KLÁŠTERECKÉ
NOVINY
srpen 2020

5
Hledá se „miss sympatie
zámeckého parku“

radniční zpravodaj

14
Navštívili jsme televizi
OKO1 a její sympatickou
reportérku

17
Chyťte si svou zlatou rybku
v místních vodách

zdarma

18
Sportovní výzvy přilákaly
do okolních hor řadu
cyklistů

Den pro Františka vynesl více
než 88 tisíc korun

Foto: Slavomír Kubeš

Místo konání

19.00 After: Přiznání

14.30 Den otevřených dveří ZUŠ

19.00 Tenet

20.00 Tajemství klášterecké minulosti Tradiční a oblíbená procházka historií města seznámí diváky se záhadami, legendami a tajemnými příběhy našeho města v podání Divadelního spolku Klas, nutná rezervace (474 375 436) Zámek, náměstí

19.00 Mikulovice

16.00 Hurá, už je tu škola

19.00 Mulan

19.00 Štěstí je krásná věc

19.00 Mulan

19.00 Ženská pomsta

16.00 Pohlídka zámekcého parku

17.00 Klášterecké koronády

18.00 Tak trochu punku

19.00 Ženská pomsta

19.00 Noví mutanti

19.00 Děda postrach rodiny

19.00 Rytmus: Tempos

19.00 Princezna zakletá v čase

11.00 Dny evropského dědictví

19.00 Máša a medvěd: Mášiny písničky Rusko – Rodinný animovaný film s okouzlujícími příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce dětí i dospělých po celém světě. A tentokrát s pořádnou dávkou písniček (2D)

10.00 Narozeninová party kostela

13.00 Dny evropského dědictví

19.00 Kingsman: První mise

19.00 Noví mutanti

19.00 Bábovky

19.00 Bábovky

20.00 Tajemství klášterecké minulosti Tradiční a oblíbená procházka historií města seznámí diváky se záhadami, legendami a tajemnými příběhy našeho města v podání Divadelního spolku Klas, nutná rezervace (474 375 436) Zámek, náměstí

19.00 Máša a medvěd: Mášiny písničky Rusko – Rodinný animovaný film s okouzlujícími příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce dětí i dospělých po celém světě. A tentokrát s pořádnou dávkou písniček (2D)
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VB/USA – Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jeden muž musí vyhrát válku s časem a zastavit je (2D)

USA/VB – Nový film Christophera Nolana (Temný rytíř, Počátek, Interstellar, Dunkerk) o extrémně komplikované misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla tak, jak je známe (2D)

ČR – Film dle předlohy bestselleru Radky Třeštíkové mapuje současné partnerské i rodinné vztahy a ukazuje zábavné a trefné situace z každodenního života každého z nás (2D)

ČR – Film dle předlohy bestselleru Radky Třeštíkové mapuje současné partnerské i rodinné vztahy a ukazuje zábavné a trefné situace z každodenního života každého z nás (2D)
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USA – Neobvyklé schopnosti a vzájemné přátelství několika mutantů sledovaných v léčebně podstoupí zkoušku, při které budou muset svést bitvu o to, aby vyvázli živí (2D)

VB/USA – Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jeden muž musí vyhrát válku s časem a zastavit je (2D)

V rámci mezinárodní akce Dny evropského dědictví proběhne ve 13 a v 15 hodin komentovaná prohlídka zříceniny hradu Šumburk, sraz u cedule pod hradem, možnost opékání buřtů Šumburk

Oslavme 350 let od vysvěcení kostela Nejsvetější Trojice. Vystoupí Adéla Kodytková, Irena Budweiserová a Jakub Racek, bude Mše, prohlídky, dětské dílny, dobré jídlo, pití i dort Kostel Nejsvetější Trojice zdarma

V rámci mezinárodní akce Dny evropského dědictví proběhne v 11 a ve 13 hodin komentovaná prohlídka barokní památky Sedm bolestí Panny Marie s hrabětem Thunem

ČR – Pohádka o princezně, na kterou kdysi čarodějnice uvalila kletbu. Den svých dvacátých narozenin princezna prožívá stále dokola, dokud se kletbě s čistým srdcem nepostaví (2D)

SR – Hudební dokument, kde je hlavním protagonistou slovenský rapper Patrik "Rytmus" Vrbovský a jeho kariéra od nuly přes všechny výhry, prohry a fakta (2D)

USA – Rodinná komedie s Robertem de Niro v hlavní roli. Když má dědeček v domě zabrat výsostné území vnuka Petera, strhne se nelítostný souboj a řada bláznivých nápadů (2D)

USA – Neobvyklé schopnosti a vzájemné přátelství několika mutantů sledovaných v léčebně podstoupí zkoušku, při které budou muset svést bitvu o to, aby vyvázli živí (2D)

ČR – Nová česká komedie s Mahulenou Bočanovou, Janou Paulovou a Evou Vejmělkovou, které na psychoterapii spojí stejný cíl, pomsta za nevěru svým manželům (2D)

Poslední akce tohoto léta na rašovické Vyhlídce, kde zahraje Trojka (metalcore Klášterec nad Ohří), Hot Pants (pop–punk Kadaň) a IDIO&IDIO (punk–rock Ústí nad Labem) Vyhlídka Rašovice

Tradiční Promenády pod rouškou koronavirových omezení. Vystoupí Olga Lounová, MIG 21 a Walda Gang. Předprodej vstupenek na pokladně zámku (úterý až neděle)

Nechte se zlákat naprohlídku zámeckým parkem s průvodcem Františkem Kroupou. Nadchne vás svou krásou i v čase podzimním. Vstupenky zakoupíte v infocentru pod radnicí

ČR – Nová česká komedie s Mahulenou Bočanovou, Janou Paulovou a Evou Vejmělkovou, které na psychoterapii spojí stejný cíl, pomsta za nevěru svým manželům (2D)

USA – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě k obraně země, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo nemocného otce (3D)

ČR – Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak… O tom se přesvědčí Čenda s Janou, kteří v loterii vyhrají 176 milionů korun (2D)

USA – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě k obraně země, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo nemocného otce (2D)

Zábavné odpoledne s hudebním divadlem Hnedle vedle se spoustou písniček, opékání špekáčků, ale i nabídkou sportovních i jiných kroužků v našem městě

ČR – Dokument studentů GSOŠ Klášterec nad Ohří, který se zabývá osudem zbytečně zrušené vesnice a přináší mimo jiné vzpomínky bývalých obyvatel či názory odborníků (2D)

USA/VB – Nový film Christophera Nolana (Temný rytíř, Počátek, Interstellar, Dunkerk) o extrémně komplikované misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla tak, jak je známe (2D)

IV. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Uvidíte a uslyšíte vše, co se nacvičilo v období COVIDu

USA – Romantické drama o osudové lásce hodné dívky Tessy a tajemného Hardina. Co se změní, když se Tessa dozví o sázce, která vášni předcházela? (2D)

Kino Egerie

3. 9.

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)

Zámek, nádvoří

19.00 Šarlatán

Koncert hornického dechového orchestru z Chomutova v rámci oslav hornických dní

Výstava soch od slovenské nevidomé sochařky Marianny Janošíkové Machalové, tentokrát bez zahajovací vernisáže, otevřeno ve všední dny 8.30–17.00, sobota a neděle 9.00–17.00 Galerie Kryt

Popis

2. 9.

Pohlazení

Název akce/filmu

16.00 Hornický dechový orchestr

Čas

1. 9.

do 30. 9.

Datum

KULTURNÍ PŘEHLED
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Od 1. září se do veřejných vnitřních prostor
vrátí povinné nošení roušek
Nošení roušek bude povinné od
1. září 2020 ve všech veřejných
vnitřních prostorách. Pravidlo se
bude vztahovat na obchody, hromadnou dopravu, včetně meziměstských spojů, nákupní centra,
pošty, kostely, divadla a kina,
úřady či vnitřní hromadné akce
bez ohledu na počet návštěvníků.
Povinnost platí také pro prostory
provozoven poskytujících služby,
jako jsou kadeřnictví, manikúra
nebo pedikúra a všechny zařízení
zdravotních a sociálních služeb,
včetně lékáren. Stejná povinnost
bude platit také u provozoven
stravovacích zařízení, jako jsou
restaurace, bary či kavárny. Zakázané jsou i nadále venkovní akce
nad 1000 osob a vnitřní akce nad 500 osob. Povinné nošení roušek se vztahuje i na
školy. Budou povinné ve společných prostorách školy, například na chodbách. Naopak
ve třídách se žáci obejdou bez nich. Povinné nošení roušek nebude platit ve speciálních
a mateřských školách. Informace ministerstva se mění každým dnem, tyto jsou platné
v době uzávěrky Kláštereckých novin. Aktuálně informujeme na webových a facebookových stránkách města.
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
prázdniny
jsou u konce.
Školákům
a studentům
začne nový
školní rok. Jaký bude? To
zatím není úplně jasné, ale
bez roušek se jistě neobejdeme. Měsíc srpen probíhal
jak ve znamení kulturních
či charitativních akcí, tak
i v čilém stavebním ruchu.
Jsem velmi rád za akce typu
Klášterečáci Klášterečákům
či Den pro Františka. Mohou
se tak potkávat různé skupiny lidí, které se většinou
mají šanci v každodenním
shonu sejít jen málokdy. Je
tak čas nejen probrat důležité věci, ale taky třeba jen
tak „pokecat“. Mám radost,
že jsme schopni přispět i na
správné věci. To by se však
nedařilo bez aktivních lidí
v našem městě, kteří jsou
ochotni pro druhé něco
dělat.
V rámci své dovolené jsem
navštívil Náchodsko. Protože
v nedalekém Hronově probíhal již devadesátý ročník festivalu amatérského divadla,
šel jsem se podívat na dvě
představení. Samozřejmě
jsem byl náležitě hrdý, že se
do tohoto celostátního finále
probojoval i klášterecký divadelní spolek Klas, jejich představení v rámci hlavního programu jsem pak zhlédl.
Skvělá propagace a reprezentace našeho města.
Ještě se vrátím ke zmíněnému stavebnímu ruchu. Z vašich reakcí je jasné, že každé
omezení je velmi nepříjemné. Rekonstrukce Nádražní
ulice a její složitost, kdy
některé práce se nutně musí
řešit jen o víkendech, je toho
jasným důkazem. Ale až tuto
rekonstrukci dokončíme,
konečně bude první dojem
z našeho města po příjezdu
návštěvníků vlakem úplně
jiný. A samozřejmě obyvatelé města dlouho očekávanou
novou Nádražní ulici ocení.
Věřím, že se nám vše povede
a do té doby prosím o větší
dávku tolerance a pochopení.
Krásný zbytek prázdnin.
Štefan Drozd,
starosta města ■

INVESTICE
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V Nádražní ulici vzniknou desítky parkovacích míst
Dlouho očekávaná a obyvateli města vítaná rekonstrukce Nádražní ulice je již v plném proudu. Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovacích ploch
včetně odvodnění a přeložky vrchního vedení nízkého napětí
a veřejného osvětlení.
V ulici nově vznikne 88 parkovacích míst pro osobní automobily, z nichž 28 bude pro podélné a 60 pro kolmé stání. Uvažuje
se také o instalaci stojanů na kola. Přímo u nádražní budovy vznikne autobusová zastávka, která dokáže odbavit dva autobusy
současně. V těsné blízkosti vlakového nádraží vzniká i nová točna
pro autobusy, která ušetří cestu k bývalému areálu Lesů České
republiky, kde se v současné době autobusy otáčejí.
Zakázka, která se oficiálně nazývá Dopravní terminál, je společným projektem města Klášterce nad Ohří a Ústeckého kraje
a vzniká za účelem propojení vlakové a autobusové dopravy
v regionu. Měla by nejen zvýšit komfort hromadné dopravy, ale
i její konkurenceschopnost. Garantem celého projektu je město
Klášterec nad Ohří, které kromě přípravy projektu zajistilo podání
žádosti o dotaci z IROP, povolení stavby, realizaci a hlavně majetkoprávní vztahy, které dlouhá léta bránily v rekonstrukci ulice.
Během realizace zakázky se vyskytly problémy, které dodavatel
ve spolupráci se zástupci odboru výstavby a rozvoje města průběžně řeší. Asi největším omezením plynoucím z výstavby je
samotný provoz přilehlých závodů a provozoven, který zahrnuje
průjezd cca 100 kamionů za den. Tímto bychom chtěli poděkovat
za pochopení a ohleduplnost všech, kterých se stavební činnost
v Nádražní ulici dotýká.
Celkové náklady projektu jsou 20 milionů Kč včetně DPH. Více
než 11 milionů Kč tvoří dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (IROP), více
než 7 milionů Kč hradí Ústecký kraj a město Klášterec nad Ohří
tak nese podíl nákladů ve výši necelých 2 milionů Kč. Dodavatelem
zakázky je společnost Silnice Topolany, a. s. Předpokládaný termín
dokončení je listopad 2020, v závislosti na průběhu nadcházejícího
zimního období se však může protáhnout až do června 2021.

SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC 2021
Do 30. září 2020 můžete opět navrhovat projekty, které
byste prostřednictvím města rádi realizovali. Město v rámci participativního rozpočtu vyčlenilo 1 milion Kč, maximální
výše nákladů jednoho návrhu může být 250 tisíc Kč. Uvítáme
i méně nákladné projekty, alespoň jich pro vás budeme moci
vytvořit více. Prosíme, abyste své návrhy předem konzultovali, rádi vás seznámíme s pravidly projektu a pomůžeme projekt před hlasováním připravit tak, abyste měli co největší
šanci uspět. O tom, které nápady se v příštím roce uskuteční,
rozhodnete opět vy, a to v prosincovém hlasování.
Koordinátorky projektu: Adéla Václavíková (tel.: 474 359 686,
e-mail: vaclavikova@muklasterec.cz), Radka Hodicová (tel.:
474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz). Pravidla
a formulář k podání návrhu najdete na webu města kliknutím
na připnutý banner či v levém hlavním menu pod položkou
SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC.
Díky participativnímu rozpočtu Společně pro Klášterec a hlavně
díky vaší aktivitě a nápadům se ve městě realizovala řada
smysluplných projektů – odpočinková zóna pro děti i dospělé
v Útočišti, dětské hřiště, dřevěná autobusová zastávka a projekt postupného využití veřejného prostoru v Klášterecké Jeseni, dětské hřiště ve Vítězné ulici, fasáda skautské klubovny,
kilometrovníky, odpočívadlo a informační cedule na cyklostezce
podél řeky Ohře, zastřešené posezení a veřejné ohniště v loděnici, oprava terasy s výhledem na historickou část města u kruhového objezdu, nebo venkovní fitness centrum u gymnázia.
Na podzim letošního roku ještě přibude psí hřiště mezi stadionem a ZŠ Krátká a zastřešené posezení v areálu fotbalového
hřiště v Rašovicích.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

08/2020 | strana 5

EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Která se bude moci těšit z titulu „miss sympatie
zámeckého parku“?
Titul miss na soutěžích krásy
může zpravidla získat jen jedna. Konkurence je velká, boje
jsou urputné a porotě jde
z toho všeho hlava kolem,
protože vybrat tu „nej“ není
vůbec jednoduché. Do ekologického okénka jsme pro vás
tentokrát ve spolupráci
s milovníkem stromů a přírody, panem Františkem
Kroupou, připravili zcela
novou a neobvyklou verzi
tohoto klání, v němž dnes již
fádní soutěžní dívky v plavkách vystřídají ladná těla
exotických dřevin. Těch se
u nás v parku nachází celá
řada a v běžném lese je rozhodně nespatříte.
Jsou to převážně kultivary,
tedy stromy vzniklé záměrnou genetickou mutací nebo
zásahem člověka do jeho
genetické výbavy za účelem
jejich zušlechtění. A právě
ušlechtilost, elegance, originalita barev a tvarů či výjimečný a neurčitý „faktor X“
je to, co nakonec o všem rozhoduje. Pan Kroupa nominoval favoritky do naší minisoutěže a nyní vám je ve stručnosti představí. Pozorně se
dívejte, promenáda začíná…
Jednou z nich je kultivar
‚Pendula‘ buku lesního.
Jedná se o mohutný strom
v dospělosti o šířce 20 m
a výšce 15-20 m, ale dorůst
může klidně do výšky 30 m.
Jeho převislé větve vytvářejí
uvnitř prostor „přírodní katedrály“ přímo vybízející k rozjímání a meditaci. Mohou
dokonce samy zakořenit.
Věděli jste, že ve státě Massachusetts v USA v místě zva-

ném Hunnewell Estate poblíž
Wellesley byste mohli najít
převislý buk, jehož kmen
odumřel, ale větve zakořeněné po obvodu původní koruny
rostou dál jako samostatné
stromy?
U nás v parku se tato ušlechtilá odrůda buku nachází
v jeho východní části, kousek
vedle jako obří strážce se ve
své úctyhodné výšce tyčí
středomořská borovice černá, která snad hlídá jednu
z kapliček Sedmi bolestí Panny Marie. Pod ní se krčí vícekmenná pokroucená borovice
lesní ´Watereri´, jako by se
své vzrostlejší příbuzné bála.
Vše pozoruje keřík s nápadnými kvítky jírovec drobnokvětý, americký keř, který
úspěšně bojuje o přežití
s ostatní vegetací. Tak zde
rostou ve vzájemné toleranci
více než sto let.
Při cestě do západní části parku mineme dalšího, poměrně
nenápadného svědka dávných časů, snad trochu
zvláštního tvarem listů, které
se na podzim vybarví do krásné jasně žluté barvy. Když
spadnou na zem, překvapí
vůní čerstvě upečených buchet od babičky. Vůně je to
opravdu intenzivní a pro milovníky této sladké pochoutky
velmi příjemná. Proto se mu
také říká „buchtový strom“,
ovšem oficiálně nese jméno
zmarličník japonský.
Ve stejné části parku na nás
při pohledu na metasekvoj
čínskou dýchne závan tentokrát již pradávné minulosti.
O tomto opadavém jehličnanu si totiž dendrologové do

Kultivar buku lesního

Zmarličník japonský

POZVÁNKA
Nejbližší komentovaná
prohlídka zámeckého
parku s Františkem
Kroupou se koná v sobotu 12. září od 16 hodin.
Vstupenky v hodnotě 30 Kč
zakoupíte v turistickém
informačním centru pod
radnicí nejpozději 30 minut
před začátkem prohlídky.
Děti do 12 let mají vstupné
zdarma. Zamluvit si je
můžete rovněž telefonicky,
volejte na 474 359 687.
Sraz je před zámkem
u kašny.
Matesekvoj čínská
poměrně nedávné doby
mysleli, že z naší planety nadobro vymizel, a podobně,
jako je tomu u trilobitů,
dokládaly jeho existenci
pouze zkameněliny, ačkoliv
byl na kontinentu před sty
miliony lety zcela běžnou dřevinou. Roku 1941 byl tento
strom „znovuobjeven“ v Číně
a později se přičiněním člověka rychle rozšířil po celém
světě. Je to tedy opravdová
„živoucí fosilie“. Spolu s tisovcem dvouřadým a platanem
javorolistým nám odhalují
prehistorickou podobu naší
flóry.
A právě hned vedle stojící
platan javorolistý, monumentální překrásný jedinec,
dokresluje zajímavost tohoto
zákoutí. Svým obvodem
kmene (může být více než 6,5
metru) patří mezi pětici nejsilnějších stromů tohoto druhu v Česku. Výška do 45
metrů, odolnost vůči znečištěnému ovzduší a mrazu až
do –34 °C nebo schopnost
dožít se věku klidně několik
set let z něho dělá přímo
čestného člena týmu Avengers.
Nejkrásnější a nejzajímavější
je ovšem kůra tohoto stromu,
která se skládá z pestrých,
zelenožlutých, bělomodrých
a hnědých plátů. Její povrch
je místy velmi hladký až
sametový na omak. Borka
(odumřelá povrchová vrstva
dřevnatého
kmene)
se
neustále odlupuje a kmen se
tak stává malebně skvrnitý

Platan javorolistý
v barvách šedé, zelené, krémové a hnědé, což oceníme
hlavně v zimě, kdy je na
kmen a široké větve dobře
vidět.
Finalistky soutěže krásy nyní
již znáte. Aby ale přece jen
mohl člověk fundovaně a nezaujatě rozhodnout, je nezbytné si je prohlédnout na
vlastní oči. Zda se vydáte do
parku společně se skupinkou
a průvodcem nebo si vyšlápnete raději po vlastní ose,
je čistě na vás. František
Kroupa závěrem nádherně
shrnul, co mu pobyt mezi
nyní ještě olistěnými krasavicemi přináší:
Park nám slouží k procházkám, bloumání, přemýšlení
„o ničem“, o nesmrtelnosti
chrousta, o výhře v loterii…
Vyčistí hlavu, uklidní mysl. Je
to umělecké dílo, které je na
rozdíl od sochy nebo obrazu
proměnné v čase i období.
Foto: redakce
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Probíhá odchyt toulavých koček
v ulici Pod Skalkou

Zahájení projektu Poznáváme
společně

Nepřišla vaše kočička domů? Mohla by být v ciboušovském
útulku. Na webu a FB města jsme již informovali o tom, že
od 24. srpna 2020 probíhá až do odvolání odchyt toulavých
koček v ulici Pod Skalkou. Prosíme, zabezpečte si své domácí mazlíčky.

Srdečně zveme všechny přihlášené seniory na slavnostní
zahájení již 6. ročníku našeho vzdělávacího projektu. Uskuteční se 5. září od 9:30 hodin v renesančním sále kláštereckého zámku.
Lucie Černá, odbor sociálních věcí, školství a sportu ■

Konečně jsme se dočkali…

… a když pandemie, kvůli které jsme i my v domově pro
seniory museli zrušit veškeré akce, trochu ustoupila, došlo
i na naše oblíbené opékání špekáčků a topinek v naší krásné
zahradě. Sestřičky a pečovatelky se staraly o udržování
ohně a opékání, k poslechu nám hrála naše oblíbená
dechovka. Při této příjemné příležitosti jsme si mohli opět
hezky popovídat se svými spolubydlícími.

Den pro Františka vynesl více než
88 tisíc korun
První srpnová neděle byla ve znamení akce pro celou rodinu,
která se uskutečnila v letním kině pod názvem Den pro
Františka. Proběhla v rámci veřejné sbírky, kterou iniciovalo hudební divadlo Hnedle vedle a zaštiťuje ji město Klášterec nad Ohří. Den pro Františka byl dlouho plánován a připravován. V polovině však začalo pršet a akce byla bohužel
přerušena. Přesto se vybralo neuvěřitelných 88.494 Kč.
„I když akci přerušilo počasí, tak nezoufáme. Přírodě neporučíme, a kdybychom měli věšet hlavu za zrušené akce
v letošním roce, tak visí na každém plotě. Po včerejšku
víme, že jsme obklopeni těmi pravými lidmi, na které se
můžeme spolehnout. Děkujeme jim a těšíme se na další
akce s nimi. Děkujeme vystupujícím, kteří stihli vystoupit,
a děkujeme i těm, kteří právě byli na cestě do Klášterce,
ale poslali jsme je domů. Veliká škoda a je nám to líto.
Vymyslíme nové další akce, na kterých se setkáme,“ slibuje
Tomáš Barták, principál divadla Hnedle vedle a dodává:
„Podotýkám, že umělci a všichni pomocníci v tento den
vystupovali bez nároku na honorář. Dále chceme poděkovat
všem dárcům tomboly a dobročinného stánku. Zbylo toho
ještě hodně, a proto tombola i stánek bude na některé
z našich další akcí (například na Hurá, už je tu škola na přiloženém plakátku, pozn. red.). Týmy Tombola a stánek
Srdce na dlani byly na jedničku s hvězdičkou. Dále musím
vyzdvihnout spolupráci s organizací Zámek Klášterec nad
Ohří, ve všem nám vyšli vstříc a z větší poloviny zaplatili
techniku a cestovní náklady umělců.“
Tato akce vznikla na podporu malého chlapečka, který
potřebuje pomoc. Stát mu bohužel nepomáhá a má ještě
hodně kamarádů, kteří se bohužel do tabulek ministerstva
zdravotnictví nevejdou. To, že mnozí naši dospělí přátele
žadoní o léky, které pojišťovny nehradí, je smutné, ale to,
že nepomáháme malým dětem, je přímo tragické. Proto
děkujeme všem, kteří přišli nebo pomohli. Pokud jste na
akci chtěli jít a chtěli malého Fandu podpořit, ještě můžete.
Zde je transparentní účet, kde pár kliky pomůžete velké
věci 225430036/0600. Fanda je veliký bojovník a začal chodit, ale boj ještě neskončil. Je před ním ještě mnoho cvičení
a my všichni mu pomůžeme.
Na dojem z celého dne jsme se zeptali také maminky Františka, Jarky Švermové. Výtěžek z celé sbírky, která trvá až
do 20. listopadu 2020, jí bude předán během akce Rozsvícení vánočního stromu. „Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům, účinkujícím, městu, zámku, zkrátka všem, kteří
přispěli sebemenší částkou do kasičky, protože nebýt každého z nich, tak by se tahle krásná částka nevybrala. Můžeme z ní uhradit jeden celý rehabilitační pobyt a zbude ještě
na část dalšího. Všechny může na srdci hřát pocit, že pomohli Fandovi nejen k pohybu, ale i k úsměvu na tváři, protože
si chůzi moc užívá. Mám ohromnou radost, děkuji všem.“
Na akci Hurá, už je tu škola budou v neděli 6. září také
prezentovat svou nabídku volnočasových aktivit pro děti
některé místní sportovní a zájmové kluby, pozvány na ni
byly všechny organizace. Dále zde vystoupí karatisté z Karate klubu Kadaň a Klášterec, gymnastky Žabičky a žáci ZUŠ.
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Kontejnerové stání u mostu v ulici V Dlouhé ulici zbývají k pronájmu
Pod Skalkou se přesune
poslední parkovací místa

Od 1. září 2020 bude z ulice Pod Skalkou přesunuto stávající
kontejnerové stání u mostu. Nové stání bude umístěno
u výjezdu z ulice Pod Pivovarem (viz přiložený obrázek).
V ulici Pod Skalkou dlouhodobě dochází k problémům při
svozu komunálního a tříděného odpadu. Je to způsobeno
prostorovými podmínkami spojením v ulici, která je bohužel
příliš úzká, přičemž nevhodně zaparkovaná vozidla brání
sběrným vozům v průjezdu. Proto město oslovilo obyvatele
ulic Pod Skalkou a Pod Pivovarem s návrhem na přesun
tohoto kontejnerového stání, přičemž většina obyvatel,
kteří se k tématu vyjádřili, s přesunem souhlasí. Nové místo
u výjezdu z ulice Pod Pivovarem bude mít výhodu, že dojde
ke snížení počtu průjezdů popelářských vozů ulicí Pod Skalkou, a to z pěti všedních dnů na jeden. Prozatím dojde jen
k přesunu kontejnerů na zpevněnou plochu, ale v budoucnu
se plánuje vybudování přístřešku, který by je skryl a zlepšil
tak estetický vzhled lokality.
Libor Kocáb ■

Na přelomu září a října letošního roku bude spuštěn pilotní
projekt placeného parkování v Dlouhé ulici. Více než 70 zájemců již čeká na podpis nájemní smlouvy, z celkového počtu 84
vyhrazených parkovacích míst tak zbývá zhruba desítka
posledních. Do vjezdu na oplocený dvůr již byla instalována
závora, která se uzavře 30. září 2020. Poté se otevře již jen
pomocí dálkového ovládání, to nájemníci obdrží při podpisu
smlouvy. Kromě dálkového ovládání dostanou také kartičku
s číslem parkovacího místa a umístí ji na palubku ve svém
vozidle pro případ kontroly. Smlouvy se uzavírají na jeden
rok, poté se pilotní projekt vyhodnotí.

Ukradené losy z poštovní pobočky
štěstí nepřinesly, policie dopadla
podezřelého již dvě hodiny po
Nový dopravce bude jezdit na konci oznámení
týdne také z Klášterce nad Ohří do Dle vyjádření tiskové mluvčí PČR por. Mgr. Miroslavy Glogovské ze dne 17. srpna 2020 přijali policisté oznámení o vloupání
Prahy a zpět
do objektu České pošty v Petlérské ulici v Klášterci nad Ohří
Od 28. srpna bude jezdit nová komerční autobusová doprava
do Prahy. Službu bude provozovat pražská společnost HOLDOS s. r. o. Na trase Jáchymov – Ostrov nad Ohří – Stráž
nad Ohří – Boč – Perštejn – Klášterec nad Ohří – Kadaň –
Žatec – Staňkovice a Praha budou jeho autobusy jezdit prozatím pouze v pátek, sobotu a neděli. Nástupní a výstupní
zastávky v Klášterci nad Ohří budou dvě – zastávka MHD
škola a autobusové nádraží v Miřeticích. Velmi rozměrné
předměty a kočárky se nepřepravují. Informace o tarifu a přepravních podmínkách plánuje dopravce zveřejnit ve vozidlech
na lince a na webových stránkách www.holdos.cz. Jízdní řád
je ke stažení také na webových stránkách města v sekci
SLUŽBY – Doprava.

Pozvánka na pravidelné zasedání
zastupitelstva
Zastupitelé města Klášterce nad Ohří se opět sejdou na zasedání v náhradních prostorách společenského domu Panorama
v plánovaném termínu, jímž je čtvrtek 24. září od 15 hodin.
Nelze předem vyloučit, že bude jednání opět spojeno s jistými
bezpečnostními a hygienickými opatřeními, která budou
odvislá od aktuálního vývoje epidemiologické situace. Veřejnost budeme o případných omezeních včas informovat, zasedání bude jako obvykle přenášeno také online, jeho program
bude s předstihem zveřejněn na webu a FB města.

ve čtvrtek 13. srpna krátce před sedmou hodinou ranní. Neznámý pachatel tam měl násilím vniknout dovnitř, objekt opět
za užití síly prohledat a odcizit v něm zejména různé stírací
losy v hodnotě více než 10 tisíc korun. K odcizení si pak měl
připravit i další zboží, například poštovní známky, rovněž
v hodnotě přesahující 10 tisíc. Jeho řádění neunikly ani uložené balíky se zbožím, které měl dotyčný prohledat a z jednoho z nich odcizit sadu šroubováků v hodnotě kolem 500
korun. Nejméně desetitisícová škoda vznikla v důsledku rozbití
dveří, okna a skleněné přepážky.
Policisté po příjezdu na místo zajistili množství stop. Po vyhodnocení některých z nich se jim podařilo ustanovit osobu podezřelého, jímž je 23letý muž z Klášterce. Zadrželi ho už v devět
hodin ráno v místě jeho bydliště. V bytě, kde přebýval, provedli
poté domovní prohlídku. Při ní zajistili více než 100 stíracích
losů typově shodných s těmi, které byly odcizeny, a dále
několik maket sim karet. Následující den vyšetřovatel zahájil
trestní stíhání muže pro trestné činy krádeže, poškození cizí
věci a porušení tajemství dopravovaných zpráv. V sobotu
soud na základě podnětu policie a návrhu státního zástupce
rozhodl o umístění obviněného do vazební věznice.
Vyšetřování případu pokračuje. Muži hrozí za opětovné spáchání majetkového trestného činu až tříletý pobyt za mřížemi.
Pro krádež byl totiž už dříve odsouzen a teprve před rokem
opustil brány věznice, kde vykonával nepodmíněný šestiměsíční trest.
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Rozhovor s… Janem Milotou
Pro srpnové vydání Kláštereckých novin jsme s prosbou
o poskytnutí rozhovoru oslovili Jana Milotu, divadelního
herce, režiséra a hlavně letošního laureáta Ceny města
Klášterce nad Ohří. Ocenění získal za přínos k rozvoji
města v oblasti kultury a v podobě sošky od místní
výtvarnice Jitky Kůsové mu bude předáno u příležitosti
křtu jeho knihy o historii kláštereckého divadla, kterou
vydáme na podzim letošního roku. S Honzou jsme si
povídali jak jinak, převážně o divadle.

předvídatelná. A to je potom
nuda. U her zabývajících se
vážnějšími problémy mi zase
vadí pochmurnost a někdy
i tragédie života, na kterou
příběh většinou odkazuje. Já
jsem optimista, jsem rád,
když hra obsahuje jak zamyšlení, tak humor.
Trpíš před diváky trémou?
No jéje. Tak jako parašutista
by měl mít respekt ze seskoku, jinak se dříve či později zabije, tak herec musí
mít trému. Je to pocit určitého druhu zodpovědnosti.

Chtěl jsi být hercem už
jako malý kluk?
Profesionálním nikdy, ani
dnes. Je to nesmírná dřina.
Radost je být u divadla, kde
amatérismus zprošťuje povinnosti obživy a mění denní
rutinu na svátek.

Na herectví je
nejtěžší přejít
jeviště od
portálu k portálu
přirozeně
Pocházíš z divadelní rodiny?
Částečně ano. Pocházím
z Plzeňska a bratr mé matky
dokonce hrál v plzeňském divadle, byť to byl amatér.
A o mé mamince se také říkalo, že měla velikánský divadelní talent. Ale vše v rámci
amatérského divadla.
Pamatuješ na svůj první
krok na „prkna, která znamenají svět“?
Pamatuju. Nedalo by se říct,
že to byl krok. Určitě byl velice nejistý. Bylo to za pří-

tomnosti Zdeňka Vachaty.
Celou tu scénku popisuji
v knížce o historii divadla,
kterou vydáme v tomto roce.
Nicméně svůj pocit z daného
okamžiku si pamatuji a charakterizoval bych ho odkazem na někoho velmi
moudrého, Rudolfa Hrušínského. Ten řekl, že na herectví je nejtěžší přejít jeviště od
portálu k portálu přirozeně.
A já přirozenost na jevišti
hledám dodnes. Najednou si
člověk uvědomuje, že má
nohy a ruce. Všechno mu
překáží a neví co s tím – tohle
přesně jsem měl já.

Často jsem
předehrával, což
je od režisérů
strašný zvyk
Preferuješ komedie či hry
na vážnější téma?
Já preferuji texty, které mají
z komediální polohy přesah
do vážné a naopak. U málokteré skutečně čisté komedie
se povede, aby byla tak
dobrá, že není od polovičky

Jsi nervóznější jako herec
na jevišti nebo režisér
vlastní hry?
Já už dneska nerežíruji. Na to
máme v souboru lepší. Ale je
pravda, že když jsem režíroval, byl jsem hodně naléhavý. Ne že bych snad na
herce nějak křičel nebo používal jako pobídku vulgarismy, to ne, ale režíroval
jsem celým tělem a celou
duší. Byl jsem hodně hlučný
a často jsem předehrával,
což je od režisérů strašný
zvyk. Vzpomínám si, že když
jsme na Hronově hráli Nejkrásnější válku, tak paní doktorka Černíková-Drobná při
následném hodnocení řekla,
že na jevišti viděla čtrnáct Milotů. Hodně jsem hercům
vnucoval svou představu
a své pojetí hry, takže je asi
dobře, že už nerežíruji.
Kulturní dům je nyní trochu „děravý“, proběhnou
letos Klášterecké divadelní žně?
Žně budou kompletně na
zámku. Chtěli bychom městu
a zámku moc poděkovat, že
nám umožnili tuto každoroční přehlídku divadel nevynechat. Přestože budeme
muset v mnoha věcech improvizovat, zámek nám poskytne možnost zrealizovat
všechno, na co jsme byli
zvyklí v kulturním domě.
Navíc je letošní ročník spojený s oslavami 50. výročí
existence
Klasu.
Diváci
budou moci kromě divadelních představení navštívit
i křest biografické knížky
o našem spolku, výstavu či
premiéru dokumentárního

filmu o kláštereckém divadle.
Jedna určitá nástraha, kterou
nelze překonat, je omezená
kapacita hlediště. Odhadem
bude pro padesát diváků, je
tedy potřeba na zámku včas
zakoupit vstupenky v předprodeji. Naše premiéra Saturnina se bude opakovat
třikrát, aby o ni věrní diváci
nepřišli.
Jaký je tvůj oblíbený
herec či herečka? Ať už filmový, divadelní, český či
zahraniční…
Já mám oblíbených herců
celou řadu, ať už je to generace Hrušínského nebo pozdější, kam mohu zařadit
Viktora Preisse. Obecně
mám rád ty, kteří umí používat psychologické herectví –
herectví uvnitř. Kdy jen jedním pohledem a postojem
dokážou vyjadřovat velice
silné podněty. Samozřejmě
obdivuji i herce komediální,
kteří ovšem nejsou podbíziví. Protože mám reprodukční období víceméně za
sebou, tak co jsem řekl
o hercích, platí i o herečkách. Pokud bych měl jmenovat herečku ženu, jednu
vytipovanou nemám, ale kupříkladu jsem viděl monodramata Elišky Balzerové
nebo Hany Maciuchové a ty
jsou prostě úžasné.
Prozradíš nám nějakou
vtipnou historku, například – měl jsi někdy okno?
Já jsem nikdy na jevišti žá-

Osmiletý Jan Milota s maminkou (50. léta)
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Ze všech pěti jídel, které jím, mám rád všechny. Španělský ptáček, knedlo zelo vepřo nebo třeba šunkofleky
– a ty protože je dokonce sám vařím.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Bledě modrá.
Kde nejdále ve světě jsi byl?
Asi v Řecku či ve Španělsku, na dovolené.
Jaké máš koníčky?
Kromě divadla? Zase jenom divadlo. A divadlo a divadlo.
Nemám na nic jiného čas.

Monodrama Příliš hlučná samota uspělo i v Hronově (2009)
dnou prekérní situaci nezažil.
Bude to znít namyšleně, ale
zatím mě to nepotkalo.
Zřejmě mě to teprve čeká.
Ovšem na tohle moje prohlášení je zapotřebí se dívat
s velikým nadhledem, protože všichni moji současní
kolegové, kteří tyto řádky
budou číst, řeknou: „Bože,
ten kecá! Vždyť neustále
něco na tom jevišti kazí a my
to zachraňujeme.“ A v této
jejich reakci zřejmě bude
pravda. A to je ta pravda,
která přináší humor, který jsi
patrně měla na mysli.
Jaký byl letošní ročník Jiráskova Hronova?
Na Hronově jsme letos byli
jen jeden den. Ráno jsme přijeli, odehráli jsme odpolední
a večerní představení Knězových dětí a druhý den ráno
jsem odjížděl. Zůstali tam
však Nyklíčkovi a řada dalších kamarádů, kteří byli na
rozborovém klubu našeho
představení. Především odborníky a porotci bylo chváleno. Samozřejmě jsme jako
každý rok na Hronově vybrali
čtyři inscenace, které nejsou
příliš technicky náročné,
a budeme je zvát do programu letošních žní.
Chystáš se letos ještě na
dovolenou?
Bylo mi ženou vyčteno, že
jsme letos ještě nikde nebyli,
tak se to budu alespoň nějakým kompromisním řešením
či víkendovými výlety snažit
dohnat a napravit.

Jaké jsi během života vystřídal profese?
Vyučil jsem se jako horizontkář, což je strojní řemeslo.
Čtyřiadvacet let jsem jezdil
jako šofér, pak jsem dělal
redaktora v kabelové televizi, na Středisku knihovnických a kulturních služeb
v Chomutově režiséra zvukové knihovny pro zrakově
handicapované a nevidící, 16
let jsem působil jako správce
kulturní památky a teď jako
důchodce ještě pracuji v oblasti kultury.

Co ti divadlo dalo a vzalo?
Jednou jsem položil tuto otázku Miroslavu Horníčkovi
a ten se na mě velmi zle podíval a pravil: „Co by mi
divadlo asi mělo vzít? Naopak. Mně divadlo všechno
dalo.“ A abych byl konkrétní, ovlivnilo celý můj život
ve smyslu širšího vzdělání, než bylo jen to, které jsem
měl. Dalo mi příležitost k mnoha zaměstnáním v oblasti
kultury a dalo mi i celkový postoj k životu či názor na
život. Nehledě na to, že divadlo je kolektivní záležitost,
takže při mém věku jsem prošel několika generacemi
a vždy mi s lidmi dávalo pocit sounáležitosti. Že jsme
všichni komedianti.

Jsem si vědom,
že ocenění patří
i všem mým
kolegům z Klasu
Letos vyjde Tvoje kniha
o kláštereckém divadle,
přiblížíš ji budoucím čtenářům?
Myšlenku, že by si Klas zasloužil nějaké lepší sepsání
své historie, jsem v hlavě
nosil dlouho. Je to však nákladná záležitost, proto jsem
nesmírně šťastný, že nám
město podalo pomocnou
ruku a vešli jsme se do publikačního plánu. Při psaní
jsem nabyl zkušenost, že
buď se člověk neznámých
věcí bojí a uteče, nebo do
nich musí jít po hlavě, aniž by
tušil, co ho čeká. Byly okamžiky, kdy jsem nevěřil, že
knihu dopíšu, nicméně dopsal jsem. Otázkou bude,
jak… Snažil jsem se vyhnout

Na oslavě 60. narozenin
přílišné faktografii a celou
historii Klasu pojmout víceméně populární formou. Jak
se mi to podařilo, se dozvím
až od čtenářů, velice se však
na hodnocení těším.
Co bys nám rád řekl na
závěr?
Ty jsi mi před chvílí položila
otázku, co mi divadlo dalo.
Jestli dovolíš, ještě bych se
k ní vrátil. Divadelní spolek
v Klášterci nad Ohří existuje
kontinuálně 50 let. Já jsem
v něm 45 let. Jsem divadlu
nesmírně vděčný, že mě
k sobě přimklo. A přimklo mě
takovou silou, že se nejen
stavím na jeviště, ale snažím

se ho protlačovat do dalších
rozměrů ve smyslu obecné
kultury. Vzhledem k tomu, že
to dělám s velkou intenzitou
a dlouho, dostalo se mi cti, že
mně za tuto práci byla udělena cena města. Nesmírně
mě to pozitivně překvapilo
a potěšilo. A jsem si vědom,
že ocenění patří i všem mým
kolegům z Klasu.
Děkuji ti za příjemný rozhovor, přeji hodně zdraví
a k letošnímu získání
Ceny města Klášterce nad
Ohří za přínos k rozvoji
našeho města v oblasti
kultury srdečně gratuluji.
Adéla Václavíková ■

KULTURA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

08/2020 | strana 10

V září se v galerii Kryt představí Marianna Machalová
Představte si, že byste se
museli umýt, obléknout se
nebo si třeba uvařit kávu
v úplné tmě. Stačí jen zavřít
oči. Jen v České republice
máme cca 80 000 zrakově
postižených spoluobčanů,
z toho je 20 000 nevidomých.
Jedním z nich je i sochařka
Marianna Janošíková Machalová. Marianna se jako nevidomá nenarodila, o zrak přišla
vinou nemoci. A protože se
všichni s nepřízní osudu
vyrovnáváme po svém, Marianna začala tvořit z hlíny.
V současnosti je uznávanou
sochařkou, má za sebou
nespočet výstav a její díla
můžete najít v galeriích
i v soukromých sbírkách.
Pozvání na výstavu přímo
od autorky
Dovolte, abych se představila.
Jmenuji se Marianna Janošíková Machalová, jsem sochařka, nevidomá sochařka.
V dětství jsem se často a dlouze dívala na věci okolo sebe.
Sledovala jsem ještěrky na
kameni na okraji potůčku
nebo to, jak se mění odstíny
barev na slunci a ve stínu, jak
kapky vody mění obraz slunce, které se snaží propíchnout
je svými paprsky, jak se proměnuje obraz dna přes proud
potůčku. Jak z průhledné se
stane bílá, když voda zpění
a kapky stříkají dokola. Také
jsem pozorovala svou mámu,
jak si čte v houpacím křesle.
Netušila jsem proč, ale ukládala jsem si ty obrazy hluboko
do srdce. A právě tyto obrazy
mi vyplouvají, když je už moje
oči nemohou vidět a sledovat
ani ty nejobyčejnější věci okolo nás.
O zrak jsem postupně přišla
během střední školy. Tehdy

taky začaly vznikat moje první
sošky, když jsem po operacích
očí zkoušela nějak zabít čas,
než se mi zrak uzdraví. Ztvárňovala jsem sebe, jak kráčím
sama, sama bez psa, bílé hole
či doprovodu. Ztvárňovala
jsem svou největší touhu, touhu po samostatnosti, po svobodě, jen tak si kráčet. Ale
nestalo se tak. O zrak jsem
definitivně přišla.
Zůstala mi však práce, která
mě naplňuje. Při které cítím,
že má smysl. Když ztvárňuji
postavy žen v různých situacích, tak úplně zapomínám, že
nevidím. Hmatem se mi vybavují moje známé obrazy uložené v srdci. Tvořím svůj příběh. Věci, které jsem zažila
nebo co mne zaujalo. Ráda
ztvárňuji veselá a příjemná
témata – obyčejné radosti
a starosti běžného, krásného
života nebo svoji touhu. Pomáhá mi to, když mám svoje
splíny, je to moje terapie.

Někdy mi přijde krásný dopis,
e-mail nebo mi při vernisáži
návštěvník řekne, jak ho má
socha zaujala, připomněla mu
jeho příběh, příjemnou situaci, jako kdybych o něm věděla. Stane se, že mne i obejme
se slzami v očích, ale pak se
i společně zasmějeme.
Myslím, že právě to je moje
úloha, připomínat krásné

zážitky a běžná zamyšlení
v obyčejném životě. Tvořím
sochy, kterým vkládám dovnitř pomyslnou duši a hliněná srdíčka. Vždy dvě, ať ani
má socha není nikdy sama
a dělá radost a potěšení okolo
sebe.
Budu velmi ráda, když si mé
dílo přijdete prohlédnout
a bude se vám líbit.

INFORMACE
Výstava soch paní Marianny
Janošíkové Machalové započne v galerii Kryt 4. září
a potrvá do konce měsíce.
Vernisáž výstavy se neuskuteční.
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Proč je letošní rok pro naše kostely obzvláště výjimečný?
Důvodů je hned několik. Vše
začalo již na sklonku roku
2019, kdy se do Klášterce
nad Ohří přistěhoval nový pan
farář, P. Vít Audy, a jak už bylo
na stránkách novin několikrát
zmíněno, jeho proaktivním
přístupem k věci jsou nyní
oba svatostánky mnohem
více otevřeny veřejnosti.
První výjimečnou událostí
v řadě byl únorový varhanní koncert v kostele Nejsvětější Trojice. Tehdy se po
renovaci rozezněly varhany
úplně poprvé. Zámek se takto
duchapřítomně chopil této
nové příležitosti a už ji nepustil. Hned v červenci posloužily tyto výjimečné reprezentativní prostory obou kostelů,
co by slavnostní a důstojné
kulisy pro vybrané koncerty
festivalu Klášterecké hudební prameny. (A mimochodem další varhanní kon-

cert se již nyní chystá na
1. října.)
Zámek také nově rozšířil svou
nabídku prohlídkových okruhů o ten „kostelní“. Jedné
takové komentované prohlídky jsme se zúčastnili
v polovině srpna. Provází jí
archeoložka Kristýna Sladomelová (na fotografii), v doprovodu pana faráře. S nimi
vstoupíte do Thunské hrobky,
kostela Nejsvětější Trojice
a přes náměstí přejdete do
kostela Panny Marie Utěšitelky na kláštereckém hřbitově.
V průběhu vám odhalí samozřejmě historii vzniku těchto
staveb a pomohou vám porozumět
symbolice
jejich
výzdoby. Kromě biblických
motivů, které napomáhají
věřícím při duchovní meditaci, se zde při bližším prozkoumání dají nalézt i motivy
v kontextu tohoto místa spíše

nečekané. Upozorňujeme
také na stropní fresku hřbitovního kostela, která dosud
ještě zcela nevydala tajemství svého významu. Možná ho
objevíte právě vy. Prohlídky se
konají v době letní turistické
sezony pouze ve vybraných
termínech, vždy v 11, 13 a 15
hodin. Letos budou již jen dva,
a to 5. a 19. září.
Prozatím byly všechny podobné akce spojeny s obdivným údivem návštěvníků nad
krásou těchto památek, jejich
očím dosud více méně skrytých.
A jelikož na oba místní svatostánky letos připadají významná výročí od jejich vysvěcení, věnovali jsme jim pozornost v červencových a srpnových Kláštereckých novinách
v rámci historické rubriky.
Kurátorka galerie Kryt, Lenka
Fricová, o nich zároveň píše
novou obsáhlejší brožuru.
K dostání bude do konce
kalendářního roku. A kdo ví,
možná se brzy dočkáme
i kalendáře s fotografiemi
těchto historických památek.
Vysvěcení kostela, to jsou
podle pana faráře takové jeho
narozeniny. Tím v něm může
oficiálně započít duchovní
služba. U kostela Nejsvětější Trojice se podařilo
dokonce zjistit přesný den
vysvěcení – 21. září 1670,
což je prý poměrně výjimečné. Letos mu tedy bude rovných 350 let. Při této příle-

žitosti pro něj uspořádá farnost ve spolupráci s městem
narozeninovou oslavu, na
kterou jste tímto srdečně
zváni. Bude se konat v neděli 20. září v prostorách
kostela a na nedaleké farní
zahradě. Započne v 10 hodin
Mší svatou a pokračovat bude
v odpoledních hodinách. Těšit
se můžete na vystoupení
Adély Kodytkové a Ireny
Budweiserové s Jakubem
Rackem, dále na tvůrčí dílnu pro děti či mimořádné
prohlídky kostela a Thunské

hrobky. Při nich by měl pan
farář představit také rekvizity
používané při bohoslužebných obřadech. Zájemci
obdrží pamětní list a pozor,
krájet se bude i dort. Zakoupit
zde budete moci i drobné
občerstvení. Cílem je užít si
společně slavnostní den
v přátelské a uvolněné
atmosféře.

Z NAŠICH ŠKOL

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Studenti zvou na premiéru
filmového dokumentu
„Mikulovice obec zbytečně
zrušená“
Na filmu pracovali studenti
GSOŠ Ondřej Hrubiško,
Aneta Hyksová a Daniel
Synek a konzultant týmu
Miloslava Koubová. Diváci
se ve stručnosti dozví informace o historii obce, jádro
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Seznamte se s novým ředitelem
Gymnázia a Střední odborné
školy Klášterec nad Ohří

INFORMACE
Premiéra se koná
v kině Egerie
5. září od 19 hodin.
dokumentu však tkví v rozhovorech s bývalými obyvateli, kteří vzpomínají na své
zbořené domy, na život ve
vesnici a také na boj za zachování jak Mikulovic, tak
i dalších vesnic, jež v té době
spadaly pod Místní národní
výbor ve Vernéřově. K situaci
se vyjadřuje i několik odborníků. Závěr dokumentu zachycuje aktivity probíhající
v Mikulovicích v současnosti.
Cílem projektu bylo přispět
k zachování paměti našeho
regionu, těžce postiženého
politickými tlaky a industrializací. Projekt podpořilo
město Klášterec nad Ohří
a organizace Zámek Klášterec nad Ohří.

Mé jméno je Mgr. Vojtěch
Živnůstka, vystudoval jsem
Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem obor učitelství pro
střední školy a mými předměty
jsou zeměpis a základy společenských věd. Je mi 40 let,
jsem ženatý a s manželkou vychováváme dvě děti, Honzíka
(10 let) a Alenku (5 let).
K mým koníčkům patří především sport, hlavně lyžování,
tenis, kopaná a cyklistika.

Učitelská profese je naším rodinným posláním a já v ní pokračuji již třetí generaci. Mám
za sebou již 17 učitelských let
a z toho 13 let na GSOŠ v Klášterci nad Ohří. Během těchto
let jsem se studenty absolvoval desítky sportovních kurzů
a exkurzí, pravidelně pro studenty organizuji také lyžařský
a vodácký kurz. Mezi úspěchy
mých studentů patří například
vítězství v soutěži pořádané
Ústeckým krajem o zájezd do
sídla Evropského parlamentu
ve Štrasburku.
Těším se na novou výzvu
v podobě řízení místní školy
a věřím, že se mi podaří zvýšit
její prestiž v našem regionu.
Mým cílem bude vytvořit
správně fungující pracovní
prostředí, které se stane základním předpokladem pro
uskutečňování
výchovně
vzdělávacího procesu a pro
tvůrčí činnost žáků i zaměstnanců školy.

PRO RODINU
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V srpnu se konala velká sláva, a to nejen na zámku
Těchto 13 úžasných dětí se zúčastnilo vítání občánků, které proběhlo v sobotu 15. srpna 2020. Povětšinou jsou jen samý
smích, až na Barborku, která vše spokojeně zaspala. Roztomilého Kubíka Kadlece zase objektiv paní fotografky přivedl zřejmě
malinko do rozpaků. Pana starostu prý mezi nimi obzvláště zaujal malý Drozdík. Netušíte proč? Ať jim číslo 13 přinese jen
samé štěstí a prožijí v našem městě krásné a spokojené dětství…

Jakub Kadlec

Tadeáš Tenkač

Charlotte Bezděková

Matěj Šroubek

Rozálie Čermáková

Jakub Schwob

Jakub Drozdík

Bára Dlouhá

Vojtěch Morgenstern

Lukáš Němec

Barbora Kadlecová

Miroslav Vrba

Praha cycling. Na trať vyjely
i děti o rok, dva starší, jmenujme nejlepší Rozálii Získalovou jedoucí za PROFI
SPORT Cheb a Nicolase
Tomáška zastupujícího Triatlet Karlovy Vary. Své vítěze
mají i žáci od 9 do 10 let:
první v cíli byli Lucie Bartošová ze Cycling Clubu Chomutov a Tobias Forster za
Bishop Cheb. U kategorie

11–12 let se na 1. místě uvelebil Samuel Forster z týmu
Bishop Cheb a vedle něj
Daniela Králová za Cycling
Club Chomutov. Marek Přenosil z TJ Stadion Louny
a Karolína Veselá z týmu
Ašští Bajkeři jsou dva nejcyklisti ve věku 13–14 let.
Finále patří nejstarším borcům (od 15 do 18 let), a to
na 1. místě Lukáši Vaněčkovi za Hnízdil Team Kadaň,
2. místo obsadil Adam
Vaněček ze stejného týmu
a 3. byl Jakub Foltin z KL
Sport Most.
Dle názvů klubů a měst, ze
kterých se sportovci sjeli –
Praha, Slaný, Louny, Karlovy
Vary, Ostrov, Cheb, Aš, Chomutov, Most, Žatec, Kadaň
atd. – je zřejmé, že proslulost
tohoto cykloklání už daleko
překročila hranice našeho
regionu a stává se záležitostí
prestižní. Tak tedy: Sláva
vítězům, čest poraženým!

Foto: Nikola Chalupníčková,
Facebook: NikiChFoto

Jiří Mareš
… a jen co miminka trochu
povyrostou, mohou se už
zúčastnit svých prvních
opravdových závodů, třeba
Wembloudových hrbů,
jako ti už o něco starší.
Na odstrkovadlech se letos
1. srpna probojoval na 1.
místo Jáchym Fric (na fotografii i se svým koučem),
závodil za Hnízdil Team
Kadaň. Soutěž chlapců od 5
do 6 let vyhrál Kryštof
Michlík za Cyklo Team
Ostrov. Mezi stejně starými
dívkami vévodila Andrea
Dostálová za AC Sparta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 28. srpna 2020 je tomu
7 let, co nás
opustil manžel, tatínek
a dědeček
V á c l a v
S t r e j c
z Klášterce
nad Ohří. Tichou vzpomínku
věnuje manželka s rodinou.
11. září by bylo panu Milanu Chudobovi 70 let, blíží
se 10 let, co
nás po dlouhé těžké nemoci opustil.
Stále vzpomínají manželka Božena, děti Hana, Milan a Božena se svými rodinami.

PRO RODINU
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Práci klášterecké televizní reportérky nám přiblížila
Hedvika Surá
INFORMACE
Reportáže Hedviky a týmu Kabel1 může sledovat
každý, kdo má u provozovatele vysílání, Jiřího Oudy,
sjednanou některou z datových služeb. Bližší informace najdete na: www.kabel1.cz.

Televize OKO1 je jedním
z dalších informačních kanálů
pro klášterecké občany.
Ačkoliv není financována
z městské pokladny a patří
soukromé osobě, funguje
mezi ní a městem i jednotlivými odbory městského úřadu velmi úzká spolupráce.
V intenzivním kontaktu je
OKO1 přirozeně i s hasiči,
organizací Zámek Klášterec
nad Ohří, útulkem, MÚSS,
školkami, školami i zájmovými a sportovními kluby.
V rámci svých pravidelných
krátkých zpráv informuje
o veškerém místním dění - od
rekonstrukce chodníků a přípojek, přes sportovní a kulturní akce až po vítání občánků nebo významná svatební
výročí. K tomu navíc pořizuje
záznamy z jednání zastupitelů, která jsou vysílána živě,
nebo vytváří dlouhodobější
projekty k vybranému tématu. Takovým je kupříkladu
velmi praktický video-průvodce městským úřadem či
seriál o seznámení s okolními
výletními místy. Čas od času
zařazuje do vysílání i nějakou
tu soutěž a zájemcům zpracují na zakázku komerční
inzerci. To vše musí stihnout
mezi uzávěrkami vždy od
úterý do úterý. Toto vysílání
je pro vás připravováno již

téměř 10 let, televize vznikla
v roce 2011, a v současnosti
se za naprostou většinou
reportáží podepisuje paní
Hedvika Surá, která má
televizní zpravodajství již
několik let na starosti.
Hedviku jsme v létě navštívili
v jejím profesionálně vybaveném studiu. Má zde také
menší pultík jako z Televizních novin a na právě probíhající natáčení tu upozorňuje
rozsvícený červený nápis
„ON AIR“. Nejraději je však
někde venku v terénu a točí
kulturní akce nebo děti, např.
na Wemblouvých hrbech, jak
závodí na odrážedlech. Chce
informovat předně přímo
z místa, kterého se dění týká.
Proto si o rekonstrukci kulturního domu povídala před
kamerou s Petrem Hybnerem
rovnou u staveniště. Do studia se pak zavře nejčastěji
jen kvůli technickému zpracování svých záznamů.
Při práci se řídí heslem: „Když
chci mít hezký záběr, potřebuji jít dopředu.“ Je svědomitá, ráda pracuje v klidném

tempu a neponechává nic
náhodě. Některé záběry si
předtáčí a připravuje si také
texty předem. Natočeno toho
má vždy více, ačkoliv ve
výsledku je z toho jen půlminutová reportáž.
Pro klášterecké diváky filmuje nyní již 7. rokem, před lety
tedy nastoupila do již rozjetého vlaku. Odbornou kvalifikaci nahrazuje svou proaktivností a, jak sama říká,
ukecaností. Od malička měla
k podobnému zaměstnání jisté předpoklady, platila za třídního šaška, ráda přednášela,
hrála ve škole divadlo a v kontaktu s lidmi se cítila odjakživa velmi dobře. Jejím snem
bylo přihlásit se na DAMU.
Z osobních důvodů ale musela své plány změnit.
U televize začínala nejprve
tím, že nosila stativ. Současná Hedvičina profese ovšem
vyžaduje zvládání spousty
věcí najednou a na poměrně
vysoké odborné úrovni, je v ní
něco z kameramana, redaktora, střihače, režiséra,
manažera, grafika a tak trochu i psychologa. Navíc musí
člověk počítat s tím, že netypickou pracovní dobou zasahují občas jeho povinnosti i do
rodinného života. Začátky pro
Hedviku nebyly jednoduché.
Jistě mnozí z vás zažili něco
podobného. Nejlepší školu jí
připravila samotná praxe.

Software se učila ovládat tak,
že si s ním prostě hrála. Inspirovala se cíleným sledováním
jiných televizních zpravodajství. Postupně se vypracovávala zkušenostmi. Naštěstí jí
její nadřízený poskytl dobré
zázemí. Dodnes si cení každé
pochvaly i konstruktivní kritiky, ať už vyřčené osobně
nebo přes sociální sítě.
Dalším velmi důležitým předpokladem pro kandidáta na
podobnou pozici je, aby dobře
znal město, a co víc, měl
k němu pozitivní vztah.
Hedvika o sobě říká, že je
opravdový klášterecký patriot. Vyrůstala tady a stěhovat
se nehodlá. Vyhovuje jí žít na
malém městě, kde si lidé na
ulici většinou nejsou úplně
cizí. K tomu dodává: „Někdo
říká, že Klášterec je mrtvé
město, ale to vůbec není
pravda. Pokud lidé sedí na FB
a pasivně čekají, co přijde,
tak snad můžou mít ten
dojem. Já si hledám aktivně
různé akce, mám spoustu
kontaktů a díky své práci
bývám tam, kde to žije.“
Až tedy někdy potkáte neohroženou reportérku Hedviku Surou v terénu, vzkazuje
vám, že je naprosto přirozené, že ne každý má odvahu
se postavit před kameru.
V jejím případě za ní ale stojí
dnes již zkušený profesionál,
který dělá svou práci rád.
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POHLED DO HISTORIE

Jak a kdy vzniklo naše druhé dějiště bohoslužeb, pohřbů
a nově i koncertů a komentovaných prohlídek?
Hřbitovní kostel Navštívení Panny Marie, uváděný také
jako Panny Marie Utěšitelky, je v rámci regionu jednou
z nejvýznamnějších pozdně barokních staveb. V jeho
průčelí se nacházejí dvě věže, které k němu byly dostavěny až v roce 1831. Od vysvěcení tohoto kostela uběhne letos právě 260 let.

Foto archiv města Klášterce nad Ohří

Foto archiv města Klášterce nad Ohří
Podívejme se nejprve na
kloub autorovi této sakrální
stavby. Byl jím kadaňský
stavitel Jan Kryštof Kosch.
Jako inspirace při stavbě
tohoto svatostánku mu přitom s velkou pravděpodobností posloužilo dílo Kiliána
Ignáce Diezenhofera.
Rod Koschových byl ostatně
všeobecně velice plodný na
stavitele, mnozí z nich se
svým dílem zapsali do historie
některé z obcí v našem regionu. Rozsáhlý zednický cech
tehdy také působil v Klášterci
nad Ohří. Zajímavostí je, že
mezi zednickými mistry
v něm sdruženými vynikal
mimo jiné Jan Kryštof Kosch,
bratranec kadaňského stavitele a autora kláštereckého
kostela Panny Marie Utěšitelky stejného jména.

Dějiny našeho hřbitovního
kostela se začínají psát mnohem dříve, a to v roce 1613,
resp. 1617, kdy byl v Klášterci
zřízen současný hřbitov – ten
původní, starší stával u starého farního kostela v dnešní
Zahradní ulici. Na novém
hřbitově byla postavena kaple, předchůdkyně dnešního
kostela, která se jmenovala
Dušičková.
V roce 1652 byla zakoupena
z majetku augustiniánského
kláštera sv. Tomáše v Praze
na Malé Straně soška Panny
Marie i s oltářem a instalována byla do starého farního
kostela v Klášterci. Starý kostel ztratil po výstavbě nového
farního kostela (Nejsvětější
Trojice) svůj význam a byl
kompletně stržen. Poté byla
mariánská soška i přes pro-

testy místních převezena do
kostela v Mikulovicích.
Nyní se na scénu dostává
klášterecký hejtman Johann Egermann. Trápilo ho
zdraví a měl potíže se zrakem,
rozhodl se proto vykonat pouť
za uzdravením přímo do Mikulovic. Během mše se údajně
mariánská soška pohnula a to
se stalo záminkou k přenesení
sošky zpět do Klášterce. Hejtman Egermann dosáhl toho,
že byla soška umístěna do
Dušičkové kaple na nově zřízený oltář.
Zázračné schopnosti mariánské sošky přilákaly do Klášterce velké množství poutníků
putujících za uzdravením. To
samozřejmě přinášelo kapli
nemalé prostředky, a proto
bylo rozhodnuto o výstavbě
nového poutního kostela
a soška Panny Marie byla
dočasně přestěhována do kostela Nejsvětější Trojice. Na
vybudování nového kostela
byly vypracovány plány, ale
stavba v navržené podobě
byla velice náročná a nebyl
k dispozici dostatek finančních
prostředků. Došlo tedy pouze
k důkladné opravě a opětovnému vysvěcení původní kaple. Do ní pak byla v roce 1714,
za účasti několika tisíc lidí, přenesena ona mariánská soška.
Zlom nastal v roce 1740, kdy
na klášterecké panství nastoupil nový farář Josef
Arnošt Erasmus Hüttel.
Ten se od samého začátku
svého působení zde v Klášterci zasazoval o vybudování
nového kostela. Po dlouhých
průtazích se tedy začalo stavět v roce 1745, výmalby
budoucí svatyně se ujal Josef
Haager. Nový chrám byl
vysvěcen v roce 1760
a v tomto roce sem byla také
přestěhována soška Panny

Marie. V roce 1763 se pak
započaly ještě práce na nové
márnici, která stojí u hřbitovní zdi dodnes.
Zásadní je pro kostel Panny Marie Utěšitelky rok
1825, kdy probíhala celková rekonstrukce a byl
metodou al fresco na stěnu presbytáře vymalován
nový hlavní oltář, přidána
k němu byla i prosklená
skříň se sochou Panny
Marie.
V presbytáři se nachází iluzivní vyobrazení hlavního
oltáře s bočními sloupy, v kostele ho doplňují ještě tři boční
oltáře – oltář sv. Barbory a sv.
Vincence Ferrerského a oltář
sv. Anny.
Na vyobrazení v iluzivní kupoli
si pak skupina postav utíká pro
pomoc k Panně Marii. Součástí
nástěnné výzdoby jsou také
evangelisté a alegorie čtyř
světadílů, které jsou umístěné
pod kupolí. Jejich autorem je
již zmíněný Josef Hager, který vytvořil také velké nástropní
fresky. V kupoli mají všechny
nástěnné malby symbolizovat
jednotlivá milosrdenství a zázraky Panny Marie. Ta je vyobrazena přímo na vrcholku
uprostřed celé fresky společně
s anděly.
Víte, že je na velké nástropní
fresce v kostele vyobrazen
také samotný kostel Panny
Marie? Zajímají vás sochy
světců, které jsou v kostele
umístěny? A tušili jste, že i ve
hřbitovním kostele byla zřízena rodová hrobka Thunů?
O tom a o mnoha dalších
podrobnostech byste se mohli
dočíst v připravované publikaci o kostelech, kterou
pro vás nyní připravuji. Město
Klášterec nad Ohří ji vydá do
konce letošního roku.
Lenka Fricová ■

NAŠE TIPY

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

08/2020 | strana 16

Přinášíme tipy pro veřejnost, kde si ve městě můžete
libovolně zasportovat
Pro někoho životní styl, pro jiné „nutnost“ po letních grilovačkách, pro vás třeba nový začátek. Sport. Přinášíme
vybrané tipy, kde ve městě rozpohybovat tělo a užít si aktivitu na čerstvém vzduchu. Víte například o nové
půjčovně kol a koloběžek?

Malí i velcí sportovci si nově mohou
zapůjčit kola a koloběžky na městské
tržnici

V rámci projektu cykloparku v Královéhradecké ulici bylo
v loňském roce vybudováno také zázemí městské tržnice.
Nově je zde otevřena půjčovna kol a koloběžek. K zapůjčení
jsou koloběžky pro nejmenší děti od 2 do 4 let s přídavnými
kolečky, klasické koloběžky pro děti do 10 let, jízdní kola pro
děti do 15 let i dámská a pánská kola. To vše i s potřebnou
helmou. Kola si můžete zapůjčit za 200 Kč na den, dětská
kola za 100 Kč na den a koloběžky rovněž za 100 Kč na den,
vždy oproti občanskému průkazu, děti musí mít s sebou
dospělý doprovod. Kromě půjčovny sportovního vybavení
jsou v budově i veřejné toalety a občerstvení s příjemným
posezením. Otevírací doba půjčovny je od pondělí do soboty
od 10 do 22 hodin, v neděli pak od 12 do 20 hodin. Telefonický
kontakt na půjčovnu je 606 846 784.

Využijte možnost rezervace tenisových
kurtů

Tenisové kurty v areálu Základní školy Krátká se v nedávné době
dočkaly nového oplocení včetně podezdívek, narovnaly a natřely
se sloupy a natáhlo se nové pletivo. Kurty jsou připravené k vaší
sportovní aktivitě, zamluvit si je můžete na novém rezervačním
systému na adrese: https://tenis-zskratka.reenio.cz

Venkovní fitness v areálu gymnázia
je přístupné veřejnosti
V areálu Gymnázia a Střední odborné školy v Klášterci nad
Ohří přibyly díky projektu Společně pro Klášterec a vaší podpoře při hlasování venkovní fitness prvky. Ač se nacházejí
na pozemku školy, jsou volně přístupné pro širokou veřejnost a všechny generace, neváhejte je proto využít. Přinášíme informace a rady, na jakých strojích si můžete procvičit
svá těla a jak cvičit správně:

■ Posilovač nohou zvyšuje sílu nohou, stehen a lýtek. Cvičení klade zvláštní důraz na čtyřhlavý sval, hýždě a stehna.
TIP: Sedněte si na sedák a postavte chodidla na plošinky.
Zatlačte nohama, až je úplně natáhnete. Pomalu se vraťte
do výchozí polohy.
■ Stroj na posilování ramen rozvíjí sílu horní části těla.
Posiluje zádové a ramenní svaly, bicepsy, zvyšuje ohebnost
a zlepšuje kardiovaskulární funkce. TIP: Sedněte si na sedák
a pevně uchopte držadla nad sebou. Přitáhněte madla k hrudníku. Vraťte se do výchozí polohy.
■ Posilovací stroj na prsa posiluje hrudní svaly, přední
svaly ramen, předloktí, nadbřišku a břicha a triceps. Zlepšuje
výkon srdce, dýchacího traktu a kardiovaskulární funkce.
TIP: Sedněte si na sedák a pevně uchopte držadla. Zatlačte
madla dopředu a pak se opatrně vraťte do výchozí polohy.
■ Veslovací trenažér posiluje horní část těla, jako jsou
bicepsy a svaly korzetu, ale i svalové skupiny dolních končetin.
Zlepšuje výkon srdce, dýchacího traktu a kardiovaskulární
funkce. TIP: Sedněte si na sedlo a uchopte držadla. Přitahujte
madla a napínejte nohy. Vraťte se do výchozí polohy a cvik
zopakujte.
■ Posilovací stroj nazvaný „lyžování duo“ je stroj pro dva.
Rozvíjí svaly ve spodní části těla, jako jsou lýtka, bederní
svaly a svaly podbřišku, zároveň posiluje svaly paží, zlepšuje
funkci srdce a dýchacího traktu, koordinaci pohybů a stabilitu
těla. TIP: Postavte se chodidly na plošinky a pevně se chytněte držadel. Začněte současně pohybovat rukama a nohama
a snaže se držet rovná záda.

SPORT
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Čas strávený na rybách se do celkové délky života nepočítá…
…to kdysi řekl Jan Werich. A právě na tento zajímavý koníček bychom se tentokrát chtěli blíže zaměřit. Vždyť
dalším velkým bohatstvím, které nám výhodná poloha města skýtá, jsou kromě snadné dosažitelnosti nedalekých
hor i dostupné vody říční a jiné vodní plochy. Obzvláště k létu, a nejen k němu, patří odpočinek, pohoda a dobrý
pokec s přáteli, ale nenechte se mýlit, ne každá ryba se musí takzvaně „vysedět“.
Brzká rána u řeky či rybníka s udicí v ruce nebo ve vidličkách, kdy se příroda probouzí, západ slunce, kdy den usíná
a nastává noc, jsou nezapomenutelná. Někdy zase sedíte
s kamarády u prutů, zabráni do důležité debaty, v ruce
plecháček s horkou kávou a vzápětí se policajt pohne a vy
ztuhnete s očekáváním pěkného záběru – to nelze popsat.
Nebo pocit, když stojíte nabrozený v řece s muškařským
prutem, mouchou na hladině a najednou uvidíte, jak ryba
mušku zblajzne, zaseknete a pak už jen vidíte a v rukách
cítíte její cukání na konci prutu… To musí člověk zažít na
vlastní kůži. (dlouholetý rybář Jan Chvátal)
Nejbližší organizací sdružující
milovníky této záliby je Místní organizace Českého
rybářského svazu v Klášterci nad Ohří. V jejím vedení jsou lidé zvolení členskou
základnou na členské schůzi,
je jich celkem šest a další tři
pak tvoří dozorčí komisi. Ti se
společně starají o rybářský
dům v Chomutovské ulici,
výdej a odevzdávání povolenek, plánují výlovy ryb a jejich nasazování do revíru
a vykonávají další práce
s tímto spojené. Za zmínku
jistě stojí, že letos na podzim
oslaví klášterecká organizace
významné výročí svého založení. Mezi pravidelné akce
patří víkendovky pro „odemykání“ a „zamykání řeky“, každoročně se koná členská
schůze. K 31. prosinci 2019
čítala organizace celkem 474
členů, z toho 24 dětí do 15
let. Pro ně je určen rybářský
kroužek při DDM Volňásek, kde se jim věnují kvalifikovaní vedoucí. S mimoměstskými dětmi pracují
o víkendech. Dětští rybáři
mají v rybářském domě svou
klubovnu, účastní se různých
soutěží, např. Zlaté udice.
Těm začínajícím organizace
zajistí základní vybavení.
Když už jsme u toho, základní výbavu rybáře je obecně
poměrně těžké stanovit. Nejprve si zjišťuje a volí ryby, na
které se chce zaměřit, a podle
toho si pořizuje vybavení.
Podobné je to s nákupem
povolenek. Výstroj je běžně
dostupná, jediné, co dnes
občas v rozšíření rybářského
náčiní brání, jsou finance.
Rovněž návnady se dají bez
problémů koupit, i když mno-

zí stále sázejí na jednoduché
a osvědčené věci – červy,
žížaly, chleba, kukuřici nebo
třeba hrách.
Rybářský revír Ohře 11,
o který se klášterecká organizace stará, je dlouhý 17 km.
Hranice tvoří silniční most ve
Stráži nad Ohří a čerpací stanice v Mariánském údolí.
K revíru patří rybník Brejtfeldka v Perštejně a Stará tůň ve
Stráži nad Ohří. Potoky vlévající se do řeky jsou chovné.
Ryby v těchto vodách jsou
majetkem rybářů ve svazu
sdružených. To vylučuje jejich komerční prodej. Při výlovu a čištění chovného rybníka
se šetrně vyloví a zarybní se
jimi místní řeka. Ohře jako
taková má všechny druhy
pásem – cejnové, parmové,
pstruhové i lipanové.
Poslání rybářů lze shrnout
do tří slov: CHOVAT, CHRÁNIT A LOVIT – CHOVAT ryby
a vodní organizmy, CHRÁNIT
životní prostředí a pak LOVIT.
Věděli jste, že ryba vnímá
zvuky svým tělem a takové
dupání či hlasité zabouchnutí
dveří od auta ji dokážou
poplašit?
Vedoucí rybářských organizací si dnes bohužel často
postesknou, že jim v jejich
řadách chybí tzv. „srdcaři“,
ochotní pomoci nebo něco pro
organizaci udělat. Na druhou
stranu se najdou i zástupci
mladé generace, pro které je
rybaření a celkově šetrný
přístup k přírodě přímo součástí životního stylu.
MO ČRS Klášterec zve
vždy na přelomu měsíců ledna a února zájemce, kteří
chtějí vstoupit do Petrova
cechu, na besedu, kde se

dozví vše potřebné do začátku a po absolvování pohovoru
získají rybářský lístek. Besedu či rybolov s rybářem na

zkoušku si lze ale domluvit
i kdykoliv během roku.
Kontaktujte předsedu Pavla
Karáska na tel.: 724 620 618.

Svůj oblíbený recept na rybu po mlynářsku nám jako
přídavek prozradil Pavel Karásek: Potřebujeme hladkou
mouku, kterou smícháme se sladkou paprikou, kořením
na ryby, mletým kmínem a trochou soli. Filetky z naporcovaného úlovku v této směsi obalíme. Z másla a sádla si
vytvoříme kuličky, na kterých rybí kousky z obou stran
pěkně do zlatova opečeme. Buďte si jisti, že ryba vlastnoručně vytažená z vody chutná zaručeně jinak.

MINISLOVNÍČEK
Vláčení = rybolovná technika, kdy se snaží rybář přelstít
rybu pomocí umělé nebo přirozené nástrahy (mrtvé rybky)
tak, že ji vede cukavými pohyby, snažíce se co nejvíce
napodobit zraněnou rybu, případně jiné vodní živočichy,
které mají dravé ryby v oblibě
Bobkaření = technika lovu „odpočinkového rybáře“, který
při něm sedí „na těžko“, jinými slovy musí kapra tak říkajíc
„vysedět“
Petrův zdar = rybářský pozdrav, jímž si vzájemně přejí
úspěšný lov; odkazuje k novozákonnímu biblickému příběhu, ve kterém po celonočním neúspěšném rybolovu na
Ježíšovo slovo jeho učedníci opět spustili sítě do vody, a ty
se jim začaly kvůli množství ryb trhat.
Výrazy pro ryby: Zubatá = štika, Řízek = hrouzek obecný,
Šavle/Židovka = podoustev říční, Čudla = obecně jakákoli malá ryba, která nedosáhla lovné velikosti
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Cyklisté našli svůj Mount Everest v Krušných horách
Místní cyklista Vojta Marvan
vymyslel pro příznivce tohoto
sportu zajímavou výzvu,
pojmenovanou Everesting.
Má poměrně striktní pravidla,
která jasně určují, že účastníci musí během 24 hodin na
kole zdolat na jednom kopci
převýšení 8848 m, aniž by se
z něj vzdálili či měli pauzu na
spaní delší než 2 hodiny. Pro
trasu bylo vybráno stoupání
z Útočiště přes Petlery na
Alšovku dlouhé přes 7 km
a s převýšením necelých
400 metrů, které tak mu-

seli vyzývatelé zdolat hned
23krát.
Pomyslný start byl 8. srpna za
rozbřesku v 5:00 u kapličky
v Útočišti. Na startu stálo přibližně 10 borců, ke kterým se
během dne přidávali další
a další, takže v jeden moment
s tímto kopcem zápasilo na 25
cyklistů. Basecamp byl u Horské služby na Alšovce.
Everesting není závod, jak
by se někdo mohl domnívat, ale je to především
výzva. Snaha o posunutí
vlastních limitů. I proto není

důležité závod dokončit
s plným počtem vyjetí kopce,
ale především vydržet co nejdéle, i když při tom musíte
překonávat obrovskou bolest
spojenou s fyzickou námahou.
Onu sobotu se navíc teplota
pohybovala kolem 32 stupňů,
což mnoha Everesterům zhatilo plány. V tomto případě
však platí dvojnásob rčení:
„I cesta může být cíl.“ Každý,
kdo se v sobotu vydal tento
legendární kopec zdolat, si
zaslouží obrovskou poklonu.
Vyzdvihněme některé neuvěřitelné výkony tohoto dne:
Vladimír Dušek ve svých 70ti
letech vyjel toto stoupání celkem 14x a překonal tak i několik o polovinu mladších borců.
Vláďa jako jediný ze startovního pole viděl Everest na živo,
takže jen potvrdil svojí obrovskou vůli a odolnost.
Martin Šindelář se rozhodl
zdolat kopec na rozdíl od vět-

šiny ostatních na horském
kole, což s sebou přinášelo více
negativ než pozitiv. I přesto
skončil až u 16 výjezdu a svým
stálým tempem si vysloužil
obrovský obdiv ostatních.
Jirka Kalabis byl jedním
z úspěšných Everesterů tohoto dne. I když dojížděl za tmy,
tak dokázal ujet přes 320 km
a nastoupat 8600 vertikálních
metrů. Obrovský výkon.
Absolutním „úkazem dne“
byl náš německý kamarád,
ultramaratonec Roy Bruns,
který zvládl celou porci ujet
ještě před 8. hodinou večerní
a potvrdil, že v ultravytrvalostních disciplínách patří
možná k nejlepším v Evropě.
Děkujeme za spolupráci Horské službě ČR a všem, kteří
nám přišli během dne zafandit či nám podali pití. Také
díky vám jsme mohli podat
místy opravdu neuvěřitelné
výkony.

Wéháčka po dvanácté... pán s kladivem přišel
Než přejdeme k samotnému
článku o průběhu letošního
ročníku
Wembloudových
hrbů, připojujeme krátký
úvod redaktorky: Musím se
přiznat, že když o sportovních
výkonech referují osobitým
způsobem zapálení sportovci,
a obzvláště ti, kteří se akce
přímo účastní, baví mě to asi
ze všeho nejvíc. Najdou totiž
velmi trefná slova pro situační
pojmy, které by nezúčastněný člověk hledal jen velmi
těžko. Výsledkem je živý text,
který dokáže zaujmout. Celý
ho najdete na www.poharperuna.cz. Přimhuřte tedy
oko nad přezdívkami či několika výrazy a slovními tvary
spadajícími do hovorové češtiny a nechte se také vtáhnout do děje událostí. Pro
nezasvěcené ještě vysvětlím,
že „když přijde pán s kladivem“, znamená to, že sportovcům docházejí fyzické síly.
Letošní ročník Wemblouďáků
byl lehce ovlivněn koronavirem, ale naštěstí jen v přípravné fázi závodu. Počasí
nám letos vynahradilo loňský
studený ročník a seslalo na
nás solidní dávku slunečních
paprsků. V dopoledních hodinách to bylo snad o trochu
snesitelnější a zaplaťme přírodě za to. Přesto to bylo pro

Foto zdroj www.pohar-peruna.cz
děti a mládež náročné.
Naštěstí se všichni mohli
ihned po vyhlášení dětských
kategorií ochladit v pěně
a sprše. K dispozici byly také
tři skákací hrady. Po areálu
pobíhaly děti s pomalovanými
obličeji a všechny vypadaly
dost spokojeně (vítěze dětských kategorií najdete na str.
13 dole, pozn. red.).
Ve 14 hodin byl odstartován
hlavní závod společný pro
všechny dospělé kategorie
Poháru Peruna – dva okruhy po lesních cestách a polích
mezi Kláštercem, Louchovem, Ciboušovem a Petlery,
stoupání beze stínu, v bezvětří, při teplotě nad 30 stupňů.
Spolu s dospěláky startovali
také závodníci od 14 let
v závodě na jeden okruh

a příchozí kolečkáři, kteří nejezdí pravidelně.
Od startu závodu se na čele
usadila silná čtyřka Hnízdil
Teamu (kluci Vaněčci, Havran
a Máca), sekundovat se jim
snažili další čtyři závodníci
(Jéža, Wembloud a další týpci
vodjinud), cca v půlce prvního
okruhu se bohužel povedlo
několika borcům z prvních
pozic zakufrovat. Vítězně projel cílem Vojta Marvan, jen
kousek před Peťou Ježkem.
Celý den byl z mého pohledu
fantastický, nikdo se nezrakvil, nikdo se nehádal, rodiče
byli ukáznění a děti si to užily.
Díky všem mým přátelům,
jmenovitě: Sláva Sklenář,
Martin Kříž, Jiřík Skalecký,
Vláďa Dušek, Olef Huja, Venda Podaný – za všechny pří-

pravy i likvidaci škod, Nikolka
Křížová, Šárka Hujová – za
spolupráci v kanclu, pomoc
při předávání cen a sundavání
čipů, Děda Venca Vašuta,
Jana Oudová – za perfektní
přípravu areálu, Zdeňka Máslovka Spáčilová – za vydávání
pití a jídla, obsluhu všech
alkoholiků, za dobroty z grilu
a za těstoviny, co se nelepí,
Jirka Skalpi Šťovíček – za
lékařskou jistotu, Honza Jansa (kancelář, registrace,
výsledkový servis), Volfíci - za
bezchybnou časomíru, OKO1
za krásný záběry a všem, co
jste u nás byli, za to, že jste
u nás byli. Spešl thanks si
vysloužil Lukáš Máslo Spáčil,
ten dokáže všechno.
Chtěl bych zvlášť poděkovat všem, kteří nás podpořili: Vilda Chrvala (autodoprava a bagropráce), Pišta Málek
(MLK Stavebni), Jana Oudová
(Kabel 1 Internet provider),
Ála Beránek (ALBE technik
s. r. o.), Skiareál Alšovka,
Máslik a Zdeňka (Krušné na
kole), Jarda Dubský (SupCon
s. r. o.) Robert Zuth (autoservis Sud), Petr Prokeš (Sweepsport), Jirka Šťovíček (Sorelia
s. r. o.), Deft Design s. r. o.
Bez všech těchhle lidí by
nebylo nic. Děkuji.
Bloud. Wem Bloud ■
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Krmiva
LEVNÝ DŘEVOPRODEJ
• palubky • hranoly
• terasová prkna • pelety
Tel.: 773 020 809
Pražská 176, (nad cukrárnou)
Klášterec nad Ohří

Inzerce je zpoplatněna dle
ceníku na webu města.
Příspěvky do společenské
rubriky jsou pro občany
zdarma.

Transfúzní odběrové centrum
Nemocnice Kadaň
uvítá nové dárce krve.
Každá krev je potřebná.
Nikdy nevíte, kdy může pomoci vám
nebo vašim blízkým.
Tel.: 474 944 387 (út, st, čt 6.30–8.30 hodin)
Kontaktovat můžete i prostřednictvím facebookových stránek:

www.facebook.com/transfuznicentrumkadan

PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ
pro nosnice, králíky, krůty, brojlery,
kuřata, kachny, kuřice, pštrosy,
bažanty, holuby, pávy, ovce,
křepelky, prasata, koně , skot aj.

Přijmeme řidiče na
manipulaci a rozvoz krmiv.
Pro více informací pište
na e-mail: zoo.archa@seznam.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu
Maranska. Stáří 15–19 týdnů, 169–229 Kč/ks.
Prodej: 14. 9., 27. 10. 2020
Klášterec – u autobusového nádraží (závory) – 14.30 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po–Pá 9.00–16.00
hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

KŘÍŽOVKA
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