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V květnu jsme zpovídali
sbormistryni Gospel Gaia

Na zámku můžete nově
zažít atmosféru středověku

Jak probíhala první
„korona-svatba“?

DatumČas Název akce/filmu Popis
3. 6. 19.00 Problémissky
VB/FRA – Komediální drama o soutěži Miss World, která v roce 1970 v Londýně vyvolala rozruch díky feministické
aktivistce v podání Keiry Knightley (2D)
4. 6. 19.00 Lov
USA – Akční thriller o 12 lidech, kteří se probudí uprostřed lesa, neznají se, neví, jak se tam dostali, a zjišťují,
že jsou lovnou zvěří. Kdo je lovec a kdo oběť? (2D)
5. 6.
Nepřemožená
Výstava k příležitosti 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové
5. 6. 19.00 Frčíme
USA – Animovaný film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři,
kteří se vydají na pozoruhodnou magickou výpravu (2D)
6. 6. 19.00 Ledová sezóna:
USA – Animovaný film. Hádanky i pasti překoná chlupatý Norm s bezstarostností. Kamarádi se nestačí divit,
Ztracený poklad
jak velká je jeho schopnost šlápnout vždy vedle (2D)
7. 6. 19.00 Zapomenutý princ Francie – Každou noc, když Sofia usíná, ji otec bere do „Pohádkolandu“, smyšleného filmového studia,
kde se stávají hrdiny světoznámých dobrodružných filmů (2D)
10. 6. 19.00 Emma
VB – Dohazovačka Emma pochopí, že toho pravého si každý musí najít sám, můžete ho mít celý život přímo
před očima. Jen nesmíte být slepí (2D)
11. 6. 19.00 Bourák
ČR – Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku
i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce (2D)
12. 6. 19.00 Ježek Sonic
USA/JAP – Superrychlý ježek způsobí kolaps elektřiny v USA a na jeho dopadení najmou šíleného génia
Jima Carreyho. Pomůže ježkovi jediný kamarád, šerif Tom? (2D)
13. 6. 19.00 V síti: Za školou
ČR – Speciální verze dokumentárního filmu V síti určená pro diváky už od 12 let (2D)
14. 6. 10.00 Mše svatá
Slavnost Těla a krve Páně – Božího těla – více viz strana 10
14. 6. 19.00 #jsemtady
FRA/BEL – Francouzský šéfkuchař se na Instagramu náhodou spojí s mladou Korejkou a stanou se přáteli na dálku.
Než ji neohlášeně navštíví a změní se jim život (2D)
17. 6. 19.00 Lov
USA – Akční thriller o 12 lidech, kteří se probudí uprostřed lesa, neznají se, neví, jak se tam dostali, a zjišťují,
že jsou lovnou zvěří. Kdo je lovec a kdo oběť? (2D)
18. 6. 19.00 Kalifornský sen
USA – Hudební romantické drama o mladé Maggie, která se touží stát hudební producentkou, zatímco dělá spíše
poskoka známé zpěvačce (2D)
19. 6. 19.00 Ledová sezóna:
USA – Animovaný film. Hádanky i pasti překoná chlupatý Norm s bezstarostností. Kamarádi se nestačí divit,
Ztracený poklad
jak velká je jeho schopnost šlápnout vždy vedle (2D)
20. 6. 19.00 Lassie se vrací
SRN – Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá dvojka, která se však musí rozdělit.
Stovky kilometrů však Lassie nezastaví a chce zpět (2D)
21. 6. 19.00 Problémissky
VB/FRA – Komediální drama o soutěži Miss World, která v roce 1970 v Londýně vyvolala rozruch díky feministické
aktivistce v podání Keiry Knightley (2D)
24. 6. 19.00 V síti
ČR – Český dokument. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá
tabuizované téma zneužívání dětí na internetu (2D)
25. 6. 19.00 Lassie se vrací
SRN – Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá dvojka, která se však musí rozdělit.
Stovky kilometrů však Lassie nezastaví a chce zpět (2D)
26. 6. 19.00 Téměř dokonalá
SRN – Několik párů se na společné večeři rozhodne, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy,
tajemství
vzkazy i telefonáty budou sdílet nahlas. Byl to dobrý nápad? (2D)
27. 6. 19.00 Ježek Sonic
USA/JAP – Superrychlý ježek způsobí kolaps elektřiny v USA a na jeho dopadení najmou šíleného
génia Jima Carreyho. Pomůže ježkovi jediný kamarád, šerif Tom? (2D)
28. 6. 19.00 Bourák
ČR – Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku
i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce (2D)
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Vážení Klášterečtí,
květen je již
téměř minulostí a zatím
se zdá, že
souboj s novým se zákeřným virem vyhráváme. Postupně
se zmírňují všechna tvrdá
opatření, která byla zřejmě
nezbytná. To, jak jsme
uspěli, však ukáže až čas.
Každopádně v našem městě jsme zatím vyhráli na
celé čáře. Doufám, že se
postupně vše vrátí směrem k normálu, i když úplně stejné to již asi nebude.
Určitě jsme nemuseli řešit
zastavení či zpomalení
rozeběhlých investičních
akcí. A to je dobře. Budeme sice krátit rezervu
a šetřit na běžných výdajích, chodu města se to ale
zatím podstatně nedotkne.
Dokonce si myslím, že
načasování rekonstrukce
a přestavby kulturního
domu v nové centrum kultury jsme nemohli naplánovat lépe. Všechny akce
se rušily a nyní se pokusíme vše opět rozjet. Blýská
se tedy na lepší časy
a pomalu se rozeběhne
naše kino, i když v omezeném provozu, knihovna již
běží, zámek se připravil na
nové návštěvníky novou
expozicí, o které se dočtete
i v tomto čísle Kláštereckých novin. Prohlídky budou nově probíhat i v obou
našich kostelech, a to díky
vstřícnosti a spolupráci
s farností i panem farářem.
Vstupme tedy do června
s optimismem, dětem
popřejme k jejich svátku
úspěšný netradiční finiš
školního roku.
Věřím, že společně vše
zvládneme tak jako doposud. Jsme přece Klášterec!
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaměřeno na sportoviště a čerstvě dokončené projekty
Za Družstevní se vylepší stávající hřiště
Ve spolupráci s komisí sportu připravil odbor výstavby dovybavení hojně využívaného asfaltového plácku za ulicí Družstevní hřiště, který bude doplněn umělým povrchem
a mantinelem se sítěmi pro zachytávání balónů.

Probíhající a plánované investice do sportovního areálu
V hale zimního stadionu se nyní pracuje na výměně řídicího
systému chlazení. Probíhá odstraňování závad z revize chladicího zařízení. Na sousedním fotbalovém hřišti proběhla
regenerace, údržba a příprava trávníku na sezónu, připravuje
se ocelová konstrukce pro instalaci výsledkových tabulí. V nejbližších dnech dále započnou stavební práce na tzv. malé tribuně u fotbalového hřiště. Pracuje se na projektové
dokumentaci na dostavbu šaten a zázemí pro sportovce u atletického stadionu (nedokončená tribuna z roku 2012), nyní
byla odsouhlasena dispozice a uspořádání vnitřních prostor.
Dále se připravuje projektová dokumentace na výstavbu
nového fotbalového hřiště s umělým povrchem, umělým
osvětlením a skrápěním, které bude umístěno v prostoru
bývalého škvárového hřiště mezi stadionem a ZŠ Krátká. Ve
spolupráci s městem bude FK Klášterec po vzoru FK Rašovice
žádat na tento projekt o dotaci z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
Na Alšovce v příští sezóně více nasněží
Ani v jarních a letních měsících se nezahálí a myslí se i na
zimní sezonu. Dokončil se projekt rozšíření umělého zasněžování lyžařského areálu Alšovka, který by měl v budoucnu
navázat na již realizované rozšíření sjezdovky v loňském
roce.

Modernizace se dočká fotbalové hřiště v Rašovicích
Dále se v letošním roce chystá rekonstrukce fotbalového
hřiště v Rašovicích, a to včetně příslušenství – branek, střídaček, závlahy a nového oplocení areálu. Projekt město při-

pravilo ve spolupráci s FK Rašovice a podařilo se na něj
získat dotaci z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Míčové hry budou pro děti zábavnější
Do areálu mateřské školy v Souběžné ulici se připravuje
instalace miniarény ve tvaru oktagonu pro různé míčové
hry. Projekt, který rovněž vznikl ve spolupráci s komisí sportu, je nyní ve fázi příprav.
Sadová je hotová, fasáda zámku také
Dokončena byla kompletní rekonstrukce Sadové ulice, která
nyní funguje v jednosměrném provozu, vznikla nová parkovací místa, byly obnoveny povrchy chodníků a komunikace, která je nyní nově vybavena cyklopruhem pro
obousměrný provoz cyklistů. Ulice dále dostala nové veřejné
osvětlení a kontejnerové stání.
Dokončila se také severní fasáda na zámku a fasáda na
zámecké věži. Na objektu psího útulku v Ciboušově se
rekonstruovala střecha na venkovních kotcích.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Koronavirová krize a zvýšená produkce odpadů
Boj s odpadem se bohužel nejspíše vrací o řadu let zpět.
Kvůli koronaviru někteří lidé
přestali řešit recyklaci, navíc
se výrazně zvýšila spotřeba
nejen jednorázových plastů,
ale odpadů vůbec. Důsledky
takového jednání lze zaznamenat i v Klášterci nad Ohří.
Vysoká nakažlivost koronavirem znamenala výrazné omezení provozu firem, zavření
škol, restaurací, jídelen atd.
I obyvatelé Klášterce tak
museli často zůstat doma, kde
se stravují, vaří si, nakupují
více jídla a nápojů v plastových
i skleněných obalech, což má
za následek, že výrazně narostl odpad produkovaný domácnostmi. Odhaduje se, že

poptávka po jednorázových
plastech se v současnosti
v Česku zvýšila o 25 až 30 %,
segment jednorázových kelímků, rukavic, nádobí a sáčků
zaznamenal růst dokonce o 70
až 80 %. Vysoký nárůst produkovaného odpadu lze vypozorovat pouhým okem u kontejnerových stání ve městě.
I v lokalitách, kde dříve počty
kontejnerů a četnosti jejich
vývozu bez problémů dostačovaly, dochází dnes k přeplňování nádob, popřípadě
k ukládání odpadu mimo kontejnery. Město již na několika
místech sice posílilo kapacity
a navýšilo počty kontejnerů,
přesto se může stát, zejména
po víkendech, že ani toto řešení

Pozvánka na veřejné projednání
návrhu změny územního plánu
Klášterce nad Ohří
15. 6. 2020 v 15 hodin
v salonku Městského úřadu v Klášterci nad Ohří
Návrh Změny č. 1 územního plánu Klášterce n. O. je vystaven
k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři č. 405
Městského úřadu Klášterec nad Ohří na tel.: 474 359 636,
u Renaty Perglerové na tel.: 606 380 252 a na úřední desce
městského webu www.klasterec.cz do 22. 6. (včetně).
Námitky proti změně územního plánu a připomínky mohou
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného
projednání. V uplatněné námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

nestačí. Pokud se k tomu
v některých lokalitách (Pod
Skalkou, Havlíčkova apod.) přidají řidiči, kteří parkují tak, že
popelářská auta ulicí neprojedou, je zaděláno na problém
v podobě nepořádku u kontejnerových stání.
Věříme, že současný stav je
jen dočasný a že produkce
plastů, obalů a jiných odpadů
opět poklesne. Apelujeme
v tuto chvíli na všechny
občany, aby co nejvíce třídili, sešlapávali plasty,
nedávali do plastových
popelnic velkoobjemné

obaly, igelity, kanystry
apod., zbytečně neznehodnocovali vytříděný odpad
jiným odpadem, neodkládali odpad mimo kontejnery, nezakládali černé
skládky. Doporučujeme využít jiné prázdnější kontejnery
v okolí, odložit vynesení tříděného odpadu na dobu po
vývozu, případně lze v případě
většího množství odpadu
využít sběrný dvůr. Buďte
ohleduplní k ostatním a pomozte nám v boji s odpadem
i v této nelehké době.
Libor Kocáb ■

Místo posledního odpočinku našich
spoluobčanů opět dějištěm krádeže
Při náhodné kontrole byl na hřbitově přistižen muž, který
si z místního vodovodu čerpal velké množství vody do
kanystrů. Minule macešky, teď voda... neúcta některých
lidí k pietnímu místu a veřejnému majetku je zarážející...
Tak tedy pro pořádek: Přívod vody slouží návštěvníkům
hřbitova pro údržbu hřbitovních květin a náhrobků, dle
ustanovení Řádu pohřebiště je zakázáno odnášet vodu
v nádobách mimo pohřebiště. A připojme ještě dovětek
Městské policie Klášterec nad Ohří: „Jedná se o porušení Řádu pohřebiště a přestupek proti veřejnému pořádku (viz § 5, odstavec 1, písm.i, zákona o některých
přestupcích), který strážníci mohou řešit na místě uložením příkazu do výše 10 000 Kč.“
Stačí, když svědek přivolá strážníky MP a toto jednání na
místě zdokumentuje, např. pomocí fotoaparátu mobilního
telefonu.

Projekt placeného parkování bude Vyjádření společnosti KOVOŠROT
GROUP CZ s. r. o. k uzavření
spuštěn v září
Na základě motivačního šetření připravuje město projekt výkupny v Klášterci nad Ohří
placeného parkování v Dlouhé ulici. V blízké době budou
osloveni občané, kteří v anketě vyjádřili zájem o pronájem
parkovacího místa, poté budou nabídnuta zbývající. Parkovací
místo bude k pronájmu za 500 Kč měsíčně či za zvýhodněnou
cenu 5 000 Kč za rok. Projekt bude spuštěn v září. Více informací poskytne Kateřina Frajbišová (tel.: 474 359 643,
e-mail: frajbisova@muklasterec.cz).

Po diskuzi s nastíněním různých možností vývoje na trhu
s druhotnými surovinami v jednotlivých regionech bylo vedením společnosti KOVOŠROT GROUP CZ rozhodnuto o uzavření
a prodeji některých sběren. V oblasti Chomutova se toto opatření týkalo výkupny v Klášterci nad Ohří, její provoz byl
ukončen v pátek 22. května 2020.
Miroslav Komárek, ředitel oblasti Chomutov ■
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Na Úřadu práce jsme se ptali, jak ovlivnil koronavirus
zaměstnanost v Klášterci nad Ohří
Na otázky redakce odpovídala
vedoucí kontaktního pracoviště
ÚP ČR v Klášterci nad Ohří, paní
Irena Srbová.
První otázka se hned nabízí:
Jak je to s počty nezaměstnaných na konci března
a dubna 2020 v Klášterci
nad Ohří? Byl jejich počet
výrazně vyšší v porovnání
se srovnatelným obdobím
loňského či předloňského
roku? Jak hodnotíte současný stav? Dá se z něj také
předpokládat další vývoj
situace?
Jakékoli odhady by byly v tuto
chvíli spekulací a to i s ohledem
na stále trvající nouzový stav
(reakce na dotazy pochází ze
dne 7. května 2020, pozn.
red.). Prozatím je možné na
základě statistických dat sdělit,
že počty uchazečů o zaměstnání
rostou a naopak klesá počet lidí,
kteří z evidence ÚP ČR v našem
regionu odcházejí. Samozřejmě

se dá předpokládat, že po uvolnění nařízení vlády dojde k jistému oživení pracovního trhu.
To je ale skutečně otázka následujících měsíců.
Přihlásilo se do evidence
hodně živnostníků z Klášterce, ukončili nebo pozastavili živnost?
Ano, někteří živnostníci vlivem
situace ukončili nebo přerušili
svou činnost. Pokud jde o náš
region, jedná se o jednotlivce.
Na tomto stavu má samozřejmě podíl podpora státu,
která je zaměřena na živnostníky. Řada lidí vyčkávala s evidencí na ÚP ČR do doby, než se
ujasní podmínky podpůrných
programů, např. určených právě OSVČ.
Promítlo se do evidence
nezaměstnaných u nás
i uzavření státních hranic?
Ano, uzavření hranic se promítlo
na počtu uchazečů, což je logické, vzhledem k poloze Klášterce

Zde jsou data z poslední doby:
Rok
2018
2019
Počty uchazečů o zaměstnání
31. 3.
386
364
30. 4.
366
323
Počty ukončených evidencí za období
březen
97
71
duben
82
104

2020
356
432
78*
36

*pozn.: 54 (do 12. 3. 2020 – vyhlášení nouzového stavu vládou
ČR) a 24 (po 12. 3. 2020)

a sousedního Německa, ale
opět to nejsou výrazná čísla,
jedná se o cca 10 klientů.
Dá se říci, že byly tyto měsíce výjimečné? Vnímáte rozdíl v objemu práce v souvislosti s počtem žadatelů
o zaměstnání?
Ano. ÚP ČR přijal v rámci snahy
o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců, stejně
jako jiné úřady v ČR, bezpečnostní opatření a omezil na
minimum osobní kontakt. Na
důležitosti tak získávají jiné formy komunikace, především ta
elektronická.
Žádosti a povinné podklady
mohou lidé odeslat elektronicky, poštou, odevzdat na
podatelně Úřadu práce ČR
nebo vhodit do schránek
umístěných obvykle při vstupu
na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, případně
na jiném viditelně označeném
místě. Pokud zájemci využijí
možnost podání e-mailem, není
nutné, aby měli zaručený elektronický podpis.
Bude-li třeba cokoli doplnit nebo
upravit, zaměstnanci Úřadu
práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu, případně písemné
výzvy. Do žádosti je ale nutné
uvést telefonní a e-mailové
spojení. Aby úředníci mohli
ověřit totožnost žadatele, even-

tuálně s ním projednat doložení
dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené
z Úřadu práce ČR i přijímat
hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR.
Obvykle začínají trojčíslím 950.
Tyto přijaté hovory nejsou
zpoplatněné a nepřinesou
tedy klientům žádné výdaje.
V rámci přívětivého přístupu
nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se e-mailem
nebo telefonicky na určitý termín.
Kolik zdejších zaměstnavatelů dosud žádalo o náhradu
mzdy v rámci vládního programu Antivirus – režim
A nebo B?
Tuto agendu zajišťuje kontaktní
pracoviště ÚP ČR v Chomutově
za celý okres, tedy i za Klášterec.
Víte o nějakém místním
podniku či nabídce kupříkladu sezonní práce, kde by
mohlo najít pracovní příležitost, byť i jen krátkodobě,
více uchazečů?
Od vyhlášení nouzového stavu
jsme neobdrželi žádnou nabídku na sezonní práce pro větší
počet uchazečů. V tomto ohledu je třeba upozornit na fakt,
že ÚP ČR nabízí zaměstnavatelům maximální pomoc při obsazování volných pozic. Je ale
důležité, aby tato volná místa
Úřadu práce ČR nahlásili.

Na Františkovy první krůčky můžete přispět i mimo veřejnou sbírku
pořádanou městem
Avizovaná veřejná sbírka
zaštítěná městem pro tříletého Františka, synka paní
Jarmily Švermové, který se
potýká s následky náročného
porodu a dětské mozkové
obrny, bude odložena. Některé kulturní akce, na kterých
se měla kasička objevit, byly

vzhledem k epidemii zrušeny,
konání jiných je stále nejisté.
Sbírka se tedy zřejmě uskuteční na podzim 2020
a vyvrcholí na akci slavnostního rozsvěcení vánočního stromu.
František teď v druhé polovině
května opět absolvuje léčebný

František při cvičení v oblečku v únoru 2019, foto a komentář převzaty se souhlasem rodiny z FB-stránky „Náš bojovník František“

rehabilitační pobyt v Hájku,
který rodinu stojí celkem
s ubytováním, dopravou
a stravou kolem 75 000 Kč.
Fanda jich potřebuje 5 až 6
v průběhu roku. Náklady na
jeden takový pomohl z části
pokrýt loňský výtěžek veřejné
sbírky (27 499 Kč).
Ze současného pobytu sdílí na
FB maminka video s plačícím
Františkem, který cvičí v kosmickém oblečku, a přidává
následující nadšený komentář: „Musíme se s vámi podělit
o další posun, brzy snad bude
i v reálu. Díky zpevnění těla
může Fanda začít trénovat
chůzi – pro někoho normální
pohyb, pro nás silná námaha,
která stojí za to. Děkujeme za
podporu.“
Dobrou zprávou je, že není

nutné čekat až na zahájení sbírky. Finanční dar pro Františka
můžete rodině zaslat kdykoli
na jejich transparentní účet
225430036/0600.

Františka lze podpořit i zakoupením trička za 500 Kč.
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V květnu jsme si připomněli 75 let od konce druhé světové války
Pietní akt byl s ohledem na epidemii zrušen, kladení věnce proběhlo tedy mimořádně bez
účasti veřejnosti, ale památku válečných hrdinů a obětí můžete přijít uctít k pomníku na
hřbitově soukromě. Připojujeme proslov pana starosty k příležitosti této významné události.

Vážení spoluobčané,
vzhledem ke stále probíhajícím
omezením z důvodu koronavirové pandemie se tento rok pro
veřejnost neuskuteční pietní
akt při příležitosti konce druhé
světové války. Dovolte mi oslovit vás prostřednictvím webu
města Klášterce a sociálních
sítí.
Tento rok uplyne již 75 let od
konce nejničivějšího válečného
konfliktu v lidské historii. Konfliktu, který má na svědomí 60
milionů lidských obětí, z toho
20 milionů vojáků a 40 milionů
civilistů. S tímto konfliktem
úzce rezonuje pojem holocaust
či chcete-li hebrejsky šoa. Šlo
o nacistickou politiku pronásledování a systematického vyvražďování lidí na základě jejich
náboženského vyznání, etnické
příslušnosti, sexuální orientace
či politické příslušnosti. V nacis-

tických koncentračních táborech tak bylo brutálně zavražděno (v závislosti na zdroji
těchto informací) 11 až 17 milionů lidí, v rámci genocidy
zaměřené pouze na židovské
obyvatelstvo bylo vyvražděno
přibližně 6 milionů lidí.
Do koncentračních táborů bylo
odvlečeno také 350 tisíc Čechů
a nevrátilo se nebo později na
následky věznění zemřelo 235
tisíc z nich. Mezi nimi také mnoho významných osobností českého kulturního života, mimo
jiní například Karel Poláček,
Karel Hašler či Josef Čapek.
„Pokud bychom drželi minutu
ticha za každou oběť holokaustu, mlčeli bychom 11 a půl let.“
Neměli bychom zapomínat ani
na zcela zásadní úlohu domácího i zahraničního odboje.
A nesmíme zapomínat ani na
pamětníky, kteří stále ještě

Zvláštní doba vyžaduje zvláštní řešení
Proto letos město nechalo
vyrůst májku zcela potichu
a nenápadně. I pálení čarodějnic proběhlo neoficiálně,
pokud vůbec. Skupinky s grilem se skryly ze zahrad pod
pergolu nebo pod střechu
dílny, kam je zahnal částečně déšť, zčásti snad i špatné
svědomí, pokud přitom
nedodržely povinné rozestupy a neměly roušky. Takový
byl konec dubna 2020.

mohou předávat svá svědectví
na hrůzy tohoto válečného konfliktu.
Pro mladou generaci je druhá
světová válka pouze další kapitolou v učebnici dějepisu. Musíme si ale uvědomit, že i dnes se
můžeme velmi snadno dostat do

stejné situace jako naši předci
před 75 lety. I dnes ve společnosti stále přetrvávají extremistické názory a tendence,
i dnes mezi lidmi a národy
panují rozbroje v souvislosti
s náboženským vyznáním či
etnickou příslušností.
A i dnes je na světě stále mnoho
národů, které musí bojovat za
svoji vlastní svobodu, identitu
a nárok na sebeurčení. Važme
si toho, že žijeme v době míru
a v demokracii, protože to není
samozřejmostí. Nesmíme zapomínat, kolik lidských životů
stál náš boj za tyto hodnoty, za
obhájení naší samostatnosti
a svobody.
A na závěr mi dovolte použít
citát Winstona Churchilla, premiéra Spojeného království
právě mimo jiné i ve válečných
letech 1940 až 1945: „Všechny
velké věci jsou jednoduché
a mnoho jich může být vyjádřeno v jednotlivých slovech:
svoboda, spravedlnost, čest,
povinnost, slitování a naděje.“
Važme si tedy svobody a míru
a snažme se tyto hodnoty udržet i pro další a další generace.
Štefan Drozd, starosta města
Klášterce nad Ohří ■

Město podpoří drobné živnostníky
Město Klášterec nad Ohří vyzývá drobné živnostníky k podávání žádostí o poskytnutí finančního daru za účelem zmírnění dopadů nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti
s výskytem koronaviru. Žadatelem může být pouze fyzická
osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území města Klášterce nad Ohří, která je fyzickou osobou podnikající podle
živnostenského zákona, má provozovnu na území města
Klášterce nad Ohří, má uzavřenou nájemní smlouvu na tuto
provozovnu (platí nájemné za tuto provozovnu) a její provozovna byla uzavřena na základě usnesení vlády v souvislosti s koronavirovou krizí. Žadatelům bude při splnění
podmínek poskytnut jednorázový finanční dar ve výši
10 000 Kč. Žádosti město přijímá průběžně do 15. 6. 2020.
Více informací, žádost a návrh darovací smlouvy najdete
na webových stránkách www.klasterec.cz – DOKUMENTY
– DOTACE. Bližší informace sdělí Veronika Dlouhá (tel.:
474 359 622, e-mail: dlouha@muklasterec.cz).

Průběh a podmínky konání
svatebního obřadu
Od 11. května 2020 se změnily pokyny k průběhu svatebních obřadů. Účast na svatbě je umožněna osobám do
celkového počtu 100 osob. Do tohoto počtu se započítávají
snoubenci, svědci, oddávající, matrikář i nezletilé děti. Další
hygienická opatření jako zakrytí dýchacích cest či odstupy
2 metrů budou dodržována dle aktuálních vládních nařízení.
Doporučujeme při plánování svatebního obřadu kontaktovat
pro aktuální informace matrikářku Janu Handlovou (telefon:
474 359 602, e-mail: handlova@muklasterec.cz).
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Rozhovor s… Lenkou Jandlovou
Když se sejdou maminky, toho času na mateřské dovolené, případně i se svými ratolestmi, důchodci nad 70
let, k nim se přidají učitelky, studenti gymnázia, zaměstnankyně porcelánky a dalších výrobních provozů, dále
masérky, účetní, chemik, instruktor plavání nebo majitel
vzdělávací agentury, a ti všichni sjednotí svůj hlas pod
vedením energické pracovnice zákaznického servisu
výrobní společnosti, uvolní přitom toto na první pohled
nesourodé uskupení spoustu pozitivní energie, která
proudí až k jejich posluchačům. V rámci rozhovoru jsme
se tentokrát rozhodli představit v našich končinách
nevšední umělecký projekt Gospel Gaia. Sborový zpěv
je díky němu umožněn i těm, kteří se z různých důvodů
cítili být „postaveni mimo hru“, ačkoliv jim dělá radost
ze života. O tom, co vlastně gospel je a jak funguje
v kláštereckých podmínkách, nám vyprávěla jeho sbormistryně.

Co předcházelo vzniku
tohoto hudebního tělesa
a jak jste došla k tomu, že
ho povedete?
Tu myšlenku založit sbor pod
mým vedením přednesla
v prosinci 2014 po posledním
předvedení Rybovy mše
vánoční, projektu klášterecké
a kadaňské ZUŠ, domnívám
se, Olča Rambousková. Tehdy
jsem se účastnila celé akce
pouze jako řadový soprán. Na
těle mi při zkouškách i na koncertech spal ve vaku tříměsíční
syn. V Klášterci neměl tehdy
sborový zpěv dospělých mimo
adventní dobu uplatnění, soubor sdružující pěvecké nadšence chyběl. Pár lidí, kterým
se společné zkoušení a zpěv
„Rybovky“ zalíbily, projevilo
chuť pokračovat a hledali cesty. V tu dobu jsem byla nápadem, že bych měla být k účelu
založení takového sboru povolaná já, vyloženě zděšená.
Nikdy jsem nechodila do
hudebního oboru ZUŠ, z hudební nauky jsem měla na
gymplu na vysvědčení jednou
málem i trojku. Partner, se
kterým jsem pár let žila, tvrdil,
že nemám hudební sluch.
Nikoho z těch nadšenců

z Rybovky to neodradilo. Chtěli
spolu prostě zpívat.
K tomu bych ještě ráda dodala, že si nás od začátku vzala
„pod svá křídla“ klášterecká
ZUŠ, kde jsem absolvovala
taneční obor.
Jak jste získala první zkušenosti s tímto typem
hudebního žánru?
Ke gospelu jsem se dostala
tak trochu náhodou až při studiích agroekologie v Brně, kdy
jsem pod tíhou neznámého
prostředí v touze poznat nové
přátele zašla bázlivě omrknout zkoušku Brno Gospel
Choir. Za posledních 12 let
jsem se díky gospelu setkala
s úžasnými a inspirativními
lidmi a stala se z toho láska
nejspíše na celý život. V roce
2016 jsem v rámci lekcí sbormistrovství například strávila
týden v Dánsku, „kolébce
evropského gospelu“. Tento
hudebně líbivý žánr je zajímavý svým obohacením
o duchovní přesah. Ve světě
to zpívají převážně lidi středního a vyššího věku, generace
našich rodičů a prarodičů,
jsou to energické sbory, je
dojemné vidět, jak se nestydí

a užívají si tu radost z toho.
A to je i náš záměr.
Jak by zněla vaše osobitá
definice gospelu? Co pro
vás znamená?
Zpěv gospelu je takovou
malou a zároveň dech beroucí
modlitbou obyčejného člověka v běžném světě, v denním
koloběhu. Nejsem dogmaticky věřící, ale to, co zpívám,
nejsou prázdná slova. Je to
spousta pozitivní energie soustředěná na jednom místě.
Velkou roli tu hraje nesobeckost, potlačení ega a přijetí
sebe a druhých takovými, jací
jsme, dokonale nedokonalí.
Přináší nám výzvy, které když
přijmeme a probojujeme se
přes osobní strachy, nás
mohou překvapivě obohatit
o mnohem hlubší poznaní
vlastních schopností a dovedností, jež v nás dříve někdo
zadupal nebo potlačil. Dovolí
nám plně se projevit a prožít
radost.
Co se změnilo za 5 let od
první zkoušky sboru?
Zvláště v prvním roce se počty zpěváků měnily ráz na ráz.
K tomu mohu říci, že neděláme žádné konkurzy, nevedeme
prezenci.
Myšlenka
evropských gospelových sborů je založena právě na tom,
že zpěváci mohou kdykoli přijít a odejít, jde spíš o tu komunitu. Kdo přišel a zůstal, stal
se „členem rodiny“. Neklademe důraz na přehnaný výkon,
není zde prostor pro nevraživost a nezdravé ego. Když se
někdo takový objevil, rychle
pochopil, že s tím neuspěje.
Ještě v prvním roce jsme
odsouhlasili adventní koncerty pro Klášterec a Kadaň – tři
čtvrtě roku po založení sboru.
Bylo to velké sousto, ale vše
jsme za pomoci hudebníků,
kteří hostovali, překvapivě
dobře zvládli. Také jsme tehdy
přizvali na společný koncert
do Kadaně plzeňský soubor
Touch of Gospel. Existenci
sboru GG několikrát ohrožoval můj nedostatek času
a energie, probíhající rodinné
záležitosti, které byly zkrátka
důležitější. Loni jsem dokonce
na půl roku vyhlásila pauzu.
O to víc si cením těch mých
úžasných, nejvěrnějších a pro

věc zapálených dam, které
mě nenechaly, abych to se
sborem vzdala. Tímto jim moc
děkuji. Mám také radost, že
jsme už předloni začali
naplňovat smysl gospelových
komunit tím, že jsme mohli
uspořádat benefiční koncert
pro ZDVOP v Kovářské. Také
mě těší uskutečněné společné
projekty ZUŠ, zpívaní s dětmi,
učiteli a orchestrem a těším
se na vše další.
Nazvala jste váš sbor komunitou. Trávíte spolu čas
i mimo běžné zkoušky?
Míváme společná posezení
přibližně jednou za čtvrt roku,
abychom si mohli popovídat,
jak se nám daří v osobních
životech, případně dooslavíme společně narozeniny členů. Je to vždy moc hezké
sdílení. Zveme i členy, kteří
zrovna nemohou z různých
důvodů zkoušet.
Kolik členů má v současnosti Gospel Gaia? Máte
nějaký stálý hudební doprovod?
Stálých členů je 14, ale celkový počet je proměnlivý.
Odvíjí se to od roční doby
nebo dětí, které se právě rodí,
pracovních příležitostí a individuální chuti…
A co se týče hudebního doprovodu – druhým rokem nás již
doprovází stálý pianista
a prvním rokem máme perkuse. Do budoucna bychom
chtěli mít stálou kapelu obohacenou ještě o basovou
a elektrickou kytaru. Bez toho
se dnes správná gospelová
kapela neobejde, pak je to
pořádný nářez.
Jste smíšeným pěveckým
sborem. Jak je to u vás
s muži – mají také zájem
o sborový zpěv?
Muže máme teď jednoho, je
tam poměrně osamocený,
ženy jsou prozatím v převaze,
a proto mají na starosti i tenorové, mužské, party. Rádi uvítáme další mužské posily.
Využívají členové toho, že
jste „baby-friendly choir“?
Děti si zpěváci samozřejmě
mohou přivést s sebou, většinou se je ale snaží nebrat, protože na zkouškách odpočívají.
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Život s dětmi mě naučil nebýt vybíravá.
Nejoblíbenější barva?
Barva oblohy při zapadajícím slunci nad Božím Darem.
Kde nejdále jste byla ve světě?
V Jižní Koreji.
Jaké máte koníčky?
Mám jeden velký koníček: „umělecko-sportovní maminkovský multitasking”. Začínám v tom být fakt dobrá.
(smích)

Jistě znáte filmový příběh
Sestry v akci, v němž najde
kontroverzní barová zpěvačka
dočasně
úkryt
v uzavřeném ženském
klášteře, ujímá se zde vedení zanedbaného pěveckého sboru a zcela ho promění tak, že jeptišky samy
s překvapením zjistí, že
svým jásavým a nadšeným projevem mohou přilákat do kostela dokonce
mládež poflakující se
v okolních ulicích. Jak se
dá pracovat na tom, aby
měl sbor ten patřičný
náboj a energii?
My Evropané jsme spíše umírněnější, proto musí sbormistr
své lidi strhnout a neustále je
podporovat, aby se uvolnili.
Předvádím jim to, děláme
uvolňovací cvičení, místo klasického rozezpívání tancujeme, tleskáme nebo do něčeho
boucháme…
Potřebujeme
uvolnit hlas v nás, který
v minulosti možná někdo
zadupal, a my jsme si od té
doby připadali při zpěvu
nevhodně. Často k nám přicházejí dospělí s tím, že strašně dlouho váhali, než vůbec
přišli. Vždycky chtěli zpívat,
ale nepřipadali si dost dobří.
Ty příběhy se většinou liší jen
malými detaily. Cením si té
vůle odhodlat se, překonat
strach, odhodit dávné předsudky a zkusit něco nového.
Jste tedy spíše souborem
hudebních laiků? Jaká je
práce s nimi?
Mým mottem je, že zpívat umí
každý, jen to ještě neví. Obecně je těžší pracovat s lidmi,
kteří nemají žádnou zkušenost
se sborovým zpěvem. Mně se
k nim přistupuje paradoxně líp
a snáz, možná proto, že nejsem školený sbormistr. Jednou u nás zkušená sbormistry-

ně hostovala, měla sboristy
naučit dvě notové linky, a nešlo
to. Tyto lidi by to asi v jiném
sboru nebavilo, trápili by se.
Když už čtenáři trochu
tuší, o čem gospel je,
mohou vás vzít za slovo
a připojit se k vám?
Přijímáme kohokoli, kdykoli,
nejlépe od 18 let. Když přijdou
s někým dospělým, mohou
být i mladší. Zásadní pro mne
je, aby se moji sboristi zúčastnili jedenkrát ročně gospelového workshopu v Praze, Brně
nebo Plzni a zažili tak sílu většího sboru a poznali stejně
naladěné lidi. Tady se získává
ta pravá chuť ke zpěvu.
A co angličtina, musí ji
ovládat?
Většina textů je v angličtině,
čeština není tak zpěvná.
Neangličtinář ale není z principu problém, záleží opět na
jeho vůli se s tím poprat. Učíme se memorováním, tedy
slova si společně předříkáváme a sboristé si je do textů
často přepisují foneticky.
Jak jste zvládali dobu epidemie? Prý jste zkoušeli
i přes videokonferenci na
dálku?
Nechala jsem se inspirovat od
jiných sborů, konzultovala
jsem to se zahraničními sbormistry a zkoušeli jsme přes
aplikaci Zoom. Probíhá to tak,
že účastníci se navzájem vidí,
ale jsou ztišeni. Slyší mne
a sami sebe, ostatní sboristy
ne. V podstatě jsem si to
odzpívala celé sama. Bylo to
legrační. Problém je totiž
v tom, že při přenosu dochází
ke zpoždění, nedá se tedy
hrát a zpívat on-line stejně
jako na živo. Možná jste
někde narazili na podobnou
nahrávku, ve které hrají a zpí-

Co vám dalo a vzalo vaše angažmá ve sboru
Gospel Gaia?
Někteří lidé říkají, že moje vášeň pro hudbu může za
mé problémy v manželství. Zároveň se mi zpětně
potvrzuje, že věnování se jednou týdně na dvě hodiny
hudební aktivitě v této podobě uzdravilo mnoho bolavých duší včetně té mé.
vají všichni společně. Ta ale
vznikla tak, že se účastníci
sami nahráli a někdo pak celé
video „poskládal“ dohromady.
I přes tuto překážku si to sboristé chválili a užili si to.
Kdy se můžeme těšit na
nějaká Vaše vystoupení?
Koncerty byly naplánovány na
celé jaro, škoda jich. Vystoupit
jsme měli například o Velikonocích, v rámci Noci kostelů,
na Jarním Slunohraní. Koncert
k pěti letům existence sboru
je přeplánovaný z června na
říjen. Letos na konci listopadu
bychom se chtěli navíc zúčastnit iniciativy gospelových
sborů zvané SMArt Gospel. Je
to jakýsi hromadný koncert
zapojených sborů, který probíhá v ten samý den a hodinu
v několika městech současně.
Výtěžek ze vstupného pomůže dětem se spinální muskulární atrofií.
Počítáme určitě opět s adventními koncerty v Klášterci a dalších městech, která projeví
o vystoupení zájem. Zkoušky
sboru jedenkrát týdně v úterý
začnou pravidelně opět v září,
během června a prázdnin si
uděláme aspoň pár venkovních veřejných zkoušek.
Máte i jiné hudební zkušenosti?
Zpívám současně ve dvou
kapelách. Tou první je Janek
& kapela. S Jankem Šestákem
jsem se seznámila díky sboru,
slyšel mne na Rybovce a první
gospelové zkoušce a nabídl mi
spolupráci. Tento měsíc budeme vydávat naše druhé spo-

lečné CD, které lze právě teď
podpořit na Startovači. Tou
druhou kapelou je Saiwala
v čele se Standou Stejskalem.
Oba interpreti píší autorské
písně a jejich písničky posloucháme a zpíváme s dětmi moc
rádi.
Jak zvládáte skloubit
všechny své rodinné, pracovní, hudební a další aktivity?
S dětmi (7 a 5 let) trávíme
většinu volného času jejich
koníčky, sportováním, lezením po kopcích. Pokud potřebuji něco trénovat na
zkoušky, dělám to večer,
v noci, v hlavě nebo to nedělám a pak jedu na zkouškách
z toho, co si pamatuji nebo
zrovna vymyslím. Děti se
mnou můžou na zkoušky a na
koncerty chodit od malička.
To byla i moje podmínka při
založení sboru. Chodí tam se
mnou rádi, užívají si to. Když
nemůžou, tak jsou strašně
naštvaní. Lidé se často podivují nad tím, kolik toho mám,
a napadá je, že si toho nabírám moc. Ale co se hudby
týče, trávím jí asi tolik času,
co ženy stráví u kadeřníka,
kam nechodím, nebo sledováním filmů a seriálů, na které
nekoukám. Směňuji v životě
aktivity, které lidé běžně dělají
a pro mě nemají smysl, za ty,
které jsou mi prostě bližší.
A vlasy mi pak holt někdo
ostříhá jednou za dva roky
doma nůžkami na papír.
Děkuji za rozhovor a ať se
vám nadále daří.
Kateřina Šmahelová ■

KULTURA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

05/2020 | strana 10

V červnu si připomeneme 70. výročí vykonstruovaného
procesu se skupinou Milady Horákové
Při této příležitosti si pro vás
galerie Kryt přichystala výstavu s názvem Nepřemožená, která vznikla pod taktovkou organizace Člověk
v tísni v rámci projektu Příběhy bezpráví.
V galerii představíme příběh
o životních osudech Milady
Horákové ve formě komiksu, který byl poprvé publikován v USA v roce 1951. První
české vydání vyšlo v rámci
projektu Příběhy bezpráví
v červnu 2010 a od tohoto
roku je také připraveno jako
putovní výstava.
„Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého
svědomí jsem obstála.“ To
napsala Milada Horáková
v posledním dopise, který
dokončila hodinu a půl před
svou popravou. Vraždě Milady
Horákové, české právničky,
političky a bojovnice za práva
žen, předcházel komunistickou
stranou vykonstruovaný proces, ve kterém byla obviněna
z velezrady a vyzvědačství.
A o co vlastně v celém procesu šlo?
Před soudem stanulo s Miladou Horákovou dalších 12
obžalovaných působících v oblasti kultury a politiky, kteří

měli společného jmenovatele,
a tím byla první republika.
Soudní jednání probíhala od
31. května do 8. června 1950
a šlo o první velký politický
proces u nás. A nebyl bohužel
ani poslední. Vzorem mu byly
politické čistky v SSSR ve 30.
letech 20. století a vše se dělo
na přímý příkaz československého prezidenta Klementa Gottwalda. Proces měl
svůj pevně daný scénář, podle
kterého byli obžalovaní nuceni
„hrát“ pro ně připravené role.
O rozsudku bylo rozhodnuto
předem a jinde než v soudní
síni…
Vládnoucí komunistický režim
ve spolupráci s StB a sovětskými poradci měl vše pevně
ve svých rukou a postaral se
o to, aby si veřejné mínění
naklonil patřičným směrem.
Zatímco závodní výbory KSČ,
Lidové milice a uliční výbory
organizovaly podpisové akce
a sešly se tisíce rezolucí od
běžných občanů, kteří pro
obžalované žádali nejvyšší
tresty, ze zahraničí přicházely prosby o milost. Tito
lidé podepisovali rezoluce ze
strachu o sebe a své blízké
a pod tlakem a tíhou zkreslených a nepravdivých informací. Procesy vzbudily velký

AKTUÁLNĚ K PLÁNU VÝSTAV GALERIE KRYT…
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu musela být zrušena dubnová výstava Mirka Javůrka, o jeho výstavu
ale nepřijdete, uskuteční se v náhradním termínu. Zrušena
musela být také květnová výstava ZUŠ, i v tomto případě
se pokusíme vzniklou situaci nějakým způsobem vyřešit.
Galerie je již nyní, v době hlavní turistické sezony, stejně
jako turistické informační centrum na radnici, přístupná
návštěvníkům denně, a to ve všední dny od 8:30 do
17:00 hodin a o víkendu od 9:00 do 17:00 hodin.
Ještě malou chvíli – přesně do 31. května – si zde můžete
prohlédnout fotografie rozhleden Ústeckého kraje
Josefa Sedláčka a nechat se jimi inspirovat při plánování
jarních výletů.
Od pátku 5. června pak přeladíme na vážné a důležité
téma. Výstava o příběhu Milady Horákové zde potrvá
do 5. července. Prozatím není vzhledem k vývoji situace
a nejasnému rozsahu hygienických opatření stále jisté,
zda se 5. června uskuteční také její vernisáž. Pro jistotu
sledujte web a FB města nebo FB galerie Kryt.
mezinárodní ohlas a za obviněné se postavil mimo jiné
Albert Einstein, Winston Churchill, Eleonore Roosveltová či
spisovatel Jean-Paul Sartre.
Přesto nakonec prezident
republiky rozsudek podepsal.
Osmý den procesu byly proneseny závěrečné řeči všech
odsouzených. Než se dostaly
do médií a na veřejnost,
musely projít komunistickou
cenzurou. Milada Horáková
se i v této vyhrocené situaci
postavila za svoje masarykovské a benešovské ideály
a poté následovalo vynesení
rozsudků. Padly čtyři tresty
smrti oběšením, čtyři tresty doživotního vězení a pět
trestů od dvaceti do dvaceti osmi let. Milada Horáková byla popravena
v pankrácké věznici 27.
června 1950 a spolu s ní
byl popraven oběšením
také historik a literární
kritik Záviš Kalandra,
bývalý štábní strážmistr
SNB Jan Buchal a podnikatel Oldřich Pecl.
Ve stejné době, 16. června
1950, byl na Pankráci popraven také student Univerzity
Karlovy Veleslav Wahl za

rozvracení lidově demokratické republiky a velezradu (čili
propagaci myšlenek Tomáše
Garrigue Masaryka). A připomeňme ještě jednu z prvních
obětí komunismu u nás, kterou s Miladou Horákovou pojila stejná stranická příslušnost,
a to tajemníka národně
socialistické mládeže Petra Konečného. Ten byl již
v červnu 1948 tajně unesen
StB, následně krutě vyslýchán, mučen a poté převezen
do lesa k Banské Bystrici, kde
byl bez milosti zastřelen.
„Padám, padám, tento boj
jsem prohrála, odcházím
čestně. Miluji tuto zem,
miluji tento lid, budujte
mu blahobyt. Odcházím
bez nenávisti k vám. Přeji
vám to, přeji vám to…“ Tak
zněla poslední slova Milady
Horákové a ve svém dopise
na rozloučenou, který byl
určený především rodině,
mimo jiné napsala:
„…jdu s hlavou vztyčenou
– musí se umět i prohrát.
To není hanba. I nepřítel
nepozbyde úcty, je-li
pravdivý a čestný. V boji
se padá, a co je jiného
život než boj.“

V neděli 14. června vás srdečně zvu na slavnost Těla
a Krve Páně – Božího Těla. Mše svatá začne v kostele
Nejsvětější Trojice v 10:00 hodin a po ní bude následovat
eucharistický průvod do kostela Panny Marie na hřbitově
přes zámecký park a náměstí.
Přijďte se s námi společně pomodlit za kněze, rodiny, politiky. Svěřme vše, co nám leží na srdci, Bohu, svoji přítomnost i budoucnost. P. Vít Audy, farář
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Občas neuškodí vrátit se tam, kde to všechno začalo
Asi takto mohlo uvažovat
vedení kláštereckého zámku,
když plánovalo novou stálou
výstavu do sklepů jižního
křídla. A že svou exkurzi do
minulosti vzali opravdu poctivě, dosvědčuje skutečnost,
že se nyní v novogotickém
zámku nově usídlil středověk.
Odkazuje na klášter s osadou,
které stály ve 12.–13. století
na počátcích historie města Klášterce nad Ohří. Klášter byl údajně vystavěn
přibližně v těsné blízkosti
zámeckého parku v dolní části
dnešního náměstí, kameny
z něj měly být posléze využity
ke stavbě městského opevnění.
V rámci prohlídky budete moci
nahlédnout do selského stavení, kupeckého krámu, stájí,
zbrojnice nebo šatníku středověkých šlechticů a získáte
základní přehled o středověkých řemeslech. K běžnému

životu tehdy patřilo čerpání
vody ze studny, pečení chleba
v ošatce, péče o sad a políčko
se zeleninou a následný prodej vypěstovaných produktů
na trhu. I to bude možné si na
zámku vyzkoušet. Při troše
fantazie si nejmenší návštěvníci užijí dokonce jízdu na
koni. Kdo si na toto zvíře již
netroufne, může si alespoň
odpočinout v křesle lazebníka.
Od něj v minulosti jeho zákazníci odcházeli občas chudší
i o něco jiného než jen o vlasy,
vousy a několik drobných
mincí za odvedené služby…
Přijdete na to, co to bylo?
Zpřístupněn bude i samotný
klášter, kde se můžete přiučit
něco z léčitelského řemesla či
krasopisného umění místních
mnichů. A pokud vás v jeho
zdech budou svádět hříšné
myšlenky, pak se hodí navštívit ještě poslední část prohlídky
věnovanou
historii
soudnictví a hrdelního práva.
Za krádeže či jiné přečiny hrozila totiž provinilcům celá škála
pádných trestů, které jsou zde
rovněž názorně představeny.
Středověká výstava byla zakoupena ze saského hradu
Scharfenstein, obnovena a doplněna dle kontextu klášterecké historie a díky velkému
množství interaktivních
prvků, na kterých je z velké
části postavena, má velký
potenciál. Jak zámek hodlá
této přednosti využít, přiblíží
vedoucí zámku Miroslav Nyk-

líček: „Doufáme a věříme, že
se nám podaří trochu rozbít
zažitou představu, že při prohlídce se jen chodí a poslouchá.
Kromě
zajímavých
informací bychom chtěli
návštěvníkům nabídnout možnost si expozice vyzkoušet,
osahat, pořídit si fotografie
anebo se jen posadit a vnímat
skrze středověké stavby
atmosféru doby, ve které
se zrodilo naše město
a jeho historie. Samozřejmě
uvítáme především mladší
návštěvníky, kteří by rádi
poznali, z čeho vyrostlo město,
v němž žijí, ale spoustu zajímavostí máme připraveno
i pro ty dospělejší, kteří se
o Klášterci nad Ohří a životě
v něm mohou dozvědět něco
nového. Zpočátku bude expozice přístupná pouze za specifických podmínek, které
vyplývají z nařízení vlády.
Trvalým omezením pak bude
nutnost nosit do sklepení
s mučírnou přilbu, jinak by
návštěvníci mohli zažít utrpení
na vlastní kůži.“
Slavnostní otevření expozice bylo původně plánováno
na 8. května v den kulturní
akce Zahájení turistické sezony 2020, jež muselo být nakonec zrušeno. Po delší odmlce
zámek opět otevřel svou bránu návštěvníkům 26. května.
Otevírací doba do konce
září je denně od 9:00 do
17:00 hodin. Přijďte si
osobně prožít život ve stře-

dověkém městě! Expozice je
obzvláště vhodná pro rodiče
s dětmi. Vstupné pro dospělého činí 80 Kč, snížené vstupné 50 Kč, děti do 3 let mají
vstup zdarma. Kromě tohoto
nového III. prohlídkového
okruhu nazvaného Atraktivity
jsou i nadále otevřeny také
okruh
porcelánový
či
pohádkový.

Zámek

foto Štěpán Malast

Pamětní deska Vincence Stíbala odhalena

Vincenc Stíbal (nar. 1822)
s manželkou Aloisií (nar. 1824)
Na domě č. p. 182, u vchodu
do zámeckého parku v dolní
části náměstí, byla 15. května
odhalena pamětní deska Vincence Stíbala, vrchního
zahradníka hraběte Josefa
Osvalda Thuna.
Hrabě Josef Osvald Thun,
mimo jiné „uznávaný botanik“, se významně zasloužil
o rozšíření kláštereckého par-

ku. Jeho návrhy se řídil
i vrchní zahradník Vincenc
Stíbal, autor jednoho z okruhů v zámeckém parku, který vede od zámku k železničnímu mostu a je po něm
také pojmenován – tzv. Stíbalův okruh.
Vincenc Stíbal se narodil
10. července 1822 v Cholticích a je pravděpodobné, že
se zahradníkem vyučil u svého otce, který působil jako
vrchnostenský zahradník na
choltickém zámku. Měl tři děti
a bydlel v domě č. p. 182.
Vrchním zahradníkem u hraběte Thuna se stal v roce
1866 a svoji funkci svědomitě
vykonával až do své smrti
v roce 1906. Místo posledního
odpočinku našel na místním

hřbitově. Za své služby
obdržel od hraběte Thuna

čestnou medaili za 40 let
věrné služby rodu Thunů.
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Mateřské školy
Omezený provoz mateřské školy trval od 17. března do
22. května. V tomto období jsme mimo jiné ušili celkem
dva a půl tisíce roušek, a to nejen pro personál naší školy,
ale i pro domov seniorů, nemocnici v Chomutově, Naději,
pro sociální pracovníky v terénu z odboru školství i pro děti.
Ve všech školkách byla odbornou firmou provedena prostorová dezinfekce s virocidní účinností. Do úklidu hraček
a pomůcek se zapojili všichni zaměstnanci. K těmto účelům
byla použita dezinfekce od zřizovatele, za kterou tímto
děkujeme. K běžnému provozu všech pracovišť jsme
se opět vrátili 25. května. O fungování školek informujeme
veřejnost na našich webových stránkách v dokumentu:
„Provoz MŠ v období do konce školního roku“. Zvýšenou
pozornost je třeba věnovat čestnému prohlášení.
Rozloučení s předškoláky s Tomášem Bartákem připravujeme na 19. června. Aktuální informace najdete na
webu mateřské školy.
O aktuálních pravidlech a podmínkách k výplatě ošetřovného se mohou rodiče, kteří budou nadále pečovat
o dítě doma, informovat na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Ke dni přípravy novin procházel vládní návrh
schvalovacím procesem.

ZUŠ
Prezenční výuka v naší ZUŠ byla zahájena nad očekávání
plynule, a to taneční obor v 95 %, výtvarný obor cca v 75 %,
hudební obor cca v 50 % účastníků. Někteří učitelé z důvodu
rizikovosti pracují stále jen formou distanční.
Informace k zápisu do ZUŠ pro školní rok 2020/2021
najdete na straně 16, nabídku příměstského tábora ZUŠ
na straně 18.
Upřesnění informací k úplatě za vzdělávání v ZUŠ:
Máte-li oprávněný důvod řešit úplatu za vzdělávání
v naší škole, nebo pokud nastaly důvody vážného zřetele
(viz Vyhláška o ZUŠ), kontaktujte vedení školy. Předtím se však seznamte s metodikou a výkladem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je nutné dodržet
stanovená pravidla a v odůvodněných případech podat
písemnou žádost ředitelce školy k posouzení. Případům
se věnujeme a posuzujeme je individuálně z pohledu
obou stran. Zohledňujeme přitom také náplň a náročnost
zadané látky pro domácí výuku, pravidelnost výzev, informací a výstupů, dále časovou náročnost pro vyučujícího
(např.: výtvarný obor: 1 učitel = 100 žáků). Je nutno
zdůraznit, že učitel je ze 100 % placen státem, z úplaty
za vzdělávání se hradí povoz školy a ten z rozhodnutí
státu přerušen nebyl. Distanční výuka byla zajištěna
napříč všemi obory. Ve všech případech musí být úplata
doplacena v plné výši přiděleného předpisu. Domluva je
opodstatněná pouze v případech, kdy zákonní zástupci
podali informace předem, nevztahuje se na informace
podané dodatečně.
Gymnázium a SOŠ
Přípravy na maturitní zkoušky vrcholí: 29. května –
praktická maturitní zkouška (SOŠ), 1.–5. června – didaktické testy z předmětů ČJL, AJ, NJ, MAT, 5. června – písemná maturitní zkouška z matematiky, 10.–19. června termíny profilové (ústní) maturitní zkoušky. Od 11. května
přicházejí budoucí maturanti do školy na individuální nebo
skupinové konzultace. Věříme, že přípravu ani v této době
nepodcenili a přejeme jim mnoho úspěchů.

Základní školy
Příprava na příjímací zkoušky pro žáky 9. tříd z matematiky a českého jazyka byla zahájena 11. května na
všech místních základních školách. Zájem projevilo v každé
třídě zhruba 10 až 15 žáků.
Od 11. května byl omezeně obnoven provoz kroužků
v DDM Volňásek. Všichni zákonní zástupci účastníků otevřených zájmových útvarů byli včas telefonicky kontaktováni vedoucími. Plakátek nabídky příměstského tábora
Volňásku najdete na straně 18.
Od 25. května byl zahájen provoz školních skupin prvního stupně. Rodiče museli v rámci čestného prohlášení
potvrdit, že jejich dítě nevykazuje známky virového infekčního onemocnění. Dopoledne probíhá výuková část, kdy
žáci pracují v maximálně 15členných skupinách. Školy nabízejí i odpolední nepovinný zájmový program, fungují i školní
jídelny. Rozvrhy, délky vyučovacích hodin a časy přestávek
jsou upraveny tak, aby se žáci na chodbách nebo při obědvání potkávali co nejméně. Žáci jsou povinni dodržovat
hygienické požadavky a dbát pokynů pedagogických pracovníků. Při opakovaném porušení pravidel mohou být děti
z výuky vyloučeny. Paralelně pokračuje také domácí vzdělávání.

Jednotné přijímací zkoušky – termíny: čtyřletý obor
8. června, osmiletý obor 9. června, náhradní termín
23. června. Termín pro každý obor bude letos jen jeden,
zato bude navýšen čas na konání zkoušky. Potřebné informace včetně kódu uchazeče získali žáci v pozvánce. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku na škole,
kterou na přihlášce uvedli jako první v pořadí. Výsledek
zkoušky bude mít k dispozici i škola, kterou má uchazeč
uvedenou jako druhou v pořadí. Nejpozději do 8 kalendářních dnů po termínu konání zkoušky bude na veřejně přístupném místě ve škole a na webu zveřejněno pořadí
uchazečů spolu s kritérii přijímacího řízení. Nepřijatým
uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí
o nepřijetí. Uchazeči, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, budou moci požádat o vydání nového
rozhodnutí. Přijatý uchazeč musí odevzdat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů),
na které se hlásí; uchazeči o střední vzdělávání ve čtyřletých
oborech včetně nástavbového studia do 23. června, uchazeči o střední vzdělání v oborech šestiletého a osmiletého
gymnázia do 24. června. Více informací najdete na webu
ministerstva školství. Pro přípravu využijte testovací prostředí CERMATu „Procvičování testů a úloh“ na webu:
https://procvicprijimacky.cermat.cz, a elektronickou verzi
testů CERMATu v aplikaci InspISSETmobile, která je zdarma
ke stažení do chytrých telefonů a tabletů na:
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre
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Redakce pátrá po rodině paní Albrecht – I. díl
„Vážené dámy, vážení pánové,
možná byste mi mohli pomoci…“ Těmito slovy začínala
žádost, která přišla minulý
měsíc elektronickou poštou na
Městský úřad v Klášterci nad
Ohří. Odeslala ji paní Tanja
Albrecht žijící v Bavorsku
v malé obci severně od Mnichova. Obrátila se na nás ve
věci pátrání po rodinných
příslušnících a předcích
pocházejících z Klášterce
nad Ohří a jeho okolí.
Dle tajemnice městského úřadu se čas od času podobná
žádost objeví a je s podivem,
že i dnes, po 75 letech od konce války, se stále najdou děti,
vnoučata nebo už i pravnoučata, tedy potomci původních
německých obyvatel, kteří
mají jen kusé informace a touží se dozvědět něco o svých

rodinných příslušnících pocházejících z Čech.
Válečné a poválečné události
zřejmě zpřetrhaly některé
rodinné vazby příliš rychle
a úplně a někdy se je ani za
tak dlouhou dobu už nepodařilo obnovit. Z této skutečnosti, která zároveň vzbuzuje
řadu otázek, stále trochu mrazí. Třeba proč po svých blízkých nepátrali jejich předkové
dříve sami? Nakolik to bylo
možné u nás uskutečnit ze
západního Německa v době
před rokem 1989, nelze nyní
říci, navíc otázkou také je, zda
po tom v těchto případech
všichni vlastně toužili. Nebylo
pro ně jednodušší tuto traumatickou záležitost ze svého
života raději co nejvíce vytěsnit? Za jejich životem v Čechách se jakoby rázem zavře-

la voda, a tak to záměrně
nechali tak a začali naplno jinde znovu a zcela od nuly…
Tyto otázky se nám asi zodpovědět nepodaří, ale pro
vzbuzení čtenářské zvědavosti snad posloužily. Rozhodli jsme se totiž pustit se
mimořádně s paní Albrecht do

jejího pátrání a při té příležitosti pro vás napsat pár krátkých reportáží na pokračování o tom, co se nám
v tomto případě podaří zjistit.
Paní Tanja s tím souhlasila,
doufejme tedy, že její vzbuzené naděje nezklameme.
Kateřina Šmahelová

CO NA ZAČÁTKU VÍME?
V Klášterci měl žít dědeček paní Tanji, jménem Josef Huss.
Měl se zde narodit 28. března roku 1906. Po válce odešel
do místa jménem Mittenwald, nedaleko Garmisch-Partenkirchen v Bavorsku, kde se oženil a později založil velkou
rodinu. Jeho vnučka by se ráda dozvěděla, zda existují
ještě další příbuzní, o kterých její rodina neví. Pan Huss
byl patrně už jednou ženatý tady v Čechách a mohl mít
i děti, které se ve válečném zmatku ztratily. Z vyprávění
matky paní Tanji, jeho dcery, vyplynulo, že měli mít Hussovi
v Klášterci před rokem 1945 statek s koňmi, na to prý její
dědeček často vzpomínal. V příštím vydání Kláštereckých
novin již tedy odtajníme naše prvotní zjištěné informace.

Lásku v čase korony nemusíte sledovat jen na televizní
obrazovce, ta skutečná může být blíž, než si myslíte
ánštinu, věnují se trampingu
nebo se plaví po moři, ovšem
ne na lodi jen tak ledajaké – na
palubě La Grace, repliky námořní brigy z 18. století.
I hudba, kterou poslouchají, je
pořádným ÚLETem.
Nezbývá než jim popřát, ať se
jim jejich odvážné sny vyplní
a ať jim manželství zůstane pověstným přístavem v bouři, nikoli bouří v přístavu.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jako inspirace může posloužit
nedávná událost ze zámeckého parku. Tady se 2. května
v pravé poledne uskutečnila
v souladu s přísnými mimořádnými opatřeními první
klášterecká „korona-svatba“.
Kromě slečny nevěsty a pana
ženicha, kteří jediní si směli
během obřadu sundat roušky,
svědků, pana oddávajícího
Petra Hybnera a paní matrikářky Jany Handlové byli přítomni už jen další čtyři svatební hosté, ačkoliv se zde dle
původního plánu mělo sejít na
120 lidí.

Abychom se dozvěděli, proč
zamýšlenou velkou svatbu novomanželé Rohelovi neodložili na později, musíme se vrátit
zpět v čase téměř o jeden rok.
Ocitáme se na loďce v centru
osvětlené staré Prahy, teplý
jarní vzduch voní, kolem je slyšet hudba, hlasitý hovor
a smích, probíhají totiž barokní
slavnosti Navalis, příjemný den
strávený s krásnou ženou v dobových šatech pomalu končí,
loďka se zvolna blíží ke Karlovu
mostu… Právě tyto kulisy si
zvolil leutnant Chomutovského
ostrostřeleckého sboru, oble-

čený tehdy ve své sváteční uniformě, k žádosti o ruku. A ona
jistě nadšeně souhlasila. Řekli
si: nejpozději „do roka a do
dne“. Další možné termíny
svatby nabídnuté snoubencům
letos na jaře ze strany radnice
byly už moc pozdní. Ženich
Pavel Sandy Rohel a půvabná nevěsta Karolína tedy
dodrželi dané slovo a začátkem
května uzavřeli sňatek.
Tento milý pár tvoří dva dobrodruzi, kteří si, jak se zdá,
umí život vychutnávat plnými
doušky. Kromě již zmíněných
aktivit milují aplikovanou indi-

Dne 17. června uplyne
5 let, kdy nás opustila paní
Božena
Fricová,
r o z e n á
Oujeská.
Stále vzpomínají manžel Karel,
dcera Jitka s manželem,
syn Karel, vnoučata Lucka,
Martin a Nátálka, bratr
Emil s rodinou a další přátelé a spolupracovníci.
27. května to bylo 5 let, co
nás navždy opustil pan
O n d ř e j
Mézl. Vzpomínají kamarádi z vin o t é k y
u Ducháčů.
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Před 110 lety se začala klášterecká radnice poprvé dělit
na jednotlivé odbory
Pro snadnější orientaci si pro
začátek řekněme, jak to na
městském úřadě vypadá
v roce 2020. Každý občan
určitě zná odbory sídlící v naší
radniční budově, ale přece
jen platí, že opakování je
matka moudrosti. V současnosti si můžete přijít pro
radu na:
1. Odbor komunikace a cestovního ruchu
2. Odbor vnitřní správy
3. Odbor místního hospodářství, dopravy a životního
prostředí
4. Odbor finanční
5. Odbor správy majetku
a bytového fondu
6. Odbor výstavby a rozvoje
města
7. Odbor sociálních věcí, školství a sportu
8. Odbor stavebního úřadu
a územního plánování
A nad tím vším drží ochranná
křídla a oko ještě kontrolní
tajemník, respektive v našem
případě tajemnice městského
úřadu. Pokud budete číst dál,
budete mít možnost srovnání,
kolik se toho na městském
úřadě změnilo a kde všude
mohli své starosti řešit naši
předkové.
Agenda našeho města byla
obsáhlá i v minulosti. Z roku
1910 pochází první zmínka o dělení kláštereckého
městského úřadu na jakési první odbory, které měly
tuto rozsáhlou pracovní náplň
na starosti. Došlo k tomu 18.
ledna na ustavující schůzi
obecního výboru, který vzešel
z voleb na podzim roku 1909.
Šlo v podstatě o určité sekce,
které přijímaly žádosti
obyvatelstva a spravovaly

Náměstí

veřejný majetek. Bylo jich
tehdy šest:
První sekce se zabývala
udělováním
domovského
a občanského práva, jednala
a rozhodovala ve věcech chudiny včetně správy chudinských fondů. Druhou sekci
obsadili strážnici policie místní, požární a polní policie.
Třetí sekce zpracovávala
ekonomickou agendu města,
měla na starosti také městský
majetek, dále radnici, chudobince, sýpky, špitál, hasičskou zbrojnici a také vnitřní
vybavení městských budov či
trhové stánky. Čtvrtá sekce
byla sekcí finanční. Její doménou bylo účetnictví města,
finance a také lesní hospodářství. Pátá sekce dohlížela
na jatka, vodovod a sanitární
záležitosti. A nakonec nám
zbyla šestá sekce, která
řešila úkoly spjaté s výstavbou ve městě a jeho zkrášlením.

Pohled na radnici

Mimeograf, tzv. rozmnožovací stroj značky Cyklostyl

Psací stroj značky Ideal

Jednotlivým sekcím bylo třeba předkládat k řešení pouze
to, co odpovídalo jejich zaměření, a ony pak dávaly radě
města nebo zastupitelstvu
doporučení. Z těchto doporučení nakonec vzešlo usnesení, které měl za úkol
realizovat městský úřad.
V čele každé sekce byl jeden
z radních a členy těchto sekcí
byli městští zastupitelé –
v každé bylo cca 5–6 členů
a někteří z nich byli dokonce
členy více sekcí.
A jaké problémy někdejší
úředníci museli řešit? Jak
už bylo napsáno, 1. sekce se
zabývala mj. udělováním
domovského a občanského
práva. Domovské právo měl
každý, kdo se ve městě narodil, nebo mu ho město udělilo. Město mu ho ale také
mohlo za určitých podmínek
odebrat, jako se to například
stalo jisté klášterecké ženě,
která byla vypovězena za prostituci a nemravný život.
Nakupovala se také moderní kancelářská technika.
V roce 1909 úřad zakoupil
první psací stroj značky Ideal
a v roce 1913 dokonce mimeograf – tzv. rozmnožovací
stroj značky Cyklostyl, čili
jakousi první kopírku. Princip
tisku spočíval v propouštění
barvy blánou, skládal se z plechového bubnu, na kterém
byla tato blána napnutá.
Po vzniku republiky museli na
úřadě dokonce řešit zpronevěru, kdy bývalý úředník
městu zpronevěřil 10 000 Kčs.
Případ byl předán soudu.
A nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že se vzniklá škoda
uhradí z městských důchodů.
Po roce 1919 se také rozšířil
počet sekcí na deset, respektive ze šesti stávajících sekcí
vzniklo přeskupením jejich

pracovních agend a kompetencí osm a k nim přibyly dvě
zcela nové sekce: jedné
byla svěřena sociální péče
a výživa a druhá dostala na
starosti vzdělávání.
Stejně jako dnes, byl i v minulosti hlavou městského úřadu
tajemník. Nejdéle u nás tento úřad zastával Ferdinand
Schindler, tajemníkem byl
přesně 39 let. Na jeho místo
v roce 1917 nastoupil Johann
Kühnel. Ten odešel do penze
v roce 1935. Rok po něm pak
na úřad nastoupila jeho dcera
jako kancelářská praktikantka
a přijat byl také účetní úřadu
Alois Fleck. V roce 1919 měl
městský úřad pět stálých
zaměstnanců, v roce 1927
vzrostl jejich počet na deset.
V roce 1936 se novým tajemníkem stal Josef Rudolf.
Počet zaměstnanců nejvíce
narůstal paradoxně v meziválečném období – na konci války zaměstnával městský úřad
23 zaměstnanců.
Po celá staletí měli v Klášterci největší vliv majitelé
panství, rod Thunů, a svůj
vliv si udrželi i po zrušení poddanství v roce 1848. V letech
1871–1876 byl starostou
města Josef Osvald Thun
a po něm převzal v letech
1879–1913 tuto pozici jeho
syn Osvald Thun.
Ve městě dále fungovala
městská rada a také obecní
výbor, ze kterého se později
stalo zastupitelstvo. Radních
bylo deset a zastupitelů třicet,
včetně radních. Počty radních,
zastupitelů či sekcí se pak
i nadále měnily především po
roce 1918. Po vzniku republiky také zasedla v kláštereckém zastupitelstvu první
žena – touto průkopnicí byla
Amálie Ruppertová.
Lenka Fricová ■
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TIP NA VÝLET

Na zříceninu hradu Šumburk za poznáním i výhledy

foto: Štěpán Malast a Štefan Drozd ml.
Víte, že přímo u zříceniny hradu Šumburk vedle přístupové lávky byla nainstalována nová informační tabule? Obsahuje pohled do
historie hradu, vypráví známé
i neznámé legendy a jsou zde
znázorněny etapy konzervace
hradu. Dosud proběhly tři
etapy záchranných prací
a hrad letos čeká čtvrtá etapa.
Záchranné práce zříceniny
hradu začaly již v roce 2017
zakonzervováním torza západní hradby, což zabránilo
jejímu dalšímu ničení i případnému zřícení. Druhá etapa opravy hradu zahrnula
zajištění havarijních míst
nádvorní stěny jižní budovy.
Během třetí etapy město konzervovalo torza čelní hradby
vedle vstupu do hradu, kde

došlo ke zpevnění zdiva. Dále
byly zajištěny lomové plochy
v místě původního navázání
čelní hradby na zdivo bašt
a dozdily se uvolněné kameny. Ve čtvrté etapě budou
zajištěna havarijní místa
obvodové hradby a paláce.
Pro vaši představu o původním vzhledu hradu, který stával na vrcholu čedičového
kopce s názvem Klášterecká
hora, je na tabuli popsán
i původní vzhled hradu. Před
vámi ze zdí zřícenin vyroste
předsunutá čtvercová věž
vstupní brány, odhalíte nový
palác s kaplí, který byl vystavěn, když přestal hrad
vyhovovat tehdejším nárokům na bydlení, a také další
stavení, po kterém se dochoval propadlý sklep se
schodištěm z hradního nád-

voří. Objevíte velký donjon
s valenými klenbami, další
hospodářské budovy a přístavky. Představit si můžete
i kruhovou nárožní věž a možná i padací most u poslední
brány, který byl chráněný
baštami.
Pokud se chcete blíže seznámit
s hradem Šumburk, který zde
stojí od první poloviny 15. sto-

letí, vystoupejte až na samý
vrchol, kde vás kromě okénka
do historie a probuzení vaší
představivosti čeká úchvatný
výhled do širokého okolí. Možná zaslechnete i permoníky. Ti
v okolí hradu hlídají poklady
a za dobrého počasí můžete
slyšet slabé údery jejich kladívek.
Martina Cajthamlová ■

PRO RODINU

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

05/2020 | strana 16

SPORT

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

05/2020 | strana 17

Oprava oplocení a podezdívek tenisových kurtů u ZŠ Krátká
Oprava podezdívek a oplocení tenisových kurtů u ZŠ
Krátká proběhla za spolupráce tří subjektů a výsledek
je perfektní. Město jako zři-

zovatel školy a majitel celého
areálu školy včetně tenisových kurtů uhradilo největší
položku, a to opravu podezdívky oplocení. Škola zakou-

pila pletivo. O každoroční
údržbu a úpravy antuky a zajištění provozu se stará Tenisový kroužek TERA. Ten zajistil narovnání a natření
sloupů oplocení a zároveň
natažení pletiva. S ohledem
na špatné povětrnostní podmínky koncem roku 2019 se
některé práce dodělávaly až
začátkem roku 2020 tak, aby
včas mohla začít nová tenisová sezona.
Povedlo se, i v době epidemie

byla sezona zahájena včas.
Škola navíc NOVĚ od měsíce
května zprovoznila rezervační systém na teniszskratka.reenio.cz. Teniso
vé kurty může hojně využívat
i veřejnost, v polovině května
zde již proběhl tenisový turnaj žen.
Všem, kteří se podíleli na rekonstrukci, bych tímto rád
poděkoval. Přijďte si zahrát
tenis.
Petr Opava,
ředitel ZŠ Krátká ■

Prohlášení hokejového klubu
Vážení přátelé kláštereckého hokeje, všichni jste
jistě již před měsícem zaregistrovali informaci, že
A mužstvo HC Tygři Klášterec nad Ohří při zrušení baráže získalo, jako vítěz
krajské ligy, právo účasti ve
2. hokejové lize. Vedení hokejového klubu s touto informací pracuje po celou
dobu a hledá optimální řešení této situace, a to její
ekonomické i sportovní
části.
Soutěž 2. ligy znamená výrazné navýšení rozpočtu hokejového klubu na jednu
sezonu a zároveň předpoklad zachování tohoto navýšení do dalších minimálně
pěti sezon. Jednáními se
soukromými firmami o možnosti podpory jsme si jen
ověřili, že z tohoto směru
nelze v současné době očekávat příjem vyšší než několik desítek tisíc korun.
Vedení hokejového klubu
vstoupilo také do jednání
s vedením města Klášterce
nad Ohří a na společném
jednání jsme vedení města
objasnili celou situaci a podmínky účasti v 2. národní
lize. Ze strany vedení města
byl vyjádřen zájem o podporu našeho snažení, zároveň však byl zrekapitulován
další vývoj hospodaření

města vzhledem k očekávanému poklesu příjmů v důsledku koronavirové krize.
Byli jsme ujištěni, že vedení
města Klášterce nad Ohří
s námi v příštím roce bude
jednat o možnostech navýšení rozpočtové kapitoly pro
podporu sportu, zejména
sportu seniorského na výkonnostní úrovni, a to nejen
v hokeji, ale i dalších sportech.
Vedení HC Tygři Klášterec
nad Ohří si je vědomo, že
není možné v budoucnu zajistit hráčskou kvalitu nákupem hotových hráčů z jiných
oddílů, ale cesta je navázání
intenzivní spolupráce s hokejovými kluby v blízkém okolí
(Karlovy Vary, Chomutov,
Kadaň), a to zejména na juniorské úrovni, kdy bychom
mohli využívat hráčskou kvalitu těchto mladých hráčů.
Toto však zatím, zejména
k nejasné situaci v okolních
klubech, není možné.
Závěrem musíme shodně
konstatovat, že za současné
situace nejsme schopni při
sebevětší snaze účast v 2.
národní lize odpovědně potvrdit a soutěž se ctí odehrát. Samotným je nám to
líto, ale účast v této soutěži
v sezoně 2020/2021 musíme odmítnout.
VV HC Tygři Klášterec n.O.

Na Den dětí můžete být
SPOLU NA STARTU
SPOLU NA STARTU je jedinečná akce Českého atletického svazu, kterou 1. června
odstartuje česká atletická rodina letošní venkovní závodní
sezonu. V tento den proběhne
atletický mítink s předními
českými reprezentanty a zároveň na více než 170 stadionech po celé republice se
uskuteční atletické závody dětí
a mládeže. A my máme radost, že jeden z těchto závodů
budeme pořádat i pro členy

z atletického oddílu TJ Klášterec. Zapojit se mohou i zájemci
z řad veřejnosti. Disciplíny nebudou náročné. Ten, kdo přijde, si může ověřit, jak rychle
běhá, hází a skáče. Na konci
bude vše řádně vyhlášeno, nebudou chybět medaile a sladké
odměny. Předpokládaný začátek závodu je 16 hodin.
Více informací na webové
a facebookové stránce města
Klášterce nad Ohří. Těšíme
se na vaši účast.

foto Ladislav Kubeš
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INZERCE

PODĚKOVÁNÍ
Dobrovolnou karanténu v MÚSS mají úspěšně za sebou.
Klienti si nasazení personálu cení:
Chtěla bych tímto velmi poděkovat vedoucí sestře Květoslavě Dabičové a její pravé ruce Veronice Slezákové za to,
jak se o nás spolu s ostatním zdravotním a ošetřovatelským
personálem po dobu dobrovolné karantény vzorně staraly.
Díky nim a jejich citlivému přístupu jsme se cítili velmi příjemně, jako bychom tu byli jedna velká rodina. Patří jim
za to velká chvála a velký dík. Velmi si jich vážím. Klientka
domova pro seniory Irena Vránová
AQUAPARK SE OTEVŘE V PRŮBĚHU ČERVNA
Město již dokončilo pravidelné opravy obkladů v bazénech
a údržbu technologie, provozovatel již pomalu napouští
a počítá se s otevřením aquaparku již v průběhu června.

Krmiva
! NOVINKA v naší nabídce !
Chovatelsky vyvážená receptura krmiv pro psy a kočky
zn. EMINENT, která bude zaručeně chutnat…

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).
■

KUTILOVI-ZAHRÁDKÁŘI
PRONAJMU dům se zahradou za pomoc při opravě
a údržbě tohoto domu. Tel.: 776 288 164

KŘÍŽOVKA
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