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Město vydalo knihu o historii kláštereckého
divadelního spolku, autorem je letošní
laureát ceny města Jan Milota

Jan Milota obdržel z rukou starosty Štefana Drozda
Cenu města Klášterce nad Ohří. Oproti původnímu
plánu se tak stalo na zasedání zastupitelstva města,
bohužel se Klášterecké divadelní žně a křest nové knihy
nemohly z důvodu pandemie uskutečnit. Dlouholetý
divadelní herec a režisér cenu v podobě porcelánové sošky anděla od místní umělkyně
Jitky Kůsové získal za přínos pro město v oblasti kultury. Rádi vám také představujeme
novou knihu, kterou si již můžete zakoupit v turistickém informačním centru pod radnicí
za 250 Kč, třeba jako
vánoční dárek pro
vaše blízké. Oficiální
slavnostní křest se
však uskuteční až
v únoru příštího roku.
Gratulujeme Janu Milotovi
a
přejeme
pevné zdraví a mnoho
dalších divadelních
ocenění.
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
konec roku
2020 je již na
dohled. Čekají
nás vánoční
svátky, období
klidných dnů, kdy více než kdy
jindy máme čas na své blízké.
Rok 2020 byl rokem, na který
jistě nikdo z nás nezapomene.
Rokem pandemie viru, který
zastavil běžný život nás všech.
Omezil však naše životy nejen
ve volném čase, ale mnoho lidí
i existenčně. Stát se rozhodl
zavřít živnostníkům jejich provozovny nesmyslně, velkým firmám jejich podnikání umožnil
bez zásahu. Ukazuje se, že ve
velkém prohlubuje mezi lidmi
nevraživost a nesnášenlivost.
Může za to vir nebo my všichni,
protože neumíme naslouchat
jeden druhému? Často si tuto
otázku v poslední době kladu,
protože toto vypjaté období
nám ukazuje i naše charaktery.
Na jedné straně obrovská aktivní skupina lidí ochotná pomáhat, na druhé straně…
Stále si myslím, že stojí za to
stát za první skupinou a podporovat aktivitu všech, kteří
mají zájem nejenom o sebe, ale
jsou schopni práce pro druhé
bez jakýchkoli nároků. Uplynulý
rok byl rokem, kdy se zastavil
sport, kultura či společenské
akce. V našem městě se však
rozhodně nezastavila práce na
opravách či realizace nových
staveb. Po úspěšném vybudování cyklotrasy podél Kláštereckého potoka tak v roce příštím
navážeme na opravu a realizaci
„cyklochodníku“ v Petlérské ulici. Pravidelně od vás dostávám
dotazy na opravu tohoto místa,
konečně se tedy dočkáme.
Všichni kulturní lidé v našem
městě pak budou s napětím
očekávat, zda se podaří na podzim roku 2021 otevřít nové centrum kultury s knihovnou a kavárnou. Věřím, že se dočkáme
a překonáme všechny těžkosti,
které nám letošní rok připravil.
Přeji si pro všechny pevné zdraví, optimismus, pevnou vůli
překonávat překážky, jimž
musíme v životě čelit. Přeji
všem krásné a pohodové
vánoční svátky a úspěšný rok
2021.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaostřeno na přehled letošních investic města
V posledních letošních Kláštereckých novinách přinášíme výběr investičních akcí, které odbor výstavby a rozvoje
města v letošním roce realizoval. Proinvestováno bylo cca 80 milionů Kč. Finanční částka zahrnuje nejen
samotné stavby, ale i vedlejší práce – administrace výběrových řízení, poradenské služby v případě žádostí
o dotace, studie, zkoušky, správní poplatky, geodetické práce, zpracování projektových dokumentací, technický
a autorský dozor staveb atd. Nejvýznamnější zakázkou letos byla kromě přestavby kulturního domu rekonstrukce
Nádražní ulice, která se dokončuje v těchto dnech, a cyklostezka podél Kláštereckého potoka, kterou jsme
vám představili v minulém vydání Kláštereckých novin. Lednové noviny vám pak přinesou informace o plánovaných zakázkách na příští rok.

Finišuje dlouho očekávaná rekonstrukce Nádražní
ulice
V rámci projektu „dopravního
terminálu“ se kompletně zrekonstruovala Nádražní ulice
v úseku mezi autobusovým
a vlakovým nádražím. Hlavní
náplní projektu byla integrace
a propojení vlakové a autobusové dopravy, která je dnešním trendem Ústeckého kraje.
Město k této investici přistoupilo z důvodu dlouhodobě
neutěšeného stavu ulice. Kromě nové komunikace a chodníků vzniklo i 80 parkovacích
míst, nové veřejné osvětlení,
záliv pro dva autobusy nebo
točna za budovou nádraží.

Celkové náklady včetně všech
vedlejších prací, jako byla
projektová dokumentace,
přeložka nízkého napětí,
odvodnění či sanace, jsou
necelých 24 milionů Kč.
Dle smlouvy s Ústeckým krajem by měl být projekt podpořen dotací ve výši cca
10 milionů Kč. O dotaci ve
stejné výši město zažádalo
také v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Vlastní podíl města
by v případě získání dotací
činil cca 4 miliony Kč. Stavba
dopravního terminálu byla
zahájena v květnu, dokončuje
se právě v těchto dnech.

Školy a školky
Po celý rok, ale zejména v letních měsících, se pracovalo na
základních i mateřských školách ve městě. Na ZŠ Krátká
se začátkem roku mimo jiné
dokončila odborná učebna přírodních věd. Dále byl zakoupen ohřívací stůl do výdeje
školní kuchyně, vyměněn
chlorátor bazénové technologie, vyměněno patnáct dveří
u učeben druhého stupně
s požární odolností a do devíti
učeben byly doplněny vertikální žaluzie. Na škole v Petlérské ulici se instalovaly předokenní rolety, které dokonale
zastíní učebnu výpočetní techniky, ve škole se také měnila
dlažba. V budově ZŠ Havlíčkova byla opravena problematická část kanalizační přípojky
a vyměnila se okna. Do budovy ZŠ Školní vede nový přístupový chodník z Olšové ulice
a v pavilonu odborných učeben vzniklo WC pro tělesně
postižené. Bezpečněji se žáci
dostanou k hlavnímu vchodu
školy, město zde letos vybudovalo zvýšený přechod pro
chodce. Děti z mateřské školy
v Souběžné ulici si mohou zkusit různé sportovní aktivity
v nové miniaréně. V Lesní
školce se zrekonstruovala
kuchyně a na základní umělecké škole se město letos
zaměřilo na učebnu dechových
nástrojů.
Kulturní zařízení
Práce na rekonstrukci kulturního domu jsou v plném proudu, což může vidět každý, kdo
jede či jde kolem. Na podzim
příštího roku by mělo být
hotovo, pokud počasí nijak
významně stavbu neovlivní
a půjde vše podle plánu. Pro
nové multifunkční kulturní
centrum vznikla také nová
trafostanice. Práce letos nezahálely ani v letním kině, proběhla kompletní rekonstrukce
pódia včetně promítacího
plátna, střechy a elektroinstalace.

Sportoviště
Mezi nejvýznamnější zakázky v oblasti sportu je bezpochyby cyklostezka podél
Kláštereckého potoka, která
je hojně využívána i k procházkám městem. Další
významnou zakázkou je fotbalové hřiště v Rašovicích. Ve
sportovním areálu v Klášterci
nad Ohří letos vznikla malá
tribuna a zakoupily se výsledkové tabule pro fotbalová
utkání. Mezi ulicemi Dlouhá
a Družstevní se na místě stávajícího hřiště doplnily mantinely s brankami a novým
povrchem. Na zimní stadion
se pořídil nový řídicí systém
chlazení a aquapark se
dočkal každoroční údržby
obkladů a technologie.
Fotbalový areál v Rašovicích se pyšní novým hřištěm
Fotbalisté v Rašovicích a nejen
oni se nyní mohou radovat
z fotbalového hřiště, které prošlo kompletní přeměnou.
Rekonstrukce zahrnula nový
travnatý povrch včetně automatického zavlažování, nové
zábradlí kolem hřiště, oplocení
celého areálu, výměnu fotba-
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lových branek a nových střídaček. V rámci terénních úprav
byl také vyrovnán příčný
výškový rozdíl zhruba dvou
metrů a díky zářezu v terénu
mohou nyní diváci sledovat
utkání z přírodní „tribuny”. Celkové náklady 8 milionů Kč byly
podpořeny dotací z Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5 milionů Kč.
Historické památky
V rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón město letos opra-

vilo jižní fasádu na domě
v Zahradní čp. 10, z programu
se také financovala okna
domu fary a domu Václava
Manojlína. Pokračovala také
další etapa rekonstrukce
obvodové zdi kolem zámeckého parku, letos ve Vodní ulici. Mezi další letošní investice
do našeho kulturního dědictví
patřila oprava korunní římsy
na sala terreně, oprava fasády
zámku, rekonstrukce hudebního salonku a brusírny a restaurování barokních soch Merkur a Venuše. Čtvrtá etapa
záchranných prací na zřícenině hradu Šumburk se letos
zaměřila na havarijní místa
čelní hradby a paláce.

INVESTICE

Další letošní investice:
Dokončení rekonstrukce
Sadové ulice
Rekonstrukce a zateplení
střechy spekulativní haly
na IP Verne
Rekonstrukce lávky přes
Klášterecký potok v Chomutovské ulici
Městský úřad sociálních
služeb – rekonstrukce bytu
Městský úřad sociálních
služeb – zázemí pečovatelské
služby
v
ulici
J. Á. Komenského
Střecha na venkovních
kotcích
psího
útulku
v Ciboušově
Klášterecká kyselka –
zázemí a zateplení fasády
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„Půlnoční” se uskuteční ve skromnějším počtu účastníků
Milí obyvatelé Klášterce nad
Ohří,
nejprve bych vám rád všem
popřál
radostné
prožití
vánočních svátků a šťastný
nový rok 2021.
Na Štědrý den ve čtvrtek
24. prosince bude mše svatá
v kostele Nejsvětější Trojice

v 16:00 hodin a ve
22:00 hodin. Vzhledem
k současné situaci je počet
účastníků
omezen
na
50 osob. Je to platné opatření v tuto chvíli (4. prosince)
a konkrétní počet pro náš
kostel. Věřte mi, že bych vás
všechny rád viděl, ale zvažte,

jestli není lepší vzájemný
kontakt omezit a využít přenosu půlnoční mše svaté
v televizi či na internetu.
Před návštěvou kostela
zohledněte také svůj aktuální
zdravotní stav. Pokud se rozhodnete přijít, tak si nezapomeňte vzít roušky a počítejte

s tím, že možná zůstanete
stát před kostelem. Ve spolupráci s městem dám
aktuální informaci o počtu
účastníku na web města
Klášterce nad Ohří v pondělí
21. prosince.
P. Vít Audy ■

Děti namalovaly pozdrav pro potěšení…
Omezení sociálních kontaktů
si uvědomují i děti ve školce,
které často s lítostí vyprávějí,
že nemohou navštěvovat
babičku a dědečka z obavy
přenosu nákazy. V rámci
tématu jsme si povídali i o klientech Městského ústavu
sociálních služeb. Klienti
v tomto složitém období
nemají možnost osobního
kontaktu se svými blízkými,
což se negativně podepisuje

na jejich psychice. Jak je
potěšit, povzbudit, rozveselit? Přeci obrázky. A tak děti
nadšeně kreslily, malovaly,
stříhaly a tvořily. Obrázky
jsme předali do Městského
ústavu sociálních služeb
a věříme, že pozdrav plný
úsměvů vykouzlí také úsměv
na tváři všem babičkám
a dědečkům.
Vlasta Šťastná, zástupkyně
MŠ Lesní (Sluníčko) ■

… a do vyzdobeného domova pro seniory
je přinesli tři poslíčkové Vánoc
Ještě v předvečer obvyklého
termínu mikulášské nadílky
se Mikuláš, čert a anděl
dostavili do domova pro
seniory, aby předali místním
obyvatelům obrázky od dětí
a spolu s nimi také dárečky
ze zámku. Akce měla opravdu
velký úspěch. Zde uvádíme
fotografii jen jednu, ale na

facebookové stránce MÚSS si
můžete prohlédnout ještě
další. Radost a překvapení ve
tvářích babiček a dědečků je
opravdu kouzelná. Jejich
domov je teď navíc krásně
vánočně vyzdoben.
Přejeme všem seniorům,
aby mohli být co nejdříve
beze strachu se svými blíz-

kými. A pokud to letos
o Vánocích nebude možné, ať
prožijí svátky v klidu a s pevným vědomím toho, že jsou
v bezpečí a že na ně jejich
rodiny myslí a velmi se těší
na setkání s nimi. Vždyť
Vánoce jsou svátky štědrosti,
pokoje, ale hlavně radostné
naděje.

Výtěžek letošní veřejné sbírky pro malého Františka činí
úctyhodných 150 940 Kč - DĚKUJEME
Peníze poputují v nejbližších
dnech na Františkův transparentní účet 225430036/0600
a odtud pak do rehabilitačního centra v Hájku. Díky
vám všem, kteří jste
jakýmkoli způsobem sbírku podpořili, z něj budou
uhrazeny dva speciální
rehabilitační pobyty z celkem pěti až šesti, které chlapeček každý rok potřebuje.
To je úžasný výsledek, ze
kterého se upřímně radujeme.
U Františka došlo v uplynulém roce také k překotným
změnám. Tou nejlepší zprávou je, že začal od června
chodit, což by bez cvičení
nikdy nedokázal. Rozvíjí se
i mentálně, více povídá

a zpívá si. Jeho vývoj je
opožděný, ale pokroky jsou
patrné a své rodině, a zvláště mamince, dělá ohromnou
radost. Přesto ještě zdaleka
nemá vyhráno. Levá ruka
a noha ho moc neposlouchají, chůzí je teď nově zatěžována páteř a Fandovi hrozí
skolióza. Cvičit bude muset
po celý život. Na FB-stránce
Náš bojovník Franišek sledujte jeho další pokroky.
Slavnostní předání šeku
letos proběhlo jen skromnou
formou v rámci natáčení
spotu, který nahradil rozsvěcení vánočního stromu.
Sbírku sice zaštítilo město,
ale lví podíl na tomto úspěchu nemá nikdo jiný, než
principál divadla Hnedle

vedle, Tomáš Barták,
a jeho tým.. Pro Františka
vyvinuli neskutečné úsilí
a během pár měsíců, kdy

Foto: Miroslava Šebestová

došlo k uvolnění ochranných
opatření, se Tomášovi podařilo něco nevídaného. Patří
mu za to velký dík.
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Aktuální užitečné informace z odboru místního
hospodářství, dopravy a životního prostředí
Dokumenty vložené na
web města
Pro získání rychlého přehledu
o tom, kdy bývá vyvážen
komunální odpad právě ve
vaší ulici, poslouží harmonogram svozů tříděného
i směsného odpadu, který je
umístěn na webu města
v ekologickém okénku v sekci
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.
Svoz komunálního odpadu je
plánován a má svůj „jízdní“
řád. Harmonogram zahrnuje
i činnosti Klášterecké kyselky
související s odvozem odpadu
a úklidem.
S příchodem chladného mrazivého počasí se také velmi
hodí informace o plánu zimní údržby chodníků, silnic
a dalších ploch ve městě.

Komunikace a chodníky jsou
rozděleny dle důležitosti, od
toho se také odvíjí rychlost,
s jakou mají být udržovány.
Víte, jak jsou rozděleny dle
priority a které z nich jsou
z této údržby vyjmuty? V ekologickém okénku na webu
města je vše přehledně zpracováno do dvou dokumentů
podle společností sjednaných
na tyto služby a jejich zodpovědností: silnice a chodníky
má na starosti Marius Pedersen a. s., podchody, schodiště a další plochy Klášterecká kyselka, s. r. o. Manuály
vysvětlují právní pojmy, uvádí techniku a užívané posypové materiály, a co je důležité, najdete zde také
telefonní číslo na spojení se

službou zimní údržby dostupnou 24 hodin denně.
Provoz sběrného dvora
v Ciboušově na přelomu
roku 2020/2021
G čtvrtek 24. prosince –
zavřeno (státní svátek)
G pátek 25. prosince –
zavřeno (státní svátek)
G neděle 27. prosince –
otevřeno
G čtvrtek 31. prosince –
otevřeno
7:30–12:00
hodin
G pátek 1. ledna – zavřeno
(státní svátek)
V ostatních dnech otevřeno
dle běžné provozní doby.
Ta je uvedena mj. také ve
výše zmíněném dokumentu
Harmonogram svozů.

Odvoz vánočních stromků
proběhne 30. prosince
2020 a 7. ledna 2021
Obyvatele rodinných domů
žádáme, aby stromky připravili na trasu svozu pouze
v uvedených dnech.
Občany, kteří bydlí na sídlištích, žádáme, aby odstrojené
stromky uložili vedle kontejnerových stání, ne
dovnitř těchto stání, rovněž
pouze v uvedených dnech,
aby zůstal volný vstup do
kontejnerových stání pro
občany k ukládání odpadů
z domácnosti.
Udělejme společně všechno
pro to, aby v průběhu i po
skočení svátků zůstaly čisté
a uklizené i ulice města.
Děkujeme.

Strážníci městské policie opět objevili černou skládku,
jejího původce se podařilo dohledat velmi rychle
Odlehlé místo za hranicí
města Klášterce nad Ohří,
v první odbočce ze silnice
č. 224, vedoucí na Kadaň,
směrem k Mariánskému údolí u kontejnerového stání si
kdosi vytipoval jako ideální
pro složení ojetých pneumatik, které zde také brzy ráno
3. prosince vyházel z auta.
Hlídka městské policie vykonávala ten den na místě kontrolu a přitom si pneumatik
povšimla, při bližším šetření
jich strážníci napočítali 54 ks.
Místo bylo již dříve vytipováno jako lokalita, kde se tvoří

černé skládky, proto zde také
byla nastražena fotopast. Ta
zachytila kromě času uložení
odpadu typ vozidla pachatele. Díky místní a osobní znalosti strážníků a městskému
kamerovému systému už
pak nebylo tak těžké dohledat konkrétní vozidlo a osoby, které pneumatiky na místě odložily. Odbor místního
hospodářství bude nyní po
vinících vymáhat náklady na
odstranění této černé skládky, které se pohybují v řádu
tisíců Kč, a věc bude předána
k projednání příslušnému

správnímu orgánu. Provinilcům hrozí pokuta až do výše
50.000 Kč.
Co k tomu dodat? Zbavit se
tohoto či jiného odpadu
legálním způsobem nikdo
nikomu nebrání. Přestože
jsou ukládány pokuty,
podobné události na území města znovu a znovu
zaměstnávají strážníky
městské policie a celou
řadu úředníků. Doby, kdy
na nástěnkách samoobsluh
mohly být zveřejněny fotky
zlodějů chycených při činu,
jsou pryč. Nicméně se zdá,
že ve srovnání s finančním
postihem by určitý tlak či

despekt ze strany veřejnosti
vůči těmto lidem mohl být
mnohem účinnějším trestem, nemyslíte? Také si
umím představit, že by vedle
finanční pokuty mohlo být
pachateli uloženo vykonat
několik hodin veřejně prospěšných prací v našem
městě.
A jak to vidíte vy? Máte
nějaký nápad, jak toto
zastavit? Jaký trest pro
provinilce byste navrhli
vy? Napište nám svůj
názor na e-mail:
redakce@muklaterec.cz

Betlémské světlo dodá domácnostem
Klášterce nad Ohří teplo a jas i letos
Světlo z Betléma pro vás do města
přivezou opět místní skauti. K jeho
předávání dojde 23. prosince v prostorách klášterecké tržnice mezi
15. a 18. hodinou. Abyste plamínek
bezpečně donesli domů, hodí se přinést svíčku v lucerničce nebo ve skleničce. Na tržnici letos přijďte nejlépe
sami a dodržujte bezpečné rozestupy.
Chráníte tím sebe i ostatní.
Případné změny budou zveřejněny
na facebookové stránce Skauti Klášterec.
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Rozhovor s… Ivanou Meserszmidovou-Kristkovou
Po začtení se do rozhovoru s paní Ivanou velmi rychle
pochopíte, proč jsme jej zařadili právě do předvánočního vydání. Její život dosud rozhodně nebyl nudný.
Je absolventkou místního gymnázia, a protože bylo
cestování odjakživa jejím velkým snem, vydala se hned
po studiích do světa na zkušenou. Procestovala spoustu
zemí, vdala se, nicméně buchty, které měla s sebou
z domova v uzlíčku, jí zřejmě zachutnaly natolik, že se
staly jejím osudem. Dnes je tato mladá žena a maminka
dvou dětí opět zpátky v Čechách, kde její kuchyň voní
po vanilce a čokoládě nejen o Vánocích. Stala se z ní
profesionální pekařka a své sladké dobroty prodává
pod značkou Sweetest Prague. Mohli jste je ochutnat
také v Klášterci nad Ohří. V minulosti je dodávala mj.
do jedné z místních kaváren a objevily se třeba na retro
akci pořádané městem loni v listopadu v kulturním
domě k příležitosti kulatého výročí sametové revoluce.
Podobně jako mnoho dalších, kteří podnikají v segmentu stravování, dopadly nyní i na ni důsledky koronavirové epidemie. Naštěstí našla dočasné řešení
a nyní spřádá smělé plány na příští období. Na závěr
nám ještě přidala k dobru recept na nepečené cukroví,
které zvládnete raz dva klidně i na Štědrý den.

Jak vzpomínáte na školní
léta? Co vás nejvíce formovalo v tomto období?
Věděla jsem, že chci určitě
cestovat, proto jsem se učila
jazyky, abych mohla komunikovat s lidmi. Na gymnáziu
jsem v tomto měla štěstí na
skvělé učitele. Navíc ve třídě
jsme byli super parta, naším
třídním byl David Kodytek,
vzpomínám na toto období
hrozně ráda. Můj pobyt
v zahraničí začal v podstatě
už na střední škole, v létě
jsem jezdila jako au-pair do
Itálie. Díky svým jazykovým
dovednostem jsem také prováděla turisty na zámku
v Klášterci nad Ohří. Po maturitě jsem studovala obor

management
cestovního
ruchu v Karlových Varech
a hned po škole, přítel tehdy
právě taky dokončil studium,
jsme spolu vyrazili do Anglie,
kde jsme hlídali děti z bohatých rodin. Jsem z velké rodiny, mám spoustu bratranců
a sestřenic, takže jsem byla
na děti zvyklá a mám je ráda.
Už jako letuška jsem pekla
pro celou posádku. Kolegové
mi navrhovali, abych si otevřela kavárnu.
Kam vás osud zavál dál?
Dva roky jsme strávili na
Novém Zélandu, kam jsme
vycestovali na Working Holiday víza. Tady jsme střídavě
pracovali, nejprve v kavárně

Už jako letuška
jsem pekla pro
celou posádku.
Kolegové mi
navrhovali,
abych si otevřela
kavárnu.
na severu v Taupu, později
jsme si našli práci v zemědělství na jižním ostrově –
sbírali jsme třešně, broskve
nebo jablka. Za peníze
z výdělku jsme pak cestovali.
Následoval pobyt v Irsku,
čtyři roky ve Skotsku a rok
v Německu. Dalo mi to hrozně moc. Dodnes se perfektně
domluvím anglicky, německy
a trochu italsky. V rámci toho
všeho jsem si stihla udělat
kurz letušky. Létali jsme
hlavně Evropu, nejdále na
Kanárské ostrovy nebo do
Afriky. Večer jsme se vždy
vraceli domů.
Prý jste měla na naše
poměry poměrně neobvyklou svatbu? Můžete nám
k tomu povědět něco víc?
Naše svatba byla buddhistická. Pracovala jsem tehdy
jako letuška a v zimě jsem
měla hodně volna. S manželem jsme odjeli do Kambodže, kde nás na pláži oddal
buddhistický mnich. Nejsem
věřící, ale moc se nám to líbilo. Byli jsme tam úplně sami,
mluvil s námi o lásce
a respektu… Byl to takový
den jen pro nás dva. Oficiální
svatbu jsme pak měli ještě
v Čechách.
Ve finále jsem tlačila kočárek
plný dortů a dítě jsem nesla
v náručí.

V zahraničí jste s manželem pobývali spoustu let.
Nepřemýšleli jste o tom,
že se tam usadíte natrvalo?
Musím říct, že všude, kde
jsme žili, se k nám lidé chovali
velmi pěkně a doteď máme
v zahraničí spoustu přátel,
mezi nimi je například i kmotr
našeho syna. Ale chyběla mi
tam moje rodina a navíc jsme
vždy plánovali, že až budeme
mít děti, tak se vrátíme domů.
A tehdy tedy nastal čas na
to vrhnout se na profesionální pečení?
Ano. Čekali jsme miminko
a po 10 letech jsme se vrátili
do Prahy. Jenže jsme tu nikoho neznali. Manžel zde začal
pracovat jako průvodce a já
jsem pekla nejprve pro známé. Pomohlo mi to získat
nové přátele. Postupem času
jsem dodávala až do třinácti
kaváren. Mezi nimi byl i místní Korek. Do Klášterce jsem
své výrobky vozila i v autobusech Student Agency. Ve
finále jsem tlačila kočárek
plný dortů a dítě jsem nesla
v náručí. Dnes už mám
pekárnu jen jednu a pořádám
kurzy pečení pro zaměstnance větších firem, jako je Škodovka nebo O2. Pečeme společně třeba perníčky nebo
cupcaky.
Kdo vás učil péct?
Na začátku to byla moje
babička, byla cukrářkou. Šla
brzy do důchodu a pekla na
rodinné oslavy různé dorty,
cukroví, svatební koláčky a já
jsem jí přitom dělala asistentku. V dospělosti jsem absolvovala i nějaké kurzy, ale nejvíce se učím sama za

V poslední době se těší
poměrně velké oblibě nejrůznější televizní soutěže
s tématikou vaření a pečení. Soutěže Peče celá
země nebo kuchařská
show MasterChef povýšily
tato řemesla na umění.
Zvažovala byste účast
v některé z nich?
Byla by to velká výzva, ale asi
bych se styděla do toho jít,
i když je sleduji ráda. Pokud
bych měla vlastní podnik,
možná bych o tom přemýšlela. Je to dobrý způsob propagace.
pochodu. Hodně se inspiruji
z kuchařek, které neustále
nakupuji. Mám jich velké
množství a stále zkouším
něco nového. Teď mě
momentálně baví chleba –
různé druhy – kváskové,
veganské, bezlepkové. Experimentuji, měním poměry
surovin… Tři chleby už jsem
musela vyhodit.
Co nejčastěji pečete? Dal
by se nějak charakterizovat váš styl?
Umím všechno – klasické
buchty, štrúdly, ale i dezerty
bez cukru nebo bez mouky,
ovocné kuličky z oříšků,
brownies, cupcake, makronky, raw věci, peču podle
sezónnosti… Nebojím se ničeho, jsem na klasiku i modernu.
Dostala jste nějakou výjimečnou zakázku, na kterou vzpomínáte, nebo
takovou, která vám dala
hodně zabrat?
Jednou jsem měla upéct dort
pro hlavního designera Škodovky ve tvaru jednoho starého modelu auta stejnojmenné značky. Pamatuji si,
že mělo oranžovou metalízu.
Neumím moc modelovat
z marcipánu, a tak jsem si
vypomohla díky známému
pomocí 3D tisku. Mé auto
mělo kapotu z plastu.

Kokosové kuličky
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Ve finále jsem
tlačila kočárek
plný dortů a dítě
jsem nesla
v náručí.
A o otevření vlastní kavárny jste nepřemýšlela?
Před pěti lety jsme měli
možnost si to tak trochu
vyzkoušet. Kamarád tehdy
otevíral kavárnu ve třech
lidech, trávili v ní 12 až 16
hodin denně. Zvlášť na
začátku tomu člověk musí
dát všechno a to pro nás
není v tuto chvíli aktuální,
prioritou jsou naše děti. Spíš
než kavárnu bych chtěla mít
kuchyni, domluvený prostor,
kde bych mohla péct a pořádat workshopy a dětské kurzy, kde bychom pekli palačinky,
lívance,
domácí
těstoviny, cupcaky… Děti
jsou úžasné v tom, že když
jsou namotivované, tak fakt
moc chtějí. Ráda s nimi pracuji.
Jak zvládáte současnou
koronavirovou krizi?
Aktuální situace s omezením
počtu účastníků na svatbách,
uzavřením kaváren a rušením
společenských akcí se mne
samozřejmě dotýká velmi.
Pekla jsem sedm let v kuse
a až letos na jaře jsem byla

250 g mascarpone, 150 g strouhaného kokosu + další na
obalení a mandle
Kokos spojíme s mascarpone, případně můžeme trošku
přisladit javorovým sirupem, a vypracujeme kuličky, do
kterých vložíme mandli a obalíme je v kokosu. Je to rychlé,
moc dobré a jednoduché cukroví, se kterým vám můžou
pomoci i děti.

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Kdo by čekal sladké, bude zklamán, je to svíčková.
Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
Mám ráda černou.
Kde nejdál jste ve světě byla?
Na Novém Zélandu.
Jaké máte koníčky?
Kromě pečení je to stále cestování. S našimi malými
dětmi nyní společně poznáváme, jak krásné je Česko.
Také ráda čtu. Můj oblíbený žánr je krimi a se starším
synem – je ve druhé třídě – teď čteme Harryho Pottera.
Baví nás to a knihy J. K. Rowlingové mám navíc osobně
spojené s nám dobře známými kavárnami ve Skotsku,
které bylo na nějakou dobu také naším domovem.
Co vám pečení dalo a vzalo?
Pečení mě stále baví, pořád se v něm zlepšuji. Není to
jen práce, je to i relax. Člověk to musí dělat s radostí.
Díky němu jsem mohla poznat spoustu zajímavých lidí,
navštívit krásná místa a získat spoustu přátel. Peču na
svatby, rodinné oslavy, významné události, což mi
někdy umožňuje sledovat, jak se život těchto rodin
odvíjí dál nebo jak rostou děti zaměstnanců firem, pro
které pořádáme dětské dny a workshopy. Jsou to vždy
moc milá setkání.
Vzalo mi ale také spoustu času. Vzhledem k tomu, že
jsem pekla i doma, není zcela možné oddělit práci od
rodinného života. Občas je to také pěkný stres. Na
výsledku mi vždy velmi záleží a nejsem v klidu, dokud
není dort na místě, zkompletovaný a v pořádku předaný.

poprvé v životě nucena
nastoupit do kanceláře.
Zachránilo nám to živobytí,
ale dlouhodobě bych se tomu
věnovat nechtěla. V pečení
dortů vidím pro sebe větší
smysl - předám vlastní výrobek a zpátky dostanu radost
z toho, že jsou zákazníci spokojení. Na druhou stranu
mám teď spoustu času na
přemýšlení. Novým projektem je pro mne příprava
pohádkové kuchařky pro děti,
na které s kamarádkou pra-

cujeme společně. Záměrem
je napsat ji tak, aby podle ní
mohly péct přímo samotné
děti. Recepty souvisí s pohádkovými příběhy.
Děkuji za velice milý rozhovor a doufám, že budete
moci opět brzy přijet
a předvést v Klášterci nad
Ohří své cukrářské umění
nebo osobně představit
novou knihu. Přeji vám
mnoho úspěchů.
Kateřina Šmahelová ■
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Ještě jednou zalistujeme v knižních novinkách kláštereckých spisovatelů
Ze čtyř kláštereckých autorů, kterým v říjnu covid pokazil křest nových knih v městské knihovně, nám zbývá představit
tu poslední. Po dívčím románu paní Radky Zadinové či detektivce pana Luďka Kubáta v říjnu a gamebooku o přírodě Renaty
Šindelářové v listopadu přišla na řadu paní Petra Martišková, pro niž byl letošní rok, co se týče knih, velmi plodným.

Odpočiňte si v bezstarostném světě pohádek nebo při prožívání
prvních lásek s Petrou Martiškovou…
cí často a ráda. Je rovněž velmi činorodou osobností. Pracuje na pozici šéfredaktorky
internetových
magazínů
Femina.cz a Babyweb.cz,
věnuje se lektorování, tvorbě
a prezentaci svých knih, učí
češtinu a občas k tomu ještě
„fušuje“ do účetnictví. Ve
svém volném čase vede
taneční kroužek v kadaňském DDM Šuplík.

Ačkoliv musíme přiznat, že
tento titulek možná přeci jen
trochu klame. Po bližším
seznámení s dětskými knihami paní Petry totiž zjistíte, že
ani tento pohádkový svět
není zcela bez problémů.
Cenné na tom ovšem je, že
jsou to trable, které dnešní
děti velmi dobře znají. V příbězích hrdinové překonávají
sami sebe, získávají přátele
a mění svůj pohled na svět.
Na svém webu https:
//www.petramartiskova.cz/
autorka jejich děj vždy jen
krátce „naťukne“ a tím šikovně probouzí zvědavost dětských čtenářů. S knížkami za
nimi také jezdí na besedy do
knihoven a škol po celé republice. Zkrátka svou nápaditostí,
aktivitou, moderním přístupem a snahou vytrvale komunikovat se čtenářským publi-

kem rozhodně zaujme.
Ve svých knihách pro starší
generaci dospívajících dívek
v tom zašla snad ještě dál.
Točí k nim krásné knižní trailery, které navozují atmosféru
toho, co se pak na stránkách
odehrává, a námět na dívčí
román Sázka na lásku dokonce původně vznikal jako příběh na pokračování, jehož
další vývoj mohly svým hlasováním ovlivnit čtenářky
magazínu Krásná.cz. V anketě rovněž vybíraly jména
hlavních hrdinů. V rámci
tohoto žánru vyšla v roce
2020 této spisovatelce kniha
s názvem Léto v síti.
Paní Martišková pochází
z Klášterce nad Ohří, než se
přestěhovala do nedalekých
Radonic, žila zde více jak
30 let. Za rodinou, přáteli
a známými se sem proto vra-

Velké
dobrodružství
malého dráčka, O Rozárce Čarodějné a zlobivém
Pepíkovi, Můj kamarád
dinosaurus – to jsou tituly jen těch letošních
vašich dětských knížek…
Jak byste několika větami
pozvala k jejich přečtení?
Co od nich mohou děti
čekat?
Snažím se, aby se děti u mých
knížek především skvěle
bavily, aby zažily parádní
dobrodružství, užily si legraci
i trochu napětí a samozřejmě
na ně potom čeká dobrý
konec. A protože jsem milovnicí tradičních pohádek, nezapomenu do každé dětské
knížky propašovat také nějaké to nenásilné poučení. Líbí
se mi, když se mohou s mými
postavami ztotožnit. Na
stránkách mých knížek se
mohou potkat s čarodějnicí,
která nemá ráda školu
a vůbec neumí čarovat, s drakem, kterému se ostatní
smějí, protože je jiný, s čerticí, co díky své neposlušnosti
uvízne ve světě lidí, s hastrmankou, jež kvůli podvodu
málem ztratí nejlepší kamarádku nebo třeba s Matějem,
co by si strašně přál alespoň
nějakého pejska, a poštěstí
se mu mít rovnou dinosaura.
Je jasné, že se vždycky
všechno v dobré obrátí, ale
hlavní hrdinové nemají cestu
ke šťastnému konci vždycky
úplně jednoduchou.
V jejich psaní rozhodně
nejste nováčkem. Vnímáte v rámci tohoto žánru

pro sebe nějaké nové
výzvy?
Docela novou zkušeností pro
mě bylo, když mě v nakladatelství požádali, abych napsala první čtení (knihy určené
pro děti, které se teprve
naučily písmena a čtení si
procvičují na jednoduchých
příbězích, pozn. red.). Zjistila
jsem, že to pro mě není úplně
jednoduché. Je potřeba psát
krátké, hodně jednoduché

věty, kraťoučké kapitoly, a já
jsem hrozně ukecaná a pro
mé knihy jsou typická dlouhá
souvětí. Knížka O Rozárce
Čarodějné a zlobivém Pepíkovi vyšla nakonec jako druhé čtení a jsem moc ráda, že
se dětem líbí.
Kromě pohádek píšete
také knihy pro dospívající
dívky. K jejich životu
patří dlouhé letní prázdniny, zábava, odpočinek,
cestování, sport, touha
něco zažít a taky začít
s někým chodit… Jenže
vašim dívčím hrdinkám
se často stává, že jim
jejich plány někdo nebo
něco překazí, vše se
obrací vzhůru nohama,
a k jejich překvapení to
nakonec vůbec není špatné. Máte i vy osobně
podobnou životní zkušenost, kdy okolnosti změnily vaše plány a nyní jste
za to velmi ráda?
Určitě ano. Stalo se mi to
mockrát. Po maturitě jsem
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chtěla jít studovat žurnalistiku, uvedla jsem to v prváku
do
nějakého
formuláře
a moje třídní na gymnáziu,
paní učitelka Bubelová, mi od
té doby dávala pořádně
zabrat. Psala jsem slohovky,
referáty i úvahy mnohem víc
než všichni ostatní. Tehdy
jsem byla naštvaná, dnes
vím, že mi hodně pomohla se
rozepsat a jsem jí za to
nesmírně vděčná. A těší mě,
že mé knihy také sleduje.
V profesním životě se mi pak
stalo, že jsem měla velký
zájem o pozici redaktorky
v jednom magazínu, kterou
jsem nezískala, a byla jsem
z toho docela smutná. O tři
měsíce později jsem dostala
nabídku na místo šéfredaktorky Feminy…

„Léto v síti”, a možná se
sluší dodat: a kdyby jen
to léto..., dnes zažívá
mnoho
mladých
lidí.
Sociální sítě se staly součástí života moderního
člověka, a to se svými klady i zápory, a jednotlivec,
který je bojkotuje, na tom
asi příliš nezmění. Jak se
vaše kniha staví k tomuto
tématu?
Kniha Léto v síti se dívá na
problém sociálních sítí hned
ze dvou úhlů. Hlavní hrdinka
Natka se díky fotkám z cest
stala slavnou influencerkou
s hromadou sledujících.
Spousta mladých by řekla, že
je to sen, ale ne všechno je
tak růžové, jak se na první
pohled zdá. Zvlášť když
Natka nemůže vyrazit ani na

KULTURA

povinný cyklistický kurz se
školou, aniž by ji někdo hned
poznal na ulici nebo v kempu.
Protipólem k ní je sympaťák
Alex, který sociální sítě
a všechno s nimi spojené
nesnáší. Není divu, jeho
sestru na nich totiž spolužáci
šikanovali tak, že si chtěla
vzít život. A tyhle dva naprosto rozdílné světy se potkávají
a ukazují obě strany pověstné mince.

čtenářsky nejoblíbenějších.
Moc se na tohle upravené
vydání těším. Potřebovala jen
trošku doladit, protože vyšla
v době, kdy mobilní telefony
ještě neměli úplně všichni
a sociální sítě byly v plenkách.
Pokud se to podaří, měla by
vyjít jako jubilejní dvacátá
kniha. Vydání bylo plánováno
již teď před Vánoci, ale kvůli
covidu jej muselo nakladatelství odložit.

Kolik knih máte svém
kontě?
Na kontě mám prozatím
19 knih a v současné době
připravujeme spolu s nakladatelstvím Alpress druhé
vydání mé úplně první knihy
s názvem Tanec v srdci, která
je současně jednou z těch

Na čem právě pracujete?
Kromě zmíněného Tance
v srdci pracuji také na další
knize z edice druhé čtení pro
nakladatelství Bambook. Půjde o příběh 2. B, která má své
vlastní strašidlo. Kniha by
měla vyjít na jaře příštího
roku.

Vánoce se kvapem blíží, darujte svým blízkým zajímavou
knihu z nabídky kláštereckého infocentra
Pro pamětníky Klášterce
a milovníky historie zde
máme hned několik titulů:
Zdeněk Vachata: Klášterec nad Ohří Přehled
dějin města a okolí
Autorem je divadelník, erudovaný historik a překladatel,
který zpracoval velmi čtivou
formou vývoj Klášterce nad
Ohří až do konce druhé světové války. Cena 250 Kč.
Historie a současnost
podnikání na Chomutovsku, Kadaňsku a Vejprtsku
Kniha za 180 Kč vám odhalí,
jak se v okolí rozvíjela řemesla a podnikání.
Marie Prebslová: Návrat do rodného města
Klášterce nad Ohří
Životopisná kniha poutavě
popisuje osobní vzpomínky
autorky i celospolečenské
dění ve městě před válkou,
za války a po válce. Je
doplněna historickými fotografiemi. Chcete-li obdarovat
německy mluvící přátele,
máme zde i její německou

verzi. Obě vydání koupíte za
stejnou cenu 179 Kč.
Knihy s tématikou československých legií od autora
Miroslava Jančara:
Osobnosti ČS. legií
a jejich rukopisy (Cena
240 Kč)
Legionáři Chomutovska a ti druzí (Cena 270 Kč)
Jan Milota: Začalo to
Belínkem aneb Jsme Klas
a je nám padesát
Tuto novinku věnující se historii místního divadelního
spolku jsme představili již
v minulém vydání Kláštereckých novin. Cena je 250 Kč.
Renata Šindelářová:
Dnes je i zítra
Povídkový román ze současnosti vypráví smyšlený příběh
fiktivních lidí z Klášterce nad
Ohří. Cena 150 Kč.
Ivo Novák: Průvodce
zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří
Publikace zabrousila do historie a to zámeckého parku.

Seznamuje čtenáře obzvláště
s dřevinami a přírodními zajímavostmi, které zde naleznete. Cena 159 Kč.
Knihy z edice Tajemné stezky:
Stanislav Burachovič:
Za
ztracenou
slávou
západního Krušnohoří
Otilie K. Grezlová: Hornickou krajinou středního
Krušnohoří
Otilie K. Grezlová:
Z hradu na hrad středním
Krušnohořím – NOVINKA
Cena každé z nich je 250 Kč.
Stíny nad Krušnými
horami I a II
Povídkové knihy plné napětí
vyprávějící příběhy z českého
a německého Krušnohoří od
autorů z obou stran hranice,

mezi kterými nechybí ani klášterečtí spisovatelé Luděk Kubát
a Renata Šindelářová. Cena
I. dílu 170 Kč, II. dílu 280 Kč.
Petr Hlaváček: Řeka
Ohře v bájích a pověstech
Knížka zrcadlí lásku a obdiv
dávných obyvatel Poohří
k řece Ohře a jejímu okolí.
Milovníky pohádek a pověstí
jistě potěší. Cena 150 Kč.
Petr David, Vladimír
Soukup: Krušné hory známé i neznámé
Bohatě ilustrovaná novinka
ukazuje současnou krásu Krušných hor ve srovnání s dobou,
kdy zde umíraly stromy a vylidňovaly se vesnice. Cena
350 Kč.
Otevírací dobu turistického
informačního centra pod radnicí v období vánočních svátků naleznete na str. 2.

Přísečnice žije - Preßnitz lebt
Velmi žádaný titul o zaniklé
obci Přísečnice, na kterém se
podíleli studenti kadaňského
a annabergského gymnázia
se svými pedagogy, se dočkal
nového rozšířeného vydání.
Přibyly v něm čtyři neuvěřitelné příběhy od lidí z USA,
Itálie a Holandska, kteří se
autorům ozvali na základě
úspěchu projektu. Obrazový
materiál byl doplněn o uni-

kátní, dosud nepublikované
fotografie a kniha tak
„narostla” z původních 512
stran na 544. V infocentru
v Klášterci nad Ohří prozatím v prodeji není. Je
možné si ji objednat v e-shopu Telescope Verlag nebo
v jakémkoliv jazyce přes
email:
buch@pressnitzlebt.eu. Doporučená cena je
nyní 490 Kč.

Z NAŠICH SKOL
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I přes problémy s covid-19 se snažíme pokračovat
v projektu Erasmus+ „The Colours of Science”
Účastníci se poprvé potkali
v říjnu 2019 ve městě Bialystok v Polsku. Na jaře 2020 se
mělo uskutečnit další ve Španělsku a na podzim v Portugalsku. Z důvodu mimořádné
situace byla bohužel tato
setkání zrušena.
Na projektu se ale pracuje
dál. Koordinátoři projektu se
zúčastnili několika konferen-

cí o tématu školství, kde
prezentovali situaci ve školách v partnerských zemích
a projekt samotný. První
online konference proběhla
28. srpna opět v Polsku.
19. listopadu se koordinátoři
projektu a učitelé ze Španělska setkali virtuálně na konferenci organizované ze španělského
města
Jáen.
Poslední online setkání, kongres EDUvision, byl pořádán
3. prosince ve slovinské Lju-

bljaně. V rámci tohoto kongresu vystoupili koordinátoři
projektu a ambasadoři European Schoolnet.
A co nás čeká dál? Zatím není
možné plánovat setkání učitelů a žáků v jiných zemích
projektu. Proto jsme zvolili
formu online mobilit, kdy
budeme sdílet práce žáků
prostřednictvím internetu.
První taková prezentace nás
čeká 16. prosince. Žáci všech
partnerských škol si připravili

pokusy na různá témata
a budou je sdílet s ostatními.
Naši žáci budou předvádět
pokusy na téma „The colours
of milk“.
Pevně doufáme, že situace
dovolí pokračovat v plánovaných mobilitách co nejdříve
a navštívíme partnerské
země.
Monika Bártová, ředitelka
ZŠ Školním a koordinátorka
projektu ■

Život studentů místního GSOŠ je plný nejrůznějších výzev…
Challenge Nr. 1: Od poloviny října byla na všech českých školách nařízena povinná distanční výuka. Studenti
gymnázia v jejím průběhu ale
neseděli jen u počítačů při
online hodinách a prezentacích. Plnili také úkol tzv. Challenge Nr. 1. Jeho podstatou
bylo nejen vystoupat na
vrchol libovolného kopce ale
hlavně: poslat fotografii jako
důkaz. Celý měsíc listopad
měli na zdolávání kopců
v blízkém i vzdálenějším okolí, a tak mnozí využili posledních krásných slunečných
dnů, některé nezastavily ani
mlhavé podzimní chmury
a občas se ke studentům přidali i ostatní členové domácností, včetně těch čtyřnohých. Nakonec se sešlo 66
krásných fotografií od studentů, učitelů i zaměstnanců
školy.
Věříme, že všichni zúčastnění
načerpali při pobytu v přírodě
spoustu energie a dobré nálady, posílili svou imunitu, protáhli se a především alespoň
na chvilku utekli od běžných
každodenních starostí, a to
nejen proto, že to byla školní
výzva, nebo že to doporučují
lékaři a byla to jedna z mála
oficiálně povolených aktivit,
ale prostě proto, že to byla
zábava. Challenge Nr. 1 měla
jednoznačně úspěch, a tak
ve výzvách pokračujeme.
V rámci té další snad přineseme radost klientům MÚSS
Klášterec nad Ohří.
Kateřina Froňková, GSOŠ ■
Z článku je jasné, že další
výzva na sebe nenechala
dlouho čekat. Co obnáší

Challenge Nr. 2, která probíhá teď v prosinci, nám vzápětí přiblížila paní učitelka
GSOŠ Eva Kocábová:
Druhý úkol spočívá v tom, že
naši studenti vymyslí, napíší
a ztvární nějaký vánoční příběh, který natočí. Do MÚSS
se pak bude předávat v digitální formě. Mezi všemi texty,
které se mi průběžně schází,
mě zaujala básnička, kterou

napsala studentka sekundy Adéla Heroutová. Její
slova nádherně kreslí obrazy
svátečního dne přímo před
očima, a proto ji tedy se souhlasem autorky uvádím.
Věřím, že příjemně vánočně
naladí i vás.
Bílý sníh se na zem snáší
padá a padá, jako když se práší.
Sněží na cesty, domy i stromoví,
doma už maminky pečou cukroví.

Lidé zvou rodinu a všechny sousedy,
spolu se smějí, zpívají koledy.
Svíčka hoří, plamínek plápolá
a děti čekají, až Ježíšek zavolá.
V pokoji stojí strom a na něm ozdoby,
na stolech leží jídla plné nádoby.
Venku za okny je zima hrobová,
uvnitř však panuje teplo domova.
Hvězda na špičce stromku se třpytí,
odráží nadšené výrazy dětí.
Všichni teď mají úsměvy na tváři,
Štědrý večer konečně přichází…
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Stezka kolem Kláštereckého potoka se
veřejného osvětlení zatím nedočká
Nová stezka kolem Kláštereckého potoka je v provozu
pár dnů a již se objevují podněty na její vylepšení. Zatímco chybějící mobiliář je již
zčásti osazen (na trase byly
zatím instalovány dvě lavičky
a dva odpadkové koše a brzy

přibydou další), mnohé podněty bude třeba teprve zpracovat a jejich realizaci naplánovat.
Jako dobrý nápad se jeví
napojení lávky u zimního stadionu na stezku např. betonovými nášlapy tam, kde již
nyní vznikají vyšlapané pěšiny, registrujeme i podněty na
doplnění možné výsadby
a další.
Jedním z opakujících se
námětů, o kterém ale město
zatím neuvažuje, je osvětlení
této stezky. Myšlenka na osazení lamp veřejného osvětlení se objevila již v rámci
projektu, ale realizace by
výstavbu nejen významně
prodražila, ale zároveň zvítězila i ekologická hlediska,
kdy předmětná lokalita je

významným biokoridorem –
zeleným pásem, vedoucím
napříč městem, který slouží
jako
„dopravní
tepna“
různým druhům živočichů
a rostlin. Osvětlení této stezky by tak bylo významným
stresovým faktorem, a to zejména pro stromy, kterých je
v okolí výrazně více než
v okolí jiných chodníků. Navíc
se stezka v zimě neudržuje,
proto doporučujeme v podvečerních hodinách využívat
hlavní chodníky, které se protahují a jsou osvětlené. Věříme, že i bez procházek v noci
si stezka najde svoje využití,
a když nám zima dopřeje
sníh, bude se jednat o jednu
z nejkrásnějších cest Kláštercem.
Libor Kocáb ■

Netradiční výuka dějepisu na gymnáziu:
do Terezína jsme se vydali online
Ve dnech 24. a 25. listopadu
se studenti tříd kvarta a kvinta našeho gymnázia zúčastnili
on-line
přednášky
a workshopu, které pro ně
připravil Památník Terezín.
Tématem obou setkání byl
život Židů v terezínském
ghettu a v případě středečního workshopu také jeho prezentace nacistickou propaZemřel Jan Houška
...žít je tak
s l o ž i t é
a umřít tak
prosté...
(O. Scheinpflugová)
V hlubokém
zármutku oznamujeme, ze
ve věku 72 let zemřel Jan
Houška. V letech 2003 až
2012 byl starostou města
Klášterce nad Ohří, dříve
působil také jako tajemník
městského úřadu a byl
dlouholetým členem kláštereckého zastupitelstva.
Zasloužil se mimo jiné
o vznik městské policie
v našem městě, u jejího
zrodu stál v roce 1992.
Město Klášterec nad Ohří
vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým a přeje jim mnoho sil
v této nelehké době.

gandou. Každý ze seminářů
o délce 90 minut probíhal pod
vedením lektora a studenti se
dozvěděli nejen detailní informace o využití města Terezín
v období 2. světové války, ale
dostali i možnost aktivně
ovlivnit náplň společně stráveného času.
Po absolvování seminářů,
jejichž účelem bylo přiblížit
studentům
problematiku
holocaustu, představit několik
autentických
výpovědí
pamětníků a zprostředkovat
alespoň online formou návštěvu ghetta Terezín, převažovala mezi účastníky spokojenost
s rozšířením vlastních obzorů
i se zpestřením distanční

výuky. Zároveň však všichni
věříme, že již brzy bude opět
možné do Terezína i jiných
míst vyrazit osobně a zažít
atmosféru, která je neodmyslitelnou součástí poznávání
významných
historických
lokalit.
učitel dějepisu
Jan Dvořák, GSOŠ ■
Další dotační tituly na
webu města v sekci Dokumenty – Dotace.
Obnova nemovitostí
v městské památkové
zóně (do 15.02.2021)
Podpora
kulturních
akcí a projektů pro rok
2021 (do 29.10.2021)

PRO RODINU

VZPOMÍNKA
14. prosince
jsme si připomněli
nedožité 44.
narozeniny
našeho milovaného syna
a vnuka Petra Glücka.
Zároveň uplynulo 16. prosince již 22 let od chvíle,
kdy nás jako ještě velmi
mladý muž navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče a babička.
21. prosince to budou
dva roky, co
zemřel pan
Z d e n ě k
Lafek. S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.
27. prosince
to
budou
2 roky, co
náhle zemřel
pan Karel
Šantora.
Stále vzpomíná manželka, rodina,
přátelé a kamarádi.
Dne 31. prosince to budou 2 roky,
co nás navždy opustil
můj milovaný manžel,
pan František Krist.
S láskou stále vzpomínají
manželka, syn František se
Šárkou
a
Samuelem
a vnučky Lenča, Sára
a Ráchelka.

Klášterecká dešťovka nadále pokračuje
Dotační program „Klášterecká dešťovka 2020 až
2022” vstupuje do svého
druhého ročníku – nezapomeňte si na leden naplánovat podání žádosti. Cílem
projektu je zlepšení stavu
životního prostředí podporou udržitelného hospodaření s vodou v Klášterci nad
Ohří, motivací vlastníků
rodinných domů v Klášterci
nad Ohří k udržitelnému
a efektivnímu hospodaření
s vodou snížením množství

odebírané
pitné
vody
z povrchových a podzemních zdrojů a snížením
povrchového odtoku dešťové vody.
Dotace je určena na pořízení jedné nadzemní
nádrže o objemu minimálně 500 l (včetně příslušenství – např. palety,
kohoutků, konstrukce kolem
nádrže apod.) na zachytávání dešťové vody na území
města Klášterce nad Ohří.
Žadatelé mohou podávat

žádosti průběžně od 6. 1.
do 24. 1. daného roku,
dotace bude poskytnuta až
do výše 80 % uznatelných
nákladů, maximální výše
dotace je 5.000 Kč.
Všechny potřebné informace k dotačnímu programu
včetně žádosti o poskytnutí
dotace najdete na webových
stránkách stránkách města
Klášterce nad Ohří v sekci
Dokumenty – Dotace
Libor Kocáb ■
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Na cestách s paní Hankou, tentokrát za dudáky, bájnou
příšerou či dobrou skotskou whisky
Na opětovné otevření kurzů Poznáváme společně se stále
čeká, ale chuť po objevování nových míst se nevytratila.
Co s tím? Řešení a inspiraci znovu ochotně nabídla lektorka
Nové cestománie, paní Hana Příšovská. O svých výpravách mluví i píše poutavě a ráda a, jak se sami přesvědčíte,
při cestování se jí dokonce podařilo objevit v sobě i skryté
básnické vlohy. Jelikož strávila celý svůj profesní život se
žáky ve škole, postupovala při volbě námětu dalšího článku
pěkně systematicky a začínáme tedy tam, kde jsme minule
skončili…

gowa mohly plout zaoceánské lodě. Podobně jako v Londýně
byla i zde celá oblast doků přebudovaná v supermoderní
čtvrť a doky připomíná jen technická památka – 60 m vysoký
jeřáb.
Při příjezdu do hlavního města Skotska, Edinburgu, nás
čekalo milé překvapení. Byli jsme po celém dnu unavení,
déšť, který nás provázel, ustal a před námi náhle z mlhy
vystoupily tři mosty vybudované přes záliv. Jeden starý
železniční z 19. století a dva silniční. Nad mosty se válely
tmavé mraky, ve vzduchu se ještě třepotaly dešťové kapky,
vykouklo zapadající slunce a přes celé nebe se objevila
krásná duha. Fantastická předloha pro malíře a pro naše
fotografické záběry.
Naprosto mě nadchla zdejší příroda. Severně od největších
měst jsme projížděli oblastí Highlands, ponurou nostalgickou

Skotská příroda je proslulá...
Milí čtenáři,
podařilo se Vám vyluštit zeměpisné kvízy vložené do listopadového vydání Kláštereckých novin? Správné odpovědi
najdete na konci tohoto článku. A co fotka jezera a hradu
s tím špatně vyslovitelným jménem? Je to jedno z nejfotografovanějších míst v této zemi. Právě tady se soustřeďuje
nejvíce hledačů příšery Nessie. Taky jsme je tam viděli.
Sedí, chvilkami dalekohledem pozorují hladinu… no, blázni… a vy už určitě správně tušíte, že se jedná o jezero Loch
Ness ve Skotsku. Tato krásná a tajuplná země mne lákala
několik let, než jsem ji mohla navštívit, a nyní bude předmětem i tohoto mého vyprávění.
Před cestou do Skotska jsme nejprve zvažovali, že se tam
vydáme sami, autem, tak jako jsme procestovali mnoho
zemí Evropy a i Západ USA. Pak jsem však otevřela atlas,
vzala k ruce pravítko a zjistila, že do nejjižnější části Skotska
je to od nás vzdušnou čarou asi 1700 km a že se na takovou
dálku už necítíme. Atlas jsem zase zavřela a navštívila internet, kde jsem vyhledala snad ten nejkrásnější zájezd, pořádaný v atraktivním čase, navíc s průvodcem sympatickým
na první pohled. A vše se vydařilo. Skotsko mě nadchlo.
V zemi, kde skoro stále prší, jsme zažili za mnoho let to
nejslunečnější léto a průvodce Martin
byl opravdu skvělý. O Skotsku věděl
úplně všechno, byl milý, vtipný a stále
usměvavý. Když nám podrobně popisoval dějiny země, oblékl si na to kilt,
národní kroj. Jestli je pod ním „na
ostro“ nám ale neprozradil. Zážitků ze
Skotska máme velkou kupu, proto
vypíchnu jen některé zajímavosti.
V největším městě, Glasgow, jsme si
prohlédli bývalé doky. Místo platilo už
od 19. století za obrovské průmyslové
Martin, náš usměva- centrum a řeka Clyde, která jím prový průvodce Skot- téká, byla prohloubena tak, aby přímo
skem
do 30 km od moře vzdáleného Glas-

Tulení siesta u ostrova Skye
krajinou s kopci a pláněmi porostlými tuhou trávou a protkanými nesčetnými potoky a říčkami, krajinou s protáhlými
ledovcovými údolími vyplněnými jezery, vřesovišti a pastvinami s ovcemi a „chlupatými“ kravami, s hrady, golfovými
hřišti a vesničkami s několika domy a palírnami. Těch je ve
Skotsku více než 100 a zraje v nich přes 800 druhů whisky.
Ty nejkvalitnější i 18 let. Jednu z palíren jsme navštívili a její
produkty samozřejmě ochutnali.
Na ostrově Skye, kam jsme přejeli po krásném obloukovém
mostě, jsme podnikli plavbu na lodičkách za tuleni. Jim na
rozdíl od nás nevadil déšť a zima, rozvalovali se na kamenech
a netečně nás pozorovali.
Úžasná podívaná se nám naskytla v parku Helix, kde nás
z dálky pozorovaly dvě obrovské, 30 m vysoké koňské hlavy
vytvořené z kovových plátů.
Nejčastějším rychlým občerstvením je ve Skotsku fish &
chips, smažená ryba s hranolky. Je to dost mastné, žádná
zdravá výživa. Ale skotským
národním jídlem je haggis,
vařený nadívaný skopový žaludek plněný mletými skopovými
vnitřnostmi a lojem. Ochutnala
jsem ho, je to podobné našemu
prejtu. Toto mastné jídlo nemůHrad Eilean Donan tyčící se žu nikomu doporučit, nechutnad jezerem Loch Duich nalo mi. Nicméně když jsme
v oblasti skotských High- projížděli Skotskou vysočinou,
lands
tak nám náš průvodce přečetl
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4. Dechovka Františka Kmocha + Labe + Pojďte pane, budeme si hrát = ?
5. Flora + orloj + syrečky = ?
Ze seznamu míst a pojmů z celého světa utvořte dvojice
(Egypt – Nil):
Bajkal, Brazílie, Tanzánie, sakura, Budapešť, Egypt, Rio de
Janeiro, Turín, Rusko, Japonsko, Nil, Dunaj, Kilimandžáro,
Fiat

Park Helix
Ódu na haggis od skotského spisovatele Roberta Burnse
a pak nás vyzval, abychom napsali něco obdobného, ovšem
tentokrát o našem tradičním jídle. – Tedy o čem jiném než
o řízku? Jak jsem to pojala já, si přečtěte v zeleném rámečku, snad vás tím pobavím.
Óda o Žofii a jejím negativním postoji k tradiční české
pochoutce, řízku
„Řízek nemusím”, řekla paní Žofie
a uspořádala vegetariánské orgie.
„Ale ten můj, ten řízky miluje,
dokonce óda o tom koluje:”
Říká, že řízky jsou nejlepším jídlem na světě,
lepší, než výhra v ruletě.
Když masíčko si Pepa vybírá:
Kotletka? Kuřátko? Stále víc a víc se usmívá.
„Žofie, pořádně je naklepej,
ale moc hubené je nedělej!”
Když řízečky se smaží, chodí kolem jak mlsný kocour,
nevidí, neslyší, do všeho vráží.
A pak nastane ta chvíle, když ke stolu usedne,
všechno kolem utichne.
Při prvním zakrojení je vidět jeho okouzlení.
Křičí: „Žofka, to nemá chybu!
Ty mi ale neujídej! Dej si rybu!”
Pepa si nad těmi omastkem nasáklými flákotami pomlaskává, k tomu pivíčko si dává
a bramborového salátu s majonézou kopec
– a to je ódy o řízku konec.

Hledejte na mapě:
1. Která hlavní města leží na Dunaji?
2. Se kterými státy sousedí Argentina?
Správné odpovědi z minulého čísla:
Kokořínsko:
1. 1976
4. 12 m
7. Pšovka
2. pískovce
5. Ne
8. Mělník
3. Pokličky
6. Kokořínský
9. K. H. Mácha
Rébusy:
Evropa: 1. Dunaj, 2. Alpy, 3. Malta
Amerika: 1. Peru, 2. Labrador
Afrika: 1. Atlas
Práce s mapou:
1. Města od západu k východu: Ottawa, Caracas, Reykjavík,
Řím, Praha, Káhira, Nairobi, Bagdád, Ulánbátar, Canberra
2. Kam se vlévá: Volha – Kaspické moře, Nil – Středozemní
moře, Mississippi – Mexický záliv, Seina – Lamanšský průliv,
Eufrat – Perský záliv

Přípravy na Vánoce jsou v plném
proudu také v mateřské škole

Na co se můžete těšit?
O Skotsku by se dalo povídat hodně dlouho a slibuji, že
v některé z našich lekcí se k této krásné zemi vrátím a řeknu
vám, jak je to s tradičním kiltem, který se dnes obléká při
slavnostních příležitostech, z čeho se šije a co se pod ním
nosí. Prozradím i to, proč je bodlák národním symbolem Skotska a kdy se zde objevily dudy a dudáci. Seznámím vás
s Nessií, která prý obývá jezero Loch Ness, a pobavím vás
vtipy o šetrných Skotech. Navštívíme kapli, kde se natáčela
Šifra mistra Leonarda, a několik pevností, paláců a opatství
ležících na jihu země. Provedu vás královskou lodí Britannia,
vysvětlím, jak funguje lodní výtah a šestistupňová zdymadla
a proč většinu náhrobků na hřbitovech překrývá dlouhá stuha.
Těším se na společné setkání a všem přeji krásný čas adventu.
Hana Příšovská ■

Máte opět možnost ověřit si své
zeměpisné znalosti
Poznáte město v ČR?
1. Schwarzenberská hrobka + rybník Svět + lázně = ?
2. Dostihy + perník + Zelená brána = ?
3. Okurky + několikapatrové podzemí pod městem + Rotunda
sv. Kateřiny = ?

V pondělí 7.prosince si děti
z MŠ Duha v Dlouhé ulici
ozdobily na zahradě školy
svůj vánoční stromeček
ozdobami, které si s pomocí
paní učitelek vlastnoručně
vytvořily. Zdobení proběhlo
v radostné atmosféře se zpěvem vánočních koled a na
závěr si děti kolem stromečku společně zatančily.
Marta Maxová,
zástupkyně MŠ Dlouhá ■

Vánoční stromečky se postupně zdobí ve všech školkách.
Redakce fotila následující den
také v MŠ Sluníčko v Lesní ulici, kde děti zdobily stromek
jimi vyrobenými ozdobami
dopoledne a na další zdobení
pak byli odpoledne přizváni
také rodiče. Smyslem akce
bylo vtáhnout mámu nebo
tátu do dění, které děti zaměstnává ve školce, a užít si ho
také společně. Další školky na
sebe nenechají dlouho čekat.

POHLED DO HISTORIE
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Co nám prozradí o naší historii roky s jednotkami na konci?
Čím déle pro vás připravujeme Klášterecké noviny, tím více se nám tenčí zásoba zajímavých témat pro další
rok. Přesto se stále najdou taková, o kterých stojí za to psát. Nabízíme tedy přehled některých významných
výročí, která nás v příštím roce čekají, a zároveň již v úvodu popřejme nám všem, ať je pro nás rok 2021
prvním v řadě z mnoha dalších let plných zdraví, štěstí, úspěchů, obnovy veřejného života, radosti a pokoje.
Doufejme, že nové události této již započaté dekády budou jednou světlými body v dějinách nejen našeho
města.
Z hluboké minulosti, z roku
1356 pochází dosud úplně
první doložený německý
název našeho města, Klosterlin, pisatel ho zapsal do jakéhosi z historických dokumentů
zrovna před 665 lety.
V roce 1606, tedy před 415
lety, byla postavena Šumburská brána, jedna z bran, které
byly součástí městského
opevnění.
Před 265 lety, v roce 1726,
zachvátil Klášterec jeden z velkých požárů. Jeho ohniskem
byl dům kamnáře Kašpara
Schreinera a jako viník musel
zaplatit značně nízkou pokutu
ve srovnání s výší škod, které
zapříčinil. Oheň byl zřejmě
zvláštním způsobem zapsán
do osudu této rodiny, protože
potomek Kašpara, Karel
Schreiner, způsobil další velký
požár téměř o 100 let později,
v roce 1859. Jeho plameny
tehdy zasáhly celé město
a vyžádaly si bohužel i několik
lidských životů.
Vraťme se ještě na chvíli k roku
1356. Z tohoto roku pochází
první písemný záznam o rodu
Šumburků jakožto majitelích
panství Klášterec. I další data,
která spojuje jednička na konci letopočtu, se týkají významných událostí spojených
s majiteli panství, ať už jde
o rok 1431, kdy si bratři Vilém
a Aleš ze Šumburka rodové
majetky rozdělili a Vilém si
v následujících letech postavil
nedaleko Klášterce hrad Šumburk, který se stal správním
centrem celého panství, či rok
1671, kdy došlo k rozdělení
majetku rodu Thunů a klášterecké panství si ponechal
nám dobře známý Michael
Osvald Thun.
Z roku 1601 pochází první
dochovaný jmenný seznam
představitelů našeho města –
z tohoto roku totiž pochází nejstarší dochovaná městská kniha Klášterce nad Ohří. Psát se
započala před 420 lety.
Symbolické je pro nás také
datum 1666, tedy rok, kdy
Klášterec obdržel první skutečné královské privilegium.

Od této doby se u nás mohly
konat výroční trhy.
Před 205 lety, v roce 1816,
byla vysazena lipová alej
vedoucí k budově Střelnice,
tedy dnešní restaurace Peřeje.
Od otevření prvního pohřebního ústavu u nás příští rok
uplyne 125 let, založen byl
v roce 1896 a o deset let později, v roce 1906, svou činnost
zahájila místní jatka a vy si
můžete prohlédnout místo,
kde se nacházela, i dnes. Jde
o budovu autoservisu Švamberk. Na fasádě této budovy
je dodnes patrný letopočet
1906. Ale abychom klášterecká výročí nezakončili pesimisticky: 290 let starý bude brzy
nejstarší dochovaný doklad
o působení prvního lékaře
v našem městě. Byl jím Konrad Goll.
Slavné osobnosti a jejich
výročí
Překročíme-li hranice našeho
města, nabídne se nám nespočet dalších výročí. Některá
z nich se mj. váží ke známým
českým a světovým osobnostem. Jmenujme nejprve některé z panovníků: Věděli jste,
že uplyne 1100
let od smrti
kněžny Ludmily? Zemřela
v roce 921.
V roce 1361,
tedy před 660
lety, se narodil
český panovník
Václav IV. a před 550 lety
zemřel král Jiří z Poděbrad.
Před 280 lety, tedy v roce
1741, se narodil Josef II., syn

Marie Terezie, český a uherský
král.
Výročí narození by oslavil také
český historik a spisovatel
Bohuslav Balbín, který se
narodil v roce 1621, na konci
příštího roku tomu bude již
400 let.
V roce 1721 byl v Římě prohlášen za blahoslaveného Jan
Nepomucký, jeho kult byl silný i v Klášterci nad Ohří.
Významné výročí se týká
i hudební historie. Před 230
lety, v roce 1791, zemřel slavný hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart.

Vraťme se ale ještě na pozitivnější vlnu. Příští rok si připomeneme 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského nebo 190. narozeniny
Josefa Hlávky, českého stavitele a mecenáše umění, po
kterém je pojmenovaná Hlávkova kolej Českého vysokého
učení technického. Antonín
Dvořák se narodil před 180
lety. Před 150 lety spatřil svět-

lo světa významný český malíř
František Kupka a rovněž
architekt Jan Kotěra. Duchovní otec Krtečka Zdeněk
Miller by letos oslavil 100.
narozeniny, společně s ním by
je mohli oslavit i Alexandr
Dubček či spisovatel Ludvík
Aškenazy.
Stejné číslo
pak připomíná
výročí
úmrtí Jana
Kříženeckého, tvůrce
prvních českých filmů,
Jana Janského, lékaře a objevitele krevních
skupin
či
Antonína
Balšánka,
architekta,
který
se
podílel na stavbě jedné z nejznámějších secesních staveb
v Praze, Obecního domu. Před
60 lety zemřel slavný fotograf
František Drtikol.
Příští rok si připomeneme
60. výročí stavby symbolu
nesvobody a útlaku – berlínské zdi či 30. výročí konce
odchodu sovětských vojsk

z našeho území, poslední transport se sovětskými vojáky
a technikou opustil území
republiky 21. června 1991.
Čtvrtstoletí uplynulo od úmrtí
naší bývalí první dámy a zakladatelky Výboru dobré vůle,
Olgy Havlové, a na závěr připomeňme našeho posledního
československého a prvního
českého prezidenta Václava
Havla, který zemřel před
10 lety.
Lenka Fricová ■

SPORT
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Virtuálního závodu se zúčastnilo více než třicet běžců
Město Klášterec nad Ohří
vyhlásilo virtuální závod pro
všechny nadšené běžce
i neběžce všech věkových
kategorií, a to po nově otevřené stezce podél Kláštereckého potoka. Trasa
z ulice Pod Stadionem do
Útočiště a zpět měla zhruba
2,6 km, směr si mohli závodníci určit sami. Virtuálního
závodu se zúčastnilo

15 mužů a 15 žen. Výzvu
přijalo i několik dětí a jsme
rádi, že neběžci se zúčastnili
formou procházky s dětmi
nebo s pejskem a poslali
nám krásné fotografie.
Nejrychlejším
mužem
a zároveň absolutním vítězem závodu se stal Ladislav
Doležal (1977) s časem
9:29. Druhé místo obsadil
Vojtěch Marvan (1987,
9:59) a třetí Martin Rytych
(1976, 10:08). Nejrychlejší
ženou se stala Petra Janíková (1990) s časem 13:11.
Druhé místo obsadila Radka

Hodicová (1978, 13:14)
a třetí Jana Dvořáková
(1969, 14:59). Kompletní
výsledky najdete v tabulce.
Všichni zúčastnění obdrželi
diplom, který jim byl zaslán
e-mailem, a mohou si
vyzvednout nástěnný kalendář na rok 2021 s leteckými
fotografiemi Klášterce nad
Ohří. Pro děti je připraven
balíček, kde najdou mimo
jiné plyšového kamaráda Alíka a pexeso. Běžci a běžkyně
na prvních třech příčkách
získávají kromě kalendáře
také knihu z naší nabídky dle
vlastního výběru a sadu na
víno, vítězové navíc reflexní
vak s logem města. Tímto
však závod nekončí! Ti
nejlepší běžci a běžkyně
se utkají ve skutečném
závodě, až to současná
situace dovolí. Rychlost
a sílu mezi sebou poměří
prvních
pět
mužů
a prvních pět žen nejspíše
začátkem jara příštího
roku.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pavel Kozelnický 1977 12:55
Michal Dlouhý 1990 13:06
Jan Svoboda
1984 13:40
Miroslav Böhm 1973 14:07
Petr Švojgr
1982 17:03
Petr Michalec s rodinou
1977 17:38

pořadí
ŽENY
jméno a příjmení
ročník čas
1. Petra Janíková 1990 13:11
2. Radka Hodicová 1978 13:14
3. Jana Dvořáková 1969 14:59
4. Světlana Kadlecová
1967 16:07
5. Petra Michalcová s rodinou
1980 17:38
6. Alena Šveňhová 1995 18:05
7. Michaela Zahálková
1976 18:09
8. Lenka Žihlová 1980 18:10
9.-10. Michala Havlíčková
1973 19:21
9.-10. Ludmila Hanušová
1975 19:21

DĚTI
1. Nela a Barbora Michalcovy
17:38
2. Pavel Tajer
19:35
3. Dominik Hodic
19:52
4. Hana a Jan Kaiserovi 33:17

pořadí
MUŽI
jméno a příjmení
ročník čas
1. Ladislav Doležal 1977 9:29
2. Vojtěch Marvan 1987 9:59
3. Martin Rytych 1976 10:08
4. Lukáš Vaněček 2003 10:22
5. Lukáš Bartoň
1998 10:54
6. Luděk Hodic
1977 11:11
7. Daniel Kutik
1992 11:23
8. Šimon Poplužník 2004 11:54
9. Marek Přinda
1983 12:40

Přejeme Vám příjemné
prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů
v novém roce 2021.

PROCHÁZKA
1. Jana Hudáková s pejskem
31:15
2. Lenka Kaiserová s dětmi
33:17

Krmiva
Zimní nabídka
do krmítek:
Slunečnice černá

5 kg – 130 Kč
20 kg – 449 Kč

Směs Divoké ptactvo 10 kg – 140 Kč
Řepka
Lojová koule

Vizab security – Roman Vitouš

11. Jana Nováková s vnukem
1966 19:35
12.-13. Martina Bartušková
1980 19:49
12.-13. Lenka Jandlová
1988 19:49
14.-15. Kateřina Chlupová
1977 20:16
14.-15. Jitka Navrátilová
1991 20:16

1 kg – 28 Kč
malá – 10 Kč
velká – 29 Kč
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Společnost ZF Electronics Klášterec s.r.o.
přeje příjemné prožití vánočních svátků
a vnovém roce 2021 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.

Volná místa:
• Skladník – zásobovač
• Operátor výroby
• Referent kvality výroby
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista údržby výroby
• Inženýr kvality
Staňte se součástí našeho ZF týmu a zašlete nám Váš životopis.

JE ČAS VYDAT SE SPRÁVNOU
CESTOU KE SVÉ BUDOUCNOSTI.
S NÁMI, PŘEDNÍ SVĚTOVOU
TECHNOLOGICKOU SKUPINOU.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří
Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com
Nikola Strnadová,
+420704849720,
nikola.strnadova@zf.com
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Město Klášterec nad Ohří nabízí k prodeji bytovou jednotku č. 366/9 v ulici Boženy
Němcové o velikosti 3+1 tomu žadateli, který za ni nabídne nejvyšší nabídkovou
cenu. Začíná se na 1.480.000 Kč.

Více informací a podmínky prodeje najdete na webu města.
Prohlídky bytu lze domluvit u paní Hlouškové na tel.: 474 359 688 nebo 606 625 670.
Žádost je možné podat nejpozději do 18. ledna 2021 do 12 hodin.

KŘÍŽOVKA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

12/2020 | strana 20

Klášterecké noviny jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku a jsou registrovány u MK ČR pod číslem E 14592. Vydává: město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec
nad Ohří. Adresa redakce: Město Klášterec nad Ohří, Odbor komunikace a cestovního ruchu, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří. IČ: 00261939. Odpovědná redaktorka: Mgr. Kateřina
Šmahelová. Redakční rada: Dr. Ing. Radka Hodicová, Bc. Adéla Václavíková, Mgr. Eva Kocábová, Ota Schnepp, Bc. Renata Šindelářová. Tel.: +420 474 359 699. E-mail: redakce@muklasterec.cz.
Web: www.klasterec.cz. U neoznačených článků a fotografií je autorem redakce Kláštereckých novin. Klášterecké noviny vycházejí vždy poslední čtvrtek v měsíci. Redakce si vyhrazuje právo úpravy,
případně zkrácení textu doručených příspěvků. Místo vydávání: Klášterec nad Ohří. Klášterecké noviny jsou neprodejné a vycházejí v nákladu 7200 výtisků. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.

