dětský lední hokej ve svých začátcích a dnes
1. V kolika letech začaly děti trénovat hokej?
Václav Cajthaml st. (bývalý trenér): Byli to zhruba žáci
2. třídy, mladší školní věk, nebyly předžákovské tréninky.
Jaroslav Heindl (dětský hráč ze 70. let): Začal jsem asi
v 7 letech, ve vypůjčené výzbroji jsme přišli oblečení už z domova. Bydlel jsem v Královéhradecké ulici a na tréninky jsem
chodil se Standou Boháčem, který bydlel vedle ve vchodě.
2. Název hokejového klubu tehdy?
Václav Cajthaml st.: Spartak Klášterec nad Ohří, později
přejmenován na TJ ZKL Klášterec. Fungovali jsme pod patronátem ZKL. Hokejový klub zakládali v roce 1957 Jiří
Šnajdr a Václav Šíma.
Miroslav Moro st. (dětský hráč, později aktivní hokejista a trenér): Spartak ZKL Klášterec nad Ohří
Jaroslav Heindl: TJ ZKL Klášterec nad Ohří
3. Kdo trénoval nejmladší hokejisty?
Jaroslav Heindl: Mě pan Strnad, Kurtanič, chvíli také pan
Cajthaml a pan Král.
Miroslav Moro st.: Cajthaml, Máslo.
Miloslav Král (bývalý trenér a předseda oddílu ledního hokeje): Založil jsem první elévy v 70. letech a byl
jsem trenér úplně první hokejové třídy. A se mnou ještě
pan Cajthaml a Eduard Máslo. Později trénovali také Šíma,
Suk, Plíhal, Strnad, Řezáč, Šafer a ještě později Šimák,
Matoušek, Novotný, Šindelář, Šácha. Většinou píšeme
o hráčích, ale já bych rád zmínil a ocenil trenéry.
4. Jak vypadal tehdy stadion, ledová plocha?
Václav Cajthaml st.: Můj táta postavil mantinely koncem
roku 1957. Původně tu hokej hráli jen dospělí. Led jsme si
dělali sami v noci, když mrzlo. Vstával jsem třeba v půl druhý
ráno, abych na plochu stříkal hadicí vodu z potoka. Pomáhali
nám někdy i hasiči nebo pan Janoušek. Umělá ledová plocha
v místě současného stadionu byla poprvé v provozu v roce
1973. Vzpomínám si, že jednou před zápasem napadlo velké
množství čerstvého sněhu, který se musel z ledové plochy
odházet za mantinely, bylo ho nakonec tolik, že diváci sledující následně zápas stáli na udusaném sněhu ve výšce,
kde končí mantinely, a hokejisté hráli pod nimi.
Jaroslav Heindl: Před tréninkem nebo před zápasem
jsme vzali hrabla a upravili jsme si led. Když foukal vítr,
tak lampy nad námi pěkně rachtaly.
Miloslav Král: Zažil jsem ještě trénování dětí před tím,
než jsme měli umělou ledovou plochu. Led jsme vyráběli
v noci sami, vodu jsme na plochu stříkali na etapy. Stalo
se, že se stříkalo celou noc, v poledne se mělo hrát utkání,
ale sešlo z toho, protože přišla obleva. Zastřešování umělé
plochy v roce 1991 jsme ale už zvládli bez přerušení sezony.
5. Jaké měly děti vybavení na led?
Jaroslav Heindl: Měli jsme kožený chrániče, byly těžký, neforemný, náloketníky, v rukavicích bylo těžké udržet hokejku,
helmy ABC, ON nebo jiné ruské výroby, název značky už si
nepamatuji. Kdo měl „Jofu“, to už bylo něco (!). Hokejky byly
rovný, brusle jsme museli mít svoje, ostatní věci jsme fasovali. Tehdy se totiž nedalo vybavení na hokej běžně sehnat.
Miloslav Král: Výstroje byly z tvrdé kůže, museli jsme
všechno shánět. Abychom dostali peníze na činnost, museli jsme založit 2 pionýrská družstva a účastnit se s dětmi
brigád, např. sbírání kamení na statku.
6. Jak vypadal trénink na ledě i mimo led? Kolik zápasů hráli?
Miloslav Král: Trénovalo se 2x týdně a v sobotu nebo
v neděli byly zápasy. Při tréninku na ledě se začalo roz-

1. V kolika letech je vhodné začít s hokejem?
Nejvhodnější je začít mezi 4. a 8. rokem, tedy rozhodně
dříve než v dobách minulých. Navíc přijímáme nejen kluky,
ale i holky. V současnosti máme 13 holek v mládežnických
družstvech. Dívky hrají v mladších hokejových třídách společně s kluky chlapecké soutěže.
2. Odkdy klub používá současný název HC Tygři Klášterec nad Ohří?
Od roku 2018. V tomto roce jsme změnili nejen název, ale
i logo. Podle loga jsme vytvořili i nového klubového maskota
tygra Kubu.
3. Kdo v současnosti trénuje nejmladší klášterecké
hráče?
Aleš Kutálek, Petr Mikeš, Lukáš Kozelnický, Martin Hartman.
Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři s licencí. Klub má
zájem na tom, aby ti, kdo s dětmi a mládeží pracují, byli
pro svou práci dobře připraveni, a proto pro ně pořádá
různá školení a semináře, např. také s Marianem Jelínkem,
známým hokejovým trenérem, psychologem a mentálním
koučem, který coby osobní kouč dlouhodobě spolupracoval
i s Jaromírem Jágrem.
4. Jak vypadá stadion dnes, co vše máte pro trénink
k dispozici?
Pro trénování využíváme celou hokejovou halu, kromě
ledové plochy také tělocvičnu na zimním stadionu a prakticky všechna sportoviště, která jsou součástí sportovního
areálu. Děti mají k dispozici perfektní zázemí s plně vybavenými šatnami, kde si nechávají své výstroje. Snažíme
se, aby měly veškerý potřebný komfort.
5. Jaké mají vybavení na hokej? Co potřebují na ledě?
Brusle, rukavice, hokejky, helmy… Výstroj je dnes celkově
lehčí, lépe chrání a déle vydrží. Do 18 let mají helmu s košíkem, který chrání obličej. Hokejky už nejsou dřevěné, ale
z uhlíkových materiálů, jsou tvrdší, lehčí, odolnější, ohýbané (ne rovné jako dříve) a také déle vydrží. Navíc se
snažíme vytvářet dobré tréninkové podmínky s potřebným
vybavením.
6. Jak vypadá trénink nejmladších hokejistů? Kolik
zápasů je čeká?
Trénují 2x týdně vždy v délce 1 hodiny. 1x měsíčně je čeká
zápas nebo turnaj, v rámci kterých se utkají s okolními
týmy. Trénink probíhá na ledě i mimo led a je zaměřen na
všestranný pohybový rozvoj. Snažíme se, aby trénink děti
bavil, proto zařazujeme spoustu her. V květnu a v červnu
probíhá letní příprava pouze na suchu, v červenci mají
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Hráči nahoře zleva: Drazdík, Krátký, Urban, Krejsa, Mikula, Cajthaml, Spurný, Bouřil, Jakl, Šíma. Hráči dole zleva: Bigar, Šůcha,
Moro, Nevoral, Máslo, Kunc, Molík, Šafr, Zacharenko, Bursa,
Pecha. Trenéři: vlevo Eduard Máslo, vpravo Václav Cajthaml,
foceno zřejmě roku 1974, soukromý archiv Václav Cajthaml st.
volno a od srpna jdou znovu na led. Součástí tréninkového
programu je i letní soustředění, většinou jsme ubytováni
někde v okolí Klášterce a dojíždíme trénovat k nám na stadion. Soustředění je samozřejmě zaměřeno na sport, ale
děti si i hrají, máme pro ně připravené různé soutěže.
cvičkou s bruslemi a hokejkou, pak následovaly nácviky
střelby na branku a různých systémů obrany nebo útoku.
Ke konci pak hráli mezi sebou. V rámci tréninku mimo led
jsme navštěvovali tělocvičnu, kde se cvičily základní gymnastické cviky a hrály míčové hry nebo vybíjená.
Občas musel člověk zvýšit hlas, nebo plácnout dítě hokejkou přes zadek, dnes by to mnozí odsuzovali, ale bylo to
tak běžné a fungovalo to.
Václav Cajthaml st.: Zpočátku, když se děti učily bruslit,
jezdily na ledě se židličkami.
Jaroslav Heindl: Pamatuji si, že jsme měli hodně tréninků venku.
Součástí tréninků byla i prázdninová soustředění.
Miloslav Král: První pobyt byl pod vedením pana Másla
a Kroupara v JZD Švihov na Klatovsku. Další tábory byly už
v Kamenici nad Lipou. Vyšli nám ve všem vstříc, mohli jsme
využít fotbalové hřiště, tenisové kurty, případně tělocvičnu.
V ZKL jsme vyrobili stoly. Díky kontaktu z vojny nám posádka
v Kadani zapůjčila polní kuchyni s plným vybavením a naftou.
Trenér pan Strnad byl na vojně kuchař, tak vařil a dostal k ruce
ještě 2 vojáky. Jako vedoucí jezdila také paní Štěrbová a pan
Cajthaml. Průšvih byl, že tam byly chovné rybníky, kluci prodávali ryby za bonbony.
Václav Cajthaml st.: Jezdili jsme do Kamenice do kempu
k rybníku. Měli jsme s sebou asi 40 dětí. Jeden z trenérů,
Zdeněk Strnad, uměl vařit a na službu v kuchyni k němu se
hlásilo nejvíc zájemců. Kluci měli nejraději noční hry i když
se přitom nejvíc báli. Bylo to pojaté spíš jako odpočinkový
tábor, nebyli honěný, měli čas se skamarádit.
Jaroslav Heindl: Chytali jsme ryby na pytlačku. Jeden rok
se přemnožily myši, stačilo někde nechat bonbon a stany
byly pěkně prokousaný, nakonec se dala chytit na pytlačku
i myš.
7. Kolik to stálo rodiče, když jejich děti trénovaly?
Jaroslav Heindl: Šlo spíše o symbolickou částku. Podle
registrace na hokej to byly známky v hodnotě 12 Kčs.
Václav Cajthaml st.: Nepamatuji se, asi něco platili. Trenéři nebyli nikdy placení, vše dělali ve svém volném čase.
Nebyl jsem školený trenér pro práci s mládeží, zpočátku
to nebylo povinné.
8. Jak probíhal nábor dětských hráčů?
Václav Cajthaml st.: Vybírali jsme si je na veřejném
bruslení. Klukům se také velmi líbilo na letním soustředění,
řekli si to mezi sebou ve škole a získávali jsme další.
Miloslav Král: Přes ředitele škol, přišli jsme k nim do tělocvičny, když děti cvičily.
Jaroslav Heindl: K hokeji jsem se dostal asi přes taťku,
mohlo to být v roce 1975.
Miroslav Moro st.: Když mi bylo asi 7 let, hráli jsme s klukama hokej za barákem. Kamarád, o 2 roky starší hráč,
mě viděl a řekl: „Ty to tady mastíš, pojď hrát s náma.“
A pozval mě na trénink. Přišel jsem, bylo to v neděli, byl
tam zrovna pan Cajthaml a pan Máslo, čekal jsem, že mi
dají nějakou výstroj a řekli mi, že už tu visí jen ta gólmanská, jinou už neměli, tak jsem si ji vzal a už jsem se z ní
nevysvlékl.

7. Kolik hokej stojí rodiče? Kupují všechno vybavení?
Každý nově příchozí hráč v klubu fasuje kompletní hokejovou výstroj zdarma, zaplatí pouze 400 Kč v podobě vratné
zálohy. Pokud se rozhodne přestat hrát, odevzdá výstroj
a záloha se mu vrací. Klub kupuje pro hráče kvalitní vybavení, není tedy nutné, aby rodiče kupovali drahou výstroj.
Pokud chtějí jinou výstroj, než která je k dispozici v klubu,
musí si ji zakoupit sami.
Do 3. hokejové třídy se neplatí žádné oddílové příspěvky,
jen členský příspěvek, který stojí 100 Kč na rok. Od
4. hokejové třídy se platí 3.000 Kč za sezonu. Od mladších
žáků po juniory pak činí poplatek 4.000 Kč za sezonu. Od
těchto kategorií přibývá i počet tréninků a utkání.
Děti a s nimi i jejich rodiče mají tedy během prvních 3 let
dostatek času na to si sport vyzkoušet prakticky téměř
zdarma a rozhodnout se, zda budou chtít v hokeji dál pokračovat. Snažíme se nastavit pro rodiče takové podmínky,
aby je to finančně nezatěžovalo a neměli z tohoto důvodu
strach své děti na hokej přihlásit. I když v současnosti
paradoxně nejsou finance tím největším strašákem, bývá
to spíše časová náročnost, která s tím souvisí. Ale jak jsem
již říkal, u malých hokejistů není velká časová náročnost.
8. Jak probíhá nábor nových malých hráčů dnes?
První kontakt probíhá už v mateřské školce v rámci projektu
Hodina pohybu navíc. Každá klášterecká školka se ho
účastní 1x týdně v průběhu celého školního roku. Opět se
jedná o všestrannou sportovní přípravu na ledě, v tělocvičně
i venku na hřišti pod vedením klubových trenérů. Hokejový
klub jim zároveň zajišťuje kompletní vybavení pro cvičení
na ledě i mimo něj. Děti, kterým se pohyb zalíbí, se následně zapojují do sportovních klubů. Tento projekt má návaznost ještě v 1. třídách na základních školách. Prvňáčkům
nabízíme 3měsíční cyklus (říjen, listopad, prosinec) dopoledního bruslení.
Dále se zapojujeme do celorepublikové akce pod záštitou
Českého hokeje (Český svaz ledního hokeje z. s., pozn.
red.) pod názvem Pojď hrát hokej. 2x ročně, vždy v září
a v lednu, oslovujeme společně s naším maskotem děti ze
všech mateřských škol a ze všech 1. tříd základních škol
a zveme je na akci, kde si mohou trénink vyzkoušet a kde
dostanou jejich rodiče kompletní informace o tom, jak probíhá příprava, co k ní potřebují a kolik stojí.
Na otázky odpovídal jeden ze současných trenérů dětských
hráčů kláštereckých Tygrů, pan Petr Mikeš. Poskytl i fotografii současných dětských hráčů.
Sám jste vyrostl jako malý hokejista v Klášterci, co
se podle Vás za tu dobu změnilo?
Jako děti jsme hodně sportovaly venku i mimo zapojení
v hokejovém oddílu, využily jsme každý volný plácek a hrály
jsme hokej, fotbal nebo třeba na vojáky. Dnešní děti až
na výjimky mimo hokejový klub žádnou jinou sportovní
aktivitu nemají, jsou v zajetí počítačů, tabletů, playstationů
a xboxů, a proto v 1. třídě neumí běhat, upadnout, … neumí
nic.

POMÁHÁME
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Ve veřejné sbírce budete moci znovu podpořit malého Františka
Paní Jarka Švermová se synem Františkem se na stránkách Kláštereckých novin
objevila již na jaře loňského
roku v souvislosti se sbírkou,
kterou pro ně pořádalo město.
Syn paní Jarky musel být
resuscitován při porodu
a v důsledku toho mu odumřela část mozku. S dětskou
mozkovou obrnou bojují velmi
statečně. Můžete se o tom
sami přesvědčit, jeho maminka, která chodí do zaměstnání
a přitom o dítě pečuje sama,
na facebookových stránkách
s názvem Náš bojovník

František sdílí každý pokrok
či událost. Fanoušek v lednu
oslavil 3. narozeniny. Jejich
domov je už částečně vybavená tělocvična – každý den
je čeká cvičení, protahování,
stimulace a masáž, které vynechávají jen v případě, že se
chystají na pobyt v rehabilitačním centru v Hájku. Tam
chlapečka čeká intenzivní
rehabilitace. Týden před ní
a týden po návratu necvičí
doma a odpočívá. Po zkušenostech se jim osvědčila cvičební metoda Therasuit.
Jedná se o cvičení v kosmickém oblečku, které vyvinuli
lékaři a výzkumníci v Rusku
a USA, aby zabránili poškození
nervových a svalových systémů kosmonautů, vznikajících
nedostatkem pohybu v beztížném stavu. Jeden intenzivní
14denní rehabilitační pobyt
stojí s ubytováním, dopravou
a stravou kolem 75 000 Kč,
zdravotní pojišťovna na něj
nepřispívá a v průběhu roku
jich Fanda potřebuje 5 až 6.
A vyplatí se! František leze po
všech čtyřech, opře se o obě

ruce, tedy i o tu, kterou údajně
nemá kvůli poškození mozku
vůbec používat.
V loňské sbírce pořádané
městem Kláštercem nad Ohří,
se pro Františka vybralo celkem 27 499 Kč. Rodina je
použila na úhradu jednoho
z cvičebních pobytů. Veřejnou sbírku pro Františka
město zaštítí i letos. Přispět
do ní můžete také na akcích
Tomáše Bartáka a hudebního
divadla Hnedle vedle od

15. března do 20. listopadu 2020. Nejbližší akce, kde
bude kasička se sbírkou:
12. dubna Velikonoce na
zámku, 30. dubna Pálení
čarodějnic v letním kině,
8. května Zahájení turistické sezony. Přispět můžete také kdykoli přímo na
transparentní bankovní
účet: 225430036/0600.
Šek bude opět předán při akci
rozsvěcení vánočního stromu. Děkujeme.

ARGO HLEDÁ NOVÝ DOMOV
Argo je čtyřletý pejsek, který tráví
v kláštereckým psím útulku již
více než 2 roky, tedy více než
polovinu svého života. Ušel již
obrovský kus cesty a stal se
z něho báječný parťák. Hledá
domov, kde by ho konečně
měli rádi. Pokud se vám Argo
líbí a máte místo pro jeho
pelíšek, zavolejte na telefon:
602 952 692 nebo se na něj přijďte podívat. Psí útulek je otevřený
ve čtvrtek, v pátek a v sobotu odpoledne
a v neděli dopoledne.
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INZERCE

Krmiva
PRODEJNÍ AKCE 25+2 KG ZDARMA
na krmivo pro NOSNICE
Akce trvá od 1. 3. do 30. 4. 2020
nebo do vyprodání zásob.
Na naší prodejně dále najdete:
■ krmiva a potřeby pro koně,
domácí a hospodářská zvířata
■ výdejní a podací místo Zásilkovny
PARKOVÁNÍ PŘÍMO U PRODEJNY
(pomoc při nakládce zboží do
vozu).

POSLEDNÍ PŘEDJARNÍ
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
FIRMA STAVMAX GROUP s. r. o.

03. 03. (Út) 17:00–18:00

Husova 434,
431 51 Klášterec nad Ohří

08. 03. (Ne) 15:30–16:30

hledá do svého pracovního
kolektivu:

15. 03. (Ne) 15:30–16:30

Zedníky
Stavebního technika
Klempíře a pokrývače
Rozpočtáře
Tel.: 734 370 013
(7.00–16.00 hodin)
e-mail: info@stavmax.cz

10. 03. (Út) 17:00–18:00
17. 03. (Út)

17:00–18:00

21. 03. (So) 14:00–16:00
bruslení s hokejkou
22. 03. (Ne) 15:30–16:30
24. 03. (Út) 17:00–18:00
29. 03. (Ne) 09:00–11:00
bruslení s hokejkou
29. 03. (Ne) 15:30–16:30

Jak se dostat do poštovních schránek všech občanů Klášterce a přilehlých obcí?
Inzerujte v KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH a dejte o svém
podnikatelském záměru vědět všem!
Kontakt, ceník s rozměry inzerce a termíny uzávěrek naleznete na: https://www.klasterec.cz/klasterecke-noviny/

Březnové akce
KČT Klášterec nad Ohří:
7. 3. Naše kroková dieta – okolí KV, doprava: vlak
12. 3. Petrohrad – Křížová cesta na zříceninu Petršpurk – Vlčí hora –
Petrohrad cca 12 km, doprava: auta
17. 3. Kadaň – Klášterec – rozhledna na Královském vrchu, kolem Jezerního vrchu do Klášterce, doprava: autobus do Kadaně
21. 3. Vítání jara na Blatně, doprava: vlak
26. 3. NS Kokotské rybníky (Plzeňsko) cca 10 km, doprava auta
Kontakt na předsedkyni klubu paní Konopkovou:
tel.: 734 402 167, Facebook KČT Klášterec nad Ohří

KŘÍŽOVKA
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