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Tomáš Barták „rozjede” další dobročinnou
sbírku, tentokrát pro čtenáře Martina
Se svou příznačnou energií a zápalem
pro dobrou věc zahajuje Tomáš Barták,
současný vedoucí kulturního centra,
další podpůrnou kampaň pod záštitou
města. Obdarovaným má být tentokrát
desetiletý Martin Rosenbaum
z Klášterce nad Ohří.
Už na prvním videu, které Tomáš
s Martinem natočil a nyní je ke zhlédnutí na sociálních sítích, vzbuzuje tento
úžasný, veselý a bezprostřední kluk
velké sympatie. Dozvídáme se v něm,
že je vášnivým čtenářem, a protože je
také pro každou legraci, rozhodl se
Tomáš coby divadelní principál, že MarMartin s Tomášem a týmem místní knihovny
tinovi splní jeho velký sen a umožní mu
stát se hercem. Bude to jistě skvělá událost a před jeho úplně prvním vystoupením mu
už teď držíme palce.
Martin se, podobně jako František, příjemce loňské sbírky, statečně potýká s následky
dětské mozkové obrny a potřebuje speciální neurorehabilitaci. Dle finančních možností
rodiny proto podstupuje dvou až čtyřtýdenní programy metody Therasuit v Hájku,
Klimkovicích či Karlových Varech. Cvičí tam velmi rád, pobyty mu pomáhají, ale zdravotní
pojišťovna na ně nepřispívá. Z vybraných peněz mu bude moci veřejnost přispět právě
na cvičení v jednom ze zmíněných center.
Sbírka bude zahájena 1. června a potrvá do 19. listopadu 2021.
Přispět do kasičky bude v tomto období možné kdykoli při návštěvě oddělení pro dospělé Městské knihovny Klášterec nad Ohří a samozřejmě také na akcích pořádaných organizací Zámek Klášterec nad Ohří či městem Klášterec nad Ohří.
V plánu je mimo jiné také speciální den věnovaný čtenářovi Martinovi. Bližší informace budeme průběžně zveřejňovat, sledujte informační kanály města. Přispět můžete
i na Martinův transparentní bankovní účet č. 2601984243/2010.
Za každý byť jen drobný finanční dar předem děkujeme.
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
jsme na konci
května,
měsíce, který
byl v letošním roce velmi deštivý. Také se zdá, že
byl i měsícem uvolňování
všech možných opatření,
která velmi významně zasáhla do našich životů. Pomalu
se tak vracíme k běžnému
chodu v našich zaměstnáních
či rodinách. Otevřeny jsou již
i naše informační centra,
galerie a zámek.
My Klášterečtí si také po
delší době můžeme konečně zase vychutnat naše
osvěžující léčivé prameny,
a nejen my. Velmi mě překvapovaly telefonáty občanů z různých, i vzdálenějších koutů naší země, jako
jsou Mělník, Plzeň, Cheb,
ale i z dalších míst, kteří se
mě dotazovali, zda si již
mohou přijet tuto minerální vodu natočit a odvézt.
I proto se domnívám, že
využít tento vzácný dar,
který v Klášterci máme, je
naší povinností.
A když jsem se zastavil
u našich léčivých pramenů,
nemohu
nevzpomenout
využití našich lázní pro očkování. Jak asi dobře víte, chod
očkovacího centra v Klášterci nad Ohří byl pozastaven.
Díky rychlé reakci našich
zastupitelů, jejichž vyjádřený nesouhlas jsem měl jako
krajský zastupitel možnost
okamžitě přednést na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, jsme
byli vyslyšeni a očkování
v areálu Lázní Evženie tedy
dál funguje. Věřím, že i díky
tomu se naše životy postupně vrátí k normálu.
První červnový den oslaví
svůj svátek všechny děti.
Přeji jim, aby škola, sport
i všechny další mimoškolní
aktivity fungovaly jako dříve. Mimochodem, přeji to
i jejich rodičům.
Krásný červen.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaostřeno na prostor u zámeckého a lázeňského
parku, kde vznikne odpočinková zóna
V květnu byla zahájena realizace dlouho připravované
úpravy prostoru před zámeckým parkem u klášterecké
loděnice, kde by mělo vzniknout místo pro odpočinek
a volný čas. Prostor bývalých
zahrádek bude přetnut novou
komunikací s odděleným pruhem pro chodce a cyklisty.
Cesta s žulovým povrchem
povede od brány zámeckého

parku po plynulém náspu
a vyústí do Zahradní ulice na
rohu budovy Vojenských lesů
a statků ČR, kde bude zřízen
nový bezpečný přechod.
Nová komunikace bude
osvětlena šesti lampami
s LED technologií. Obě její
strany se dočkají parkových
úprav v podobě trvalkových
záhonů, okrasných keřů
a mlatových ploch, které

umožní mimo jiné i hru
pétanque. Mlatové plochy
budou doplněny šesti solitérními valouny. Celý prostor se
rovněž osadí devíti lavičkami,
čtyřmi odpočinkovými lehátky a stojanem na kola. Záměrem města je v budoucnu
doplnit místo také o herní
prvky a prolézačky.

Letos město rovněž připraví
projekt úpravy dalšího místa
před zámeckým parkem, a to
u letního kina. Samotná realizace proběhne až v příštích
letech, jejím cílem je propojení kulturního centra s letním
kinem, zámkem, zámeckým
parkem a areálem gymnázia
a střední odborné školy. Město zatím se zástupci školy jedná o odstranění nevzhledného plotu. Záměrem je otevřít
a zprůhlednit od hlavní komunikace areál školy s hřištěm
a navazujícím zámeckým
parkem.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Objemného odpadu se legálně zbaví i chataři - víme kdy
a kde budou přistaveny kontejnery

Umístění kontejneru v chatové oblasti
u bývalé restaurace (červen)

Umístění kontejneru v chatové oblasti
v Rašovicích (říjen)

Umístění kontejneru v chatové oblasti
v Zatopené (červen)

Mapka umístění kontejnerů v chatových oblastech
Na červen a říjen jsou připraveny další termíny rozmístění velkokapacitních kontejnerů ve městě. Uživatelé
mobilního rozhlasu dostanou zprávu o blížícím se
termínu formou SMS či
zprávy do mobilní aplikace
Mobilní rozhlas. Na fotografiích jsou vidět vyhrazená místa v chatových oblastech
v Zatopené, u bývalé restaurace v Mariánském údolí
a v Rašovicích, zároveň jsou
vyznačena na mapce. Do kontejnerů lze ukládat pouze
objemný kusový odpad (nábytek, kovy, koberce, lina apod.),
nejsou však určené pro nebezpečný odpad ani nádoby jím
znečištěné. Zároveň neslouží
pro bioodpad. Pokud bude velkokapacitní kontejner naplněn
před vypršením určené doby
stání, bude z daného stanoviště odvezen bez opětovného
přistavení. Vaše případné
dotazy zodpoví Simona Šantorová (474 359 613, santorova@muklasterec.cz).
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S rozvojem lázní nám pomohou odborníci z Jeseníku
V roce 1822 vznikl v Jeseníku první moderní vodoléčebný ústav na světě, ze kterého se během několika desítek
let staly světoznámé lázně a vzor pro nadšené příznivce vodoléčby z celé Evropy. A právě pokračovatelé této
tradiční a osvědčené značky – Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník a zastupitelé Klášterce nad Ohří se minulý
měsíc rozhodli uzavřít memorandum o spolupráci při rozvoji lázeňského areálu Evženie.
dotačních titulů, vlastními
prostředky nebo využitím
úvěru.
Společný cíl je jasný –
vybudovat plně funkční
a ziskový lázeňský areál,
který bude atraktivní pro
návštěvníky z řad lázeňských hostů. Zároveň
umožní místním obyvate-

lům využívat nadstandardní nové služby a také
jim nabídne nová pracovní
místa a v neposlední řadě
akceleruje rozvoj starého
města a vytvoří další příležitosti pro místní podnikatele.
Celé znění memoranda
najdete brzy na webu města.

Zemřel pan Dietmar Hübler
Memorandum o spolupráci
nevzniklo jen tak. Již od roku
2019 hledá současné vedení
Klášterce nad Ohří cesty, jak
tradici využívání minerálních
pramenů pozvednout a naplnit
tak daný plán strategického
rozvoje. Jeseník nebyl prvním
potenciálním partnerem, kterého město oslovilo. Na začátku se obrátilo na současného
nájemce areálu lázní, společnost ARC-MED, s.r.o., která
zde provozuje rehabilitační
a wellness služby. I kvůli ekonomické náročnosti rozvoje
ovšem nedošlo k dohodě, a tak
město oslovilo na 100 společností v celé České republice
s tím, zda by chtěly s rozvojem
kláštereckých lázní pomoci.
Největší vůli a tah na branku
ukázaly Priessnitzovy léčebné
lázně. Úskalí podobných projektů spočívá vždy především
ve vybalancování způsobu
spolupráce. Toto bylo tedy
předmětem jednání v uplynulých měsících. Vedení
našeho města si velice dobře
uvědomuje, že je klíčové
neztratit kontrolu nad majetkem, který v areálu máme.
Zároveň je pro každý podnikatelský záměr potřeba
odborného vedení a velkých
zkušeností, kterými volení
zástupci místních občanů nikdy disponovat nebudou, protože je politické prostředí přirozeně každé čtyři roky
proměnlivé. Jako ideální variantou se tak jeví společné
podnikání, ve kterém by oba

subjekty disponovaly svými
podíly a zároveň si rozdělily
pravomoci na provozní a kontrolní část – právě ta je pro
město důležitá z hlediska
dohledu nad vloženým majetkem.
Aby si Klášterec nad Ohří
s novým partnerem vyjádřili
důvěru před závěrečným
vyjednáváním o společenské
smlouvě, schválili zastupitelé
města memorandum o spolupráci, které stojí na modelu
společného podniku se společnými cíli. Tím podnikem by
měla být již založená a městem Kláštercem nad Ohří
dosud vlastněná společnost
Lázně Evženie, a.s., která
v minulosti lázně provozovala
a v současné době žádnou
činnost nevykazuje.
Jednotlivé vklady obou
zúčastněných smluvních
stran jsou rozdílné. Zatímco
město do společnosti vloží
majetek, který se v areálu
nachází a v současné době je
na něj zpracováván znalecký
posudek, investor se zaváže
dodat přímé finanční prostředky ve výši několika desítek milionů korun. Tyto finance poslouží jako základ pro
hlavní investici potřebnou pro
ekonomickou životaschopnost projektu – vybudování
lázeňského domu s odpovídající ubytovací kapacitou.
Další financování následně
zabezpečí investor, ale podílet
se na něm samozřejmě bude
i naše město, a to jak pomocí

V nedávné době se k nám
dostala smutná zpráva, že po
dlouhé a těžké nemoci zemřel
pan Dietmar Hübler. Vedení
města vyjádřilo obratem jeho
nejbližším upřímnou soustrast.
Pan Hübler byl klášterecký
rodák, pocházel z německé
rodiny, která byla po válce
nuceně vysídlena do sousedního Německa. Na události té
doby krátce vzpomínal také
v rámci úspěšné českoněmecké výstavy, o které
jsme již psali. Z jeho vyprávění se podařilo zachytit toto:

Jednoho letního dne roku
1946, byl zrovna svátek letnic
a maminka tehdy pětiletého Pan Dietmar Hübler v červnu
Dietmara slavila 33. naroze- 2018 na vernisáži českoniny, se u nich doma objevili německé výstavy v galerii
příslušníci pořádkových sil, Kryt s názvem Lidé – osudy –
aby jim oznámili, že musí do vzpomínky, vzpomínky dvou
tří dnů opustit svůj byt a hlásit národů na odsun obyvatel
se ve sběrném táboře. Odtud pohraničí
byli vysídleni pryč ze země.
Cestovali několik dní nákladním vagonem, krajinu ubíhající
kolem tvořila válkou zničená města. Když vystoupili, byli
ubytováni v bývalých kasárnách a později je k sobě vzali
sedláci z okolí.
Jedna z jeho posledních vzpomínek z rodného města patřila
střelbě na náměstí. Dva muži zde byli u kašny demonstrativně popraveni a této popravě museli povinně přihlížet
všichni Němci včetně nejmenších dětí. Tato vzpomínka se
mu jako malému chlapci nenávratně vryla do paměti.
I přesto se následně velmi angažoval v opětovném navázání
vztahů mezi oběma národy. Byl především dlouholetým
organizátorem setkání odsunutých krajanů z našeho města
a podnikal také nejrůznější kroky pro vzájemné porozumění
Čechů a Němců. Do tohoto dialogu se snažil vtáhnout i mladou generaci. Jeho vlast byla pro něj po celý život velmi
důležitá a s velkou radostí hodnotil současný vývoj Klášterce
nad Ohří. Úmrtím pana Dietmara Hüblera jsme ztratili
významnou osobnost, která má mimořádný podíl na česko-německém sblížení. Čest jeho památce.
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Očkovací centrum v Lázních Evženie obnovilo provoz
Po krátkém přerušení se
v lázních od 12. května opět
očkuje. S postupným snižováním věkové hranice těch,
kdo se mohou k očkování hlásit, tak bude vakcína zájemcům rychle dostupná přímo
v místě bydliště.
O dočasném pozastavení
možnosti hlásit se nově
k očkování v našem městě
informoval veřejnost místní
odbor komunikace a cestovního ruchu 21. dubna. V té
době v lázních probíhalo už
pouze plánované doočkování
druhé dávky u již objednaných zájemců.
O věci okamžitě jednali zastupitelé města ještě na svém
dubnovém zasedání. Z jejich
jednání vyplynulo, že důvo-

dem pro dočasné uzavření
očkovacího centra v Lázních
Evženie byla snaha ze strany
krajského koordinátora pro
očkování zabránit „očkovací
turistice“ mezi okresy v době
vyššího výskytu pozitivních
případů a dalším argumentem byl záměr zajistit, aby
proočkovanost
populace
v rámci celého Ústeckého
kraje byla v době, kdy byl
nedostatek vakcín, rovnoměrná, a tím pádem i spravedlivější. Nejbližším místem,
kde se poté Klášterečtí mohli
nechat očkovat, byla sousední Kadaň, ve které jakožto
obci s rozšířenou působností
bylo očkovací centrum ponecháno v plném provozu.
Zřízení očkovacího centra pří-

mo v našem městě stálo jeho
vedení nemalé úsilí a v pozastavení této činnosti spatřovali klášterečtí zastupitelé
nebezpečí
toho,
že
k jejímu obnovení už nemusí
dojít vůbec. Proto pověřili
vedení města sepsáním
písemného odvolání proti
tomuto rozhodnutí. Pan starosta následně přednesl tento
požadavek na nejbližším
zasedání
Zastupitelstva
Ústeckého kraje, jehož je sám
členem. Ve svém odvolání
město argumentovalo tím, že
senioři, kteří byli primárně
zváni k očkování, ho raději
odmítli, protože nechtěli či
nemohli kvůli podání vakcíny
nikam dojíždět. Tento požadavek Klášterce nad Ohří byl

vyslyšen a provoz zdejšího
očkovacího centra byl obnoven.
Od 17. května se k očkování
mohou registrovat zájemci ve
věku 40 let a více. Předpokládá se, že věková hranice se
bude brzy nadále snižovat.
Objednávat se můžete pomocí Centrálního rezervačního systému, který naleznete
na webu crs.mzcr.cz nebo
registrace.mzcr.cz. Podání
vakcín v Klášterci nad
Ohří zajišťuje provozovatel
lázní, společnost ARC –
MED s. r. o. Připojujeme také
kontakt přímo na očkovací
centrum v Lázních Evženie – tel.: 702 197 911 nebo
702 197 898, e-mail:
recepce@arc-med.cz.

Město zakrátko odevzdá střežené historické poklady,
aby mohly být přístupné všem
S posledním květnovým
dnem se bude muset klášterecká matrika rozloučit s částí
historických matričních knih,
které předá dle předem daného plánu do Státního oblastního archivu v Litoměřicích.
Odvezeny budou ve švabachu

tištěné a kurentem psané
matriční knihy, jejichž poslední záznam dokládající sňatek
nebo úmrtí se váže k roku
1945. Právě jim totiž uběhla
skartační lhůta v délce 75 let
a odteď mohou být přístupné
očím veřejnosti. Uvedené kni-

Pozvánka na slavnostní
umístění pamětní desky
v Mikulovicích
Dne 9. června od 17.00 hodin
bude na hřbitově u kostela
svatého Mikuláše v Mikulovicích slavnostně umístěna
pamětní deska. Bude připomínat nám i budoucím generacím památku zesnulých
a na místním hřbitově pochovaných německých obyvatel
této vsi. Akci pořádá spolek
Shromáždění
německých
spolků v České republice za
finanční podpory Ministerstva
vnitra Spolkové republiky
Německo. Touto pietní akcí

navazuje zmíněný spolek na
projekt dokumentace německých hřbitovů, do něhož byl
vloni zahrnut také ten mikulovický. Vedle zástupců vedení města Klášterce nad Ohří
a kadaňské farnosti účast přislíbil člen Rady vlády pro
národnostní menšiny pan
Martin Dzingel a zástupci
nadace Adalbert Stiftung.
Součástí slavnostního setkání
bude pěvecké vystoupení
Adély Kodytkové. Jste srdečně zváni.

hy se týkají obcí Klášterec
nad Ohří, Vernéřov, Venkov, Šumná, Nová Víska,
Klášterecká Jeseň, Hadov
a Ciboušov. Nejstarší z nich
je z obce Šumná. Data o úmrtí místních obyvatel do ní byla
zapisována již od roku 1789.

V archivu knihy prohlédnou
a počínaje lednem 2022 dojde v průběhu dvou let k jejich
postupné digitalizaci. Stanou
se tak přístupné komukoli
v rámci e-badatelny na webových stránkách litoměřického
archivu.

V závěru měsíce května bude krátkodobě uzavřena
stáčírna minerální vody Evženie
Ve dnech 24. – 31. května bude stáčírna pro veřejnost uzavřena z důvodu nutnosti prostory vymalovat. Stáčírna bude
opět zprovozněna od 1. června. Městský a Klášterecký
pramen v turistickém informačním centru v areálu lázní
zůstávají zájemcům plně k dispozici v průběhu běžné otevírací doby.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
Plánované zasedání proběhne ve čtvrtek 24. června
od 15 hodin ve společenském domě Panorama. Na
programu bude mj. také
rozhodnutí o udělení letošní
ceny města na základě
doručených nominačních
listů od občanů. Celý program a podmínky pro účast
veřejnosti vzhledem k aktuálnímu stavu epidemie
budou uveřejněny včas na
webu města a sociálních
sítích. Video ze zasedání
bude jako vždy přenášeno
online na kanálu YouTube:
Aktuality Klášterec.

V termínu od 1. do
11. června bude v Klášterci
nad Ohří postupně probíhat
mytí kontejnerů na odpad.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Tomášem Bartákem
Tomáš Barták je v Klášterci nad Ohří známý především
jako showman, divadelník, zpěvák a herec. Své mnohaleté zkušenosti v oblasti kultury a neutuchající elán
nyní může uplatnit v nové profesi. V polovině ledna se
stal vedoucím nově vznikajícího kulturního centra. Ač
stále není hotové a své brány otevře až v druhé polovině
roku, podle svých slov je rád, že do funkce nastoupil
s takovým předstihem. Naopak prý měl začít ještě dřív.
Téměř denně je v kulturním centru přítomen, jeho přičiněním už došlo k více než padesáti změnám stavby
či užívání. Všechny změny probíhají v rámci rozpočtu,
pro praktické využití domu jsou však zásadní. Snaží se
totiž čerpat ze své praxe z jevišť a domů, které ve své
kariéře navštívil a kde hrál. Pokud jde o dispozice
a vybavení gastro provozu, rád si nechal poradit a konzultoval vše s odborníky. V rozhovoru jsme se soustředili hlavně na plány nového kulturního stánku, na jehož
otevření se mohou těšit všichni napříč generacemi.

Boris Hybner. S posledním
jmenovaným mě seznámila
Jitka Sedláčková, hodně jsme
si rozuměli. Vždy jsem si chtěl
zahrát pantomimu a on byl
pro mě profesor této disciplíny. Zkoušeli jsme představení
nazvané Mimozemšťani, měli
jsme spadnout v zelených
oblecích s tykadly do obecenstva. Bohužel jsme zůstali jen
u rozepsaného scénáře, Boris
odešel na nebeské jeviště.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
Za svůj největší úspěch považuju to, že mám krásnou rodinu, úžasné místo k žití a to,
že jsem ještě zdravý.
Jaký je rozdíl mezi divadelním herectvím a hraním před kamerou, případně online streamováním,
nechybí ti zpětná vazba
diváků?
Herectví na kameru je úplně
jiný obor, který jsem měl
možnost vyzkoušet, ale dlouho jsem to nedělal. Musel
jsem se v podstatě učit úplně
od začátku. A kdyby nebyla
odezva formou chatu při online vysílání, nevydržel bych
dlouho ani streamovat. V této
době ale diváci potřebují
pomoc a dělal jsem to rád.
Během vysílání i po něm jsem
obdržel krásné odezvy třeba
od lidí, co jsou sami opuštění
doma, udělalo jim to ohromnou radost. Ale plné sály
a amfiteátry jsou nezaměnitelné.

V kolika letech ses poprvé
postavil na prkna, co znamenají svět?
Bylo to v mých 15 letech
coby zástup v ochotnickém
souboru Klas v Klášterci nad
Ohří. Zaskakoval jsem v té
době pro mě za velikána
divadelního světa Honzu
Milotu v Nejkrásnější válce.
Bohužel jen na zkouškách.
U Klasáků jsem prošel všemi
profesemi od nápovědy po
režiséra, a tím nasbíral
zásadní zkušenosti pro svou
další praxi. Nikdy nezapomenu na šťastné chvíle prvních
potlesků.

Kdyby nebyla
odezva formou
chatu při online
vysílání,
streamovat bych
nevydržel.
Kdo je tvým hereckým
vzorem?
Herecký vzor úplně nemám,
ale čerpal jsem pro někoho
možná
překvapivě
od
různých herců, jako jsou
Bolek Polívka, Pepa Dvořák,
Jiří Sovák, Josef Abrhám nebo

Jak ovlivnila pandemie
koronaviru tvé divadlo?
Zastavila samozřejmě veškerou činnost a museli jsme si
najít úplně jinou práci. Což se
nám povedlo a díky „velké
štědrosti“ naší vlády jsme to
s
úspěchem,
úsměvem
a nadhledem přežili. Na
našem domě letos měla být
hotová fasáda, nová střecha,
budeme rádi, když zůstane ta
stará nad hlavou.
Plánuješ na letošní léto
dovolenou?
Manželka plánuje dovolenou.
Já neustále říkám, že nevím,
jak bude vše probíhat, veškerá má letošní dovolená je
s velkým červeným otazní-

kem. V létě a na podzim bude
v kulturním centru nejvíce
práce.
Seznámíš nás s koncepcí
rozvoje nového kulturního
centra?
Určitě a rád. Kromě velkého
sálu a městské knihovny
bude v kulturním centru minidivadélko, které bude zároveň fungovat jako zkušebna
místních ochotníků, klubovna
pro taneční soubory, zasedací
místnost a dvě pronajímatelná přísálí. Dále dětská herna,
hudební studio, stream studio, copycentrum a miniknihkupectví. V knihkupectví
budou ke koupi či objednání
knižní novinky, ale i učebnice
pro nedaleké gymnázium
a střední odbornou školu.

V přízemí bude
otevřen denní
bar
s občerstvením
a dobrou kávou.
Jak budou moci kulturní
centrum využívat děti či
rodiče s dětmi?
Pro rodiče s dětmi plánujeme
rodinný klub, který bude fungovat jak v týdnu dopoledne,
tak o víkendech. V kulturním
centru plánujeme otevřít
minihernu, uvádět pohádky,
tvůrčí dílničky pro děti
a podobně. Nechceme samozřejmě suplovat dům dětí
a mládeže. S Volňáskem
budeme spolupracovat na
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velkých akcích pro celé rodiny, tak jako to doposud činilo
naše divadlo Hnedle vedle.
Připravujete nějaké zázemí či novinky pro seniory?
Pro místní svazy a organizace
připravujeme
kanceláře,
budou moci využívat klubovnu i velký sál. Dále připravujeme přednášky, koncerty
a společenské večery. Rád
bych oprášil i ples seniorů.
Na leden příštího roku připravujeme první koncert pro
seniory, a to oblíbeného zpěváka TV Šlágr Marcela Zmožka. Uvažujeme také o novince, a to dopravě na různá
divadelní představení či koncerty zpátečním autobusem
po městě, ještě ladíme detaily.
Bude kulturní centrum
k využití po celý den?
Snažíme se, aby v týdnu bylo
otevřeno od 9 do 17 hodin.
Pokusíme se nastartovat
i víkendový provoz, který
bude doplňovat klub pro rodiny a večerní koncerty
v kavárně pro oblastní kapely
a muzikanty. V kulturním centru se bude nacházet
knihovna, která bude otevřena po celý den.
Jak to bude s kavárnou,
bude možné ji navštívit
i mimo kulturní akce?

otevřený během všech společenských akcí. V přísálí
bude koktejl bar a na balkoně
minibar na plesy a další velké
akce.
Bude v kulturním centru
pokračovat oblíbený taneční kurz?
Ano a nejen ten. Kromě tradičních tanečních kurzů Dagmar Knížetové se veřejnost
může těšit na kurzy tvůrčího
psaní s Renatou Šindelářovou, výtvarné kurzy s Janou
Sádrikovou, fotoklub s Renatou Menclovou, cestovatelský
klub s Hanou Příšovskou,
jazykové kurzy a scházet se
zde bude také šachistický
oddíl tělovýchovné jednoty,
který doposud stejně jako
knihovna působil ve společenském domě Panorama.
Rádi poskytneme prostory
kulturního centra i dalším
zájmovým okruhům. Stačí
nás kontaktovat a dohodnout
se. Rádi pod svá křídla vezmeme všechny, co něco umí.
Jak plánuješ skloubit činnost svého divadla Hnedle
vedle s pozicí vedoucího
kulturního centra?
Nejprve bych chtěl poděkovat řediteli organizace Zámek
Klášterec nad Ohří Petru Hybnerovi za důvěru, kterou ve
mě vložil. Hudební divadlo
Hnedle vedle funguje po

S herečkou Lilian Malkina v pořadu Herečka na export
Plánovaný gastro provoz se
dělí na čtyři části. V přízemí
bude otevřen denní bar
s občerstvením a dobrou
kávou. Dále bude v předsálí
společenský bar, který bude

12 letech své činnosti již
automaticky, nepotřebuje
získávat nové pořadatele,
v podstatě si jezdíme jen tak
hrát. V současné době spolupracuje s 359 pořadateli,

ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Propadl jsem asijské kuchyni. Jedním z jejích zázraků
je pro mě polévka Pho Bó, kterou si rád dávám jako
hlavní jídlo, Bún bò Nam Bô nebo korejské kimchi. Zdokonalil jsem se v jejich přípravě, vařím je sám. Vše se
dělá jen ve velkém, proto vždy sezvu hodně hostů.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Modrá. Připomíná mi oceán, oblohu, jejich obrovské
rozpětí a rozměr.
Kde nejdále ve světě jsi byl?
Nejdál asi v Pyrenejích, v Andoře, kam jsem si odskočil
ve svém volnu při režírování jedné show. Během chvíle
můžete plavání v moři vyměnit za koulování na sněhu,
mají tam krásné plantáže tabáku, výbornou šunku
a sýry.
Jaké máš koníčky?
Nikoho asi nepřekvapí, že je to divadlo. Na více koníčků
není čas. Baví mě vařit, ale to dělám běžně každý den,
možná akvaristika… Ale hlavní je smích a radost diváků.
Co ti divadlo dalo a vzalo?
Tím, že divadlem žiju pořád, nedokážu to nyní posoudit,
potřeboval bych odstup. Určitě mi dalo spoustu přátel,
zážitků, procestoval jsem řadu míst – nedávno jsem
spočítal, že naše divadlo má 359 spolupracujících pořadatelů po celé České republice. Vzalo mi leda mládí,
kočičko.

a to než po republice objedeme, dá nějaký čas. Občas
vymyslím něco nového.
Máme toho na repertoáru
tolik, že není třeba. Nic nového a převratného divadlo
nepřipravuje. Kulturní centrum je novou výzvou pro mě
i můj tým a věříme, že mu
vdechneme ten správný život
a budou ho diváci rádi
navštěvovat. Nechceme, aby
fanoušci našeho divadla přišli
o naše oblíbená představení,
a proto s námi ředitel organizace uzavřel memorandum
o spolupráci. Já z pozice své
funkce budu v Klášterci nad
Ohří vystupovat bez nároku
na honorář a diváci tak o oblíbené chvíle s námi nepřijdou.
Kdy by mělo kulturní centrum otevřít své brány
veřejnosti?
Pokud stavba i covid dovolí,
plánujeme otevřít 13. listopadu tohoto roku dnem otevřených dveří a velkou show.
Následně proběhne první
koncert v rámci turné Anety
Langerové Dvě slunce. Další
týdny a měsíce se mohou
návštěvníci těšit na Žalmana,
Klášterecké divadelní žně,
RETRO, Sto zvířat, činohru

Při natáčení pořadu Bylo,
nebylo
Začínáme končit s Bárou
Hrzánovou a Radkem Holubem a mnoho dalšího. V současné době je vše velmi
napjaté. Dodavatelé materiálu vše dodávají opožděně,
tato doba stavební činnosti
příliš nepřeje. Jsem však optimista a chválím všechny, co
se na stavbě podílí. Dávají do
toho vše a je s nimi radost
spolupracovat.
Děkuji moc za rozhovor, ať
se ti daří naplnit všechny
tvé plány.
Adéla Václavíková ■
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Již druhým rokem zamíří průvodkyně s návštěvníky
také do obou místních kostelů
Kostel Nejsvětější Trojice
a hřbitovní kostel Panny Marie
Utěšitelky patří k dominantám
staré části města. Oba klášterecké svatostánky po staletí
věrně slouží svému účelu
a kromě toho se loni poprvé
po delší době více otevřely
široké veřejnosti tím, že se
zde vedle koncertů a jiných
kulturních akcí konaly ve spolupráci se Zámkem Klášterec nad Ohří také první
komentované prohlídky.
Byl na ně velmi pozitivní ohlas
a v nabídce zámku budou znovu i letos. Proč by neměly
ujít vaší pozornosti?
Místní sakrální stavby jsou
významnými
památkami
doby barokní. Ta promlouvala k obyčejnému člověku
především formou výrazných
kontrastů s cílem ohromit ho
svou krásou a zdobností a formovat jeho vnitřní svět. Barvy, tvary, použité materiály,
to vše mělo napomoci zprostředkovat návštěvníkům
určitý světonázor. I o něm
bude v rámci názorné ukázky
prvků barokní architektury
řeč. Průvodkyně se navíc postarají o to, aby při tom vašim
zrakům neušlo nic důležitého.
Vysvětleny budou také pojmy
spjaté s provozem těchto
památek.
Velmi zajímavé jsou i příběhy vzniku obou kostelů.
Dozvíte se, komu a kdy záleželo na tom, aby zde byly

postaveny, kdo je financoval
a co tomu všemu předcházelo. Jistě přitom padnou jména
jako Michael Oswald Thun,
Carlo Lurago, Rossi de Luca
a mnohá další. Poutavé je
rovněž vyprávění o jejich
pohnutém osudu. Od doby
svého prvotního vysvěcení
totiž čelily hned několika
požárům a postupem času
u nich došlo k různým stavebním úpravám.
A konečně kostel jakožto typické dějiště pro mši si mnozí
obvykle spojují především
s místem klidu a duchovní
meditace. Už méně lidí ale
rozumí symbolice jejich
výzdoby a neznají příběhy
vyobrazených svatých, které
už samy o sobě měly k návštěvníkům promlouvat. Výběr
a umístění světců zde rozhodně
nebyl náhodný. Také to bude
předmětem těchto setkání.
Podařilo se nám vzbudit vaši
zvědavost? Poznamenejte si
tedy termíny komentovaných prohlídek kláštereckých kostelů včetně Thunské hrobky v průběhu letní
sezony 2021:
12. a 26. června
10. a 24. července
7. a 21. srpna
4. a 18. září
Ve všech případech se jedná
o soboty a prohlídky v délce
maximálně 90 minut budou
vždy celkem tři za sebou
se začátkem v 11, 13

Právě vychází další detektivka z pera Luďka Kubáta…
Počty nakažených klesají, protipandemická opatření se konečně postupně
uvolňují, povoluje se konání trhů či jarmarků, kam se po dlouhé době těší
spousta lidí hledajících povyražení i čerstvé zboží přímo od výrobců. Koho by
přitom napadlo, že už odtud nemusí
odejít živý?
Právě to se stalo oběti záhadného vraha
nového detektivního románu. Zarážející na tom všem je, že si nikdo ze stovek přítomných ničeho podezřelého
nevšiml. Případ opět pěkně zamotá
hlavu známé trojici vyšetřovatelů. Jednat musejí ovšem velmi rychle, protože se zdá, že smrtelné
nebezpečí stále trvá a zmíněná vražda nemusí být zdaleka
poslední. Dokážete ukázat prstem na pachatele dříve než
Petr Beránek? Román pana Kubáta s názvem Osudový zkrat
bude v prodeji již na začátku června.

Část nástropní fresky v kostele Panny Marie Utěšitelky;
foto: Vítězslav Růta
a 15 hodin. Vstupenky jsou
k zakoupení na pokladně
zámku. Před plánováním
výletu berte, prosím, v úvahu
aktuální vývoj epidemiologické situace, kterou v době stanovení termínů není možné

předvídat. Konání prohlídky
si lze případně předem ověřit
na zámecké recepci na tel.:
474 375 436.
Tým průvodkyň i pan farář se
na vás již velmi těší.

Odpoledne s Hudbou pro radost si mohou užít všichni
žáčci, rodiče i příznivci hudebních programů YAMAHA. Srdečně
vás zveme ve středu 16. června od 16.16 hodin do
zámeckého parku, kde si po dlouhé době opět společně
zazpíváme, zatančíme a popovídáme. Zváni jsou také rodinní
příslušníci a kamarádi. Deku a deštník pro jistotu s sebou.
Akce je určená dětem od 4 měsíců do 7 let a je podporována městem Kláštercem nad Ohří.

Vstupní chodba knihovny hostí skromnou výstavu
obrázků paní Jany Sádrikové
Přijďte se k oddělení pro dospělé čtenáře
pokochat jemnými přírodními motivy
nebo tvářemi žen s propracovanými
detaily. Možná vás bude zajímat, že jejich
autorka povede v prostorách nového kulturního centra kurzy malování.
Výstava v knihovně je prodejní a byla
prodloužena do 30. června.
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V galerii Kryt se v červnu představí výstava věnovaná
odsunu sovětských vojsk z Československa
V roce 1990 došlo k podpisu
smlouvy mezi Sovětským
svazem a Československem
o odsunu okupačních vojsk.
V důsledku toho skončila
sovětská okupace, která
byla zahájena v srpnu
1968. Poslední transport
se sovětskými vojáky
a technikou opustil území
republiky
21.
června
1991, tedy před 30 lety.
V červnu tak budete mít možnost zhlédnout výstavu fotografií Miroslava Rady, držitele ceny Czech Press Photo

a fotografa Deníku, doplněnou o trojrozměrné předměty, které zapůjčí pravidelným
návštěvníkům galerie již velmi dobře známý Šimon
Čekal. Kromě fotografií
zaměřených přímo na náš
region uvidíte různé zbraně,
uniformy, listiny či jiné artefakty.

Výstava bude návštěvníkům přístupná od 4. června do 4. července.

Přestože byly památky a muzea dlouhý čas zavřené,
nepřestáváme se vzdělávat v nových trendech
Projekt městského muzea
ve Weberově domě je již
dlouhý čas hotový a čekáme
na finanční dotaci. Krom toho,
že shromažďujeme historická
fakta a další informace o Klášterci a jeho okolí a přijímáme
dary do budoucí expozice,
sledujeme zároveň novinky
ze světa výstavnictví.
V dnešní době s vyspělou informační technologií
a audiovizuální technikou je
možno dělat zázraky. Muzea
se stávají místem nejen
vzdělání, ale i zábavy pro
všechny věkové kategorie. Čím více smyslů člověk
zapojí, tím více informací si
s sebou odnese. Během roku
jsou pravidelně pořádány
mnohé konference pro
muzejníky, a to i v době

lockdownu. Díky online vysílání je možno připojit se
pohodlně z kanceláře. Sledujeme například konference pořádané společností
AV MEDIA a. s. a Asociací
muzeí a galerií ČR, z. s. Díky
tomu zůstáváme v obraze
a dozvídáme se o novinkách
v oblasti výstavnictví.
Kromě péče o stálé expozice pracují zaměstnanci
kláštereckého zámku na přípravě nové výstavy (o té
zase někdy příště) a vzdělávají se v oblasti historie města
a především dějinách výroby
porcelánu.
Spolupracujeme s odborníky
z několika kulturních organizací,
mezi
nimi
jsou
např. Uměleckoprůmyslové
museum v Praze, Západočes-

Věděli jste, že expozice
porcelánu na našem
zámku je největší expozicí svého druhu v České
republice?
ké muzeum v Plzni, Muzeum
města Karlovy Vary a další,
kteří nám ochotně přednášejí
o historii a současnosti porcelánové výroby. Když to situace
dovoluje, účastníme se exkurzí do jejich výstavních síní
a zároveň společně probíráme
možnosti, které dnes moderní
muzea nabízejí svým návštěvníkům, aby uspokojila jejich
touhu po vědění.
Klášterecký zámek otevřel
loni v květnu nový prohlídkový okruh věnovaný
středověku a soudnictví
města Klášterce nad Ohří.

Jedná se právě o interaktivní typ expozice s možností
osahat si vystavované předměty, zapojit čichové buňky
a především svou fantazii.
Tímto vás srdečně zveme na
prohlídku
zámeckých
expozic, které jsou od
11. května opět přístupné
veřejnosti. Těšíme se na
vás.
Tým zaměstnanců Zámku
Klášterec nad Ohří ■

Těší nás, že kultura po covidu už pozvolna opět ožívá
Datum Čas Název akce/filmu

Popis

2. 6. 18.00 Absolventský koncert

Reprezentační koncert žáků ZUŠ Klášterec nad Ohří ve hře na kytaru, na klavír, na housle
a dále v literárním přednesu, v tanečním a výtvarném oboru.

Místo konání
Zámek

Vstupné
Dobrovolné

12. 6.

Komentovaná prohlídka

Informace k prohlídce viz strana 10. Studenti, děti, důchodci a držitelé průkazu ZTP mají snížené vstupné.

kostelů

Vstupenky zakoupíte na pokladně zámku. Zde si vás průvodkyně vyzvedne.

Kostely

130 Kč

17. 6.

Nezmaři

Koncert známé skupiny.

Zámek

150 Kč

26. 6.

Komentovaná prohlídka

Informace k prohlídce viz strana 10. Studenti, děti, důchodci a držitelé průkazu ZTP mají snížené vstupné.

kostelů

Vstupenky zakoupíte na pokladně zámku. Zde si vás průvodkyně vyzvedne.

Kostely

130 Kč

3. 7.

Ahoj léto!

Zábavné odpoledne v letním kině s hudebním divadlem Hnedle vedle. Údaje o ceně vstupenky
a přesném čase konání akce budou upřesněny.

5.-11.7.

Letní kino

Klášterecké

17. ročník oblíbeného hudebního festivalu. Kompletní program viz str. 2. Vstupenky v prodeji

hubební prameny

na pokladně zámku. Rezervace vstupenek na tel.: +420 474 375 436 nebo e-mailu: info@zamek-klasterec.cz. Zámek

Některé údaje případně podmínky pro účast budou uveřejněny pozdeji. Sledujte webové stránky kultura.klasterec.cz.

250-400 Kč
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K budoucímu cestování motivovala v době pandemie
zeměpisná soutěž, na podzim proběhne znovu
Cesta kolem světa za dvacet dnů, to je název soutěže,
která probíhala pomocí SMSzpráv na přelomu března
a dubna. Pro okruh svých
známých ji připravila aktivní
paní učitelka v důchodu, paní
Hanka Příšovská. Pro společné zápolení se jí podařilo
nadchnout celkem sedmnáct
soutěžících, a to nejen z Klášterce nad Ohří, ale i z Brna,
Boskovic, Dvora Králové, Prahy a i z několika vesniček. Jak
soutěž vznikla a jak probíhala, už prozradí její autorka
sama…
Pandemie
nás
všechny
poznamenala. Byli jsme
zavření doma, často jsme se
nudili a já jsem dostala
nápad, který na delší dobu
zaměstnal i mě. Cestovat po
světě je mou velkou vášní,
teď samozřejmě jen prstem
nebo kurzorem po mapě,
a řekla jsem si, proč by se

mnou nemohli cestovat i další
zájemci?
Soutěžícím jsem posílala
v průběhu dvaceti dnů
postupně deset otázek. Pokud
neznali odpověď, dostali jednu
nebo dvě nápovědy. Tím ale
samozřejmě ztráceli body.
Správné odpovědi vyhledávali
na internetu, ale pracovali
také s mapami a dokonce si
se zeměpisem i zazpívali. Společně jsme cestovali po naší
republice, Evropě i po vzdálených destinacích. Příprava
otázek nebyla vůbec jednoduchá. Dnes najdete na internetu téměř vše, stačí pár kliknutí. O tom jsem se přesvědčila
hned u prvního úkolu. Musela
jsem proto vymýšlet zadání
tak, abych řešení co nejvíce
ztížila, ale aby to bylo zároveň
řešitelné.
Účastníci k odpovědi často
přidávali své postřehy, nápady a doporučení z výletů, kte-

ré absolvovali. Sdělovali mi
své postupy při hledání řešení, vyhledávali si další zajímavosti o hledaném místě, které
třeba vůbec neznali, a občas
mě svou odpovědí rozesmáli.
Někteří také psali, že se přitom zapojila celá rodina.
A v rámci pěveckého úkolu
přišel jeden ze soutěžících
o hlas a jiná účastnice zase
dostala doma zákaz zpěvu.
Absolutní vítězka ztratila jen
jeden bod z celkových 30.
Soutěžící na druhém místě
získal 28 bodů. Každý zúčastněný byl odměněn knihou
a drobnými upomínkovými
předměty. Za darování krásných cen bych tímto chtěla
moc poděkovat městu Klášterec nad Ohří.
O možnosti přihlášení se do
listopadové soutěže vás
budeme včas informovat.

Soutěž měla poměrně velký
úspěch, proto ji na podzim
zopakujeme s novými zájemci. A pro ty, kteří už mají první
kolo splněné, připravuji trochu pozměněné pokračování.
S heslem „Sportu zdar a cestování zvlášť!“ všem přeji
krásné léto a co nejvíce cestovatelských zážitků ve snad
už lepších a zdravějších
časech.
VZPOMÍNKA
Dne 20. května
uplyne
první smutný
rok, kdy nás
opustil manžel, tatínek
a dědeček
pan František Laudát.
S láskou stále vzpomíná
manželka, synové Petr, Pavel
a Martin s rodinami a neteř
Dagmar.

Energetická budoucnost lidstva dnešní žáky velmi zajímá
Ve středu 21. dubna se i přes
ztížené podmínky distanční
výuky žáci ZŠ Petlérská
zúčastnili online besedy na
téma „Energie – budoucnost lidstva“. Besedu pro
nás jako každý rok připravila
agentura Hejl servis, s.r.o.
Žáci osmých a devátých ročníků se ve dvouhodinovém

bloku dozvěděli mnoho informací o distribuci, spotřebě
a budoucnosti související
s výrobou a spotřebou energie. Společně si vysvětlili pozitiva a negativa alternativních
zdrojů a porovnali zásoby
jejich nalezišť. Vysvětlili si rozdíl mezi optimistickým a reálným odhadem palivových

zásob a zamýšleli se nad klady
obnovitelných zdrojů. Asi nejvíce, jako každý rok, žáky
zaujala jaderná energie
a následně problematika
fúzního reaktoru.
Krom besedy se vybrané týmy
zúčastnily soutěže o energetice, na jejíž výsledky ještě čekáme, a někteří žáci vypracovali

úvahy na téma: „Co nám energetika dala a vzala“. Asi nejlépe
se toto podařilo Aničce Směšné
a Emmě Gruberové z 8.A.
Jejich práce - úvahu a návrh
soběstačného domu, si můžete
prohlédnout na stránkách školy
www.zsddmklasterec.cz/.
Martina Nováková,
učitelka ■

Léto plné her, pohybu, relaxace, výletů, zábavného
učení a tvoření dětem slibují příměstské tábory
JÓGOVÝ TÁBOR – příměstský tábor
Pořadatel: YOGA studio Klášterec nad Ohří
Termín a místo konání:
YOGA studio, zdrav. středisko
Sadová 528, 1. p.
1. turnus: 12.–16. 7. 2021
2. turnus: 9.–13. 8. 2021
Co o programu říkají pořadatelé? Při jógových hrách
budeme ve svých tělech probouzet fyzickou aktivitu
a upevňovat psychickou rovnováhu. Budeme trénovat
svou koncentraci a učit se
správnému dýchání. Poctivě
procvičíme spojení mezi pravou a levou mozkovou hemisférou, což povede k naší lepší

koordinaci a harmonizaci.
Budeme střídat chvíle řádění
s relaxací a klidem, abychom
se cítili dobře a dali každé části
těla, co potřebuje. Na procházkách se budeme učit přírodní moudrosti, naučíme se
poznávat některé bylinky
a také budeme kreativně tvořit.
Kapacita, případně věk
dětí: Tábor je určen pro
20 účastníků, věkově není
omezen, naopak vítáme
všechny věkové kategorie.
Cena: 2.490 Kč
Kontakt: Přihláška na e-mail:
yoga-studio@seznam.cz, tel.:
724 690 494
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KREANIMO CAMP – příměstský filmový tábor
v přírodě
Pořadatel: Vlaštovčí údolí z. s. (Vzhledem k tomu, že
pořadatel působí v okolí Klášterce nad Ohří zcela nově,
chystáme se jeho aktivity blíže představit v červnovém

vydání Kláštereckých novin.)
Termín a místo konání:
26.–30. 7. 2021, Rašovice
u Klášterce nad Ohří
Co o programu říkají pořadatelé: Vedoucí Mája:
Budeme si hrát, celý čas v přírodě a venku. Naučíme se
fotit i natáčet a vytvoříme

spolu vlastní film. Děti si
vyzkouší filmové řemeslo
a zjistí, o jak náročnou řeholi
jde. Našimi hosty budou filmař a spisovatel Petr Mikšíček
a herečka Anna Eva Machová.
Vedoucí Kuba: Obklopení
přírodním materiálem vytvoříme originální rekvizity do filmu i dekorace domů. Zasvětím vás do záhad přírody
a naučím vás být více samostatnými. Celý program jednotlivých dní naleznete na
našem webu (viz níže).
Věk dětí: Věk není nijak
omezen, tvořit může každý,
kdo má chuť.
Cena: 2.500 Kč
Kontakt: Přihláška na webu:
vlastovciudoli.cz/kurzy/kreanimocamp2021/;
e-mail:
kreanimo@vlastovciudoli.cz,
tel.: 739 655 308.
Příměstské tábory DDM
Volňásek při ZŠ Petlérská
Proběhnou v červenci hned
ve třech turnusech ve spolupráci s destinační agenturou Dolní Poohří.
Program bude velmi pestrý,

Foto: Štěpán Malast

stále se ještě ladí, zde je
ochutnávka:
1. turnus: 12.–16. 7.
2021 – Děti vyrazí do Funparku v Mostě, kde důkladně
prozkoumají 3D bludiště,
vystoupají na vyhlídkovou
věž a vyřádí se na dětském
hřišti. Společně s vílou Ohřinkou budou malovat na polštářky a v plánu je také Park
Mirakulum ve středočeských
Milovicích, mozaikový workshop v Muzeu vitráží v Lubenci nebo Farmpark v Soběhrdech, kde na ně čeká zase
spousta zábavných atrakcí
a zvířátka, která si budou
moci pohladit nebo nakrmit.
2. turnus: 19.–23. 7.
2021 – Je opět spojen
s několika zajímavými výlety
a prohlídkami. Jednak si děti
projdou místní výstavu Holky
z porcelánu spojenou s tvořením v porcelánové školičce,
v Plzni navštíví expozici
Techmánia, kde si doslova
osahají nejrůznější vynálezy
a fyzikální jevy, zavítají na
statek Bernard nebo na
zámek a přilehlý park v Krásném Dvoře. V rámci Ekodne
se také dozví něco více
o kompostování a hmyzích
domečcích.
3. turnus: 26.–30. 7.
2021 – Během tohoto týdne
si děti prohlédnou Františkánský klášter v Kadani
a zúčastní se zde restaurátorského workshopu, navštíví
zámek Krásný Dvůr, kde je
uvítají průvodci v kostýmech,
nebo půjdou po stopách
žateckého chmelového skřítka Hopa. Bude pro ně připraveno oblíbené malování na
polštářky a chystá se pěší
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výlet do Kadaně podél řeky.
Věk dětí: Tábor je určený pro
školní děti.
Přibližná cena: Pohybuje se
v rozmezí od 1.000 do
2.000 Kč.
Taneční a výtvarné
soustředění DDM Volňásek v Kotvině
Termín: 1.–6. 8. 2021
Program: Pobyt v přírodě
formou klasického tábora
včetně přespávání bude
vyplněn
nejrůznějšími
soutěžemi. V rámci taneční části proběhne nácvik
tanečních kroků a tanečních sestav, k výtvarné
činnosti bude patřit zkoušení různých výtvarných
technik a také základy
focení a následné práce
s fotografií.
Věk dětí: Tábor je určený
pro školní děti.
Přibližná cena: 1.500 Kč
Informace k přihláškám
na všechny letní akce
DDM Volňásek budou uveřejněny na jejich webu a facebookových stránkách včetně
upřesnění případných dalších
podmínek, pevného rozpisu
programu a cen.

Jedno z dějišť velké letní rodinné soutěže České
televize bude také Klášterec nad Ohří
Letošní soutěž ČT Déčka bude
probíhat od 1. července do
30. srpna 2021, ponese
název: „Zastav nečas!” a jejím
tématem bude příroda a její
rozmanitost. Účastníky zavede
do přibližně 250 míst napříč
republikou se zřetelným cílem –
ukázat dětem a rodičům
zajímavé místní lokality
a nabídnout jim možnost
prázdninového cestování
po Česku. Místo zapojené do
hry poznáte podle nálepky ČT
Déčka. V Klášterci nad Ohří

najdete nálepku na dveřích
turistického informačního centra pod radnicí. Zde získají rodiny s dětmi na vyžádání letáček
s unikátním kódem a každé dítě
také drobný dárek. Pomocí
kódu se dostanete na místo,
kde najdete schránku a z ní se
již dozvíte více. V případě, že
by se současná epidemiologická situace jakkoli zhoršila, slibují pořadatelé, že se budou
snažit vymyslet alternativní
verzi soutěže přizpůsobenou
aktuálním opatřením.

P. S. ZPRÁVA PRO DĚTI: Víte, o co v této nové hře
půjde tentokrát?
Na Déčku se zblázní počasí. Dokud padají trakaře, ještě to
jde, ale co až začnou pršet kamiony? Princezně Prze pár
dní trvalo, než tomu přišla na kloub, ale nakonec odhalila,
co je příčinou všech potíží: něco se stalo se Stromem přírodní
moudrosti. Od nepaměti krásně košatěl hustým listovím
a najednou je dočista holý. Přírodní moudrost vepsaná do
jeho listů se rozletěla do všech stran. Není divu, že teď
počasí tak blázní. Část listí to zaneslo až k nám na Zemi.
Musíme všechno listí posbírat a vrátit zpět, aby příroda přestala bláznit a počasí se vrátilo do starých dobrých kolejí.
A právě to bude vaším úkolem.

Z NAŠICH ŠKOL
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Jak jsme letos s Evropou ve škole oslavili její svátek
9. května se v celé Evropské
unii slaví Den Evropy. K oslavám se připojila i naše škola.
Učitelé jazyků připravili tematické hodiny plné zajímavých
aktivit na téma „EU a my“
a zapojili se i učitelé ostatních
předmětů.
Žáci 8.B se spolu se svým třídním
učitelem
Václavem
Matějčkem v diskusi zaměřili
na témata myšlení v evropských a globálních souvislostech, lidská práva a důstojnost,
svoboda, rovnoprávnost nebo

demokracie. Poté vytvořili při
hodině výtvarné výchovy na
zadané téma plakátek.
Třída
8.A
si
spolu
s učiteli angličtiny Václavem
Homolkou a Monikou Čermákovou připravila kvíz o EU.
V rámci další z aktivit dostala
každá skupinka žáků jednu věc
vztahující se k některé z členských zemí, kterou měli žáci
za úkol popsat, aniž by v popisu použili předem zakázaná
slova. Učitelé přitom kladli
důraz na to, že být součástí cel-

ku, spolupracovat a držet
pospolu může být v životě užitečné.
Den Evropy byl také jedním
z témat kongresu projektového setkání Erasmus+ „The
colours of Science“. Proběhl
10. a 11. května. Dvoudenní
online konference, které se
účastnili učitelé a žáci naší školy spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska, Portugalska a Slovinska, byla
vysílána ze španělského města
Jaén a portugalského Lisabo-

nu. Na programu byly prezentace škol jmenovaných zemí
a videa. Žáci si mohli vyzkoušet Kahoot test a otestovat si
tak svou paměť. Na závěr jsme
se mohli s pomocí online přenášeného videa z dronu proletět nad Lisabonem. Na příští
rok jsou plánovaná tři setkání.
Snad to situace dovolí a my
navštívíme již osobně města
Lisabon a Jaén. Těšíme se také
na setkání s partnery.
Ředitelka Monika Bártová
a pedagogové ZŠ Školní ■
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Jan Nepomucký byl blahořečen před 300 lety
V letošním roce si připomínáme 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Věděli jste, že Jan je celosvětově
náš nejznámější světec a je symbolem českého baroka? Jeho kult byl velice silný i v Klášterci, ale dříve si pojďme
říct něco o jeho životě.
Narodil se pravděpodobně
v roce 1345 v Pomuku u Plzně
– dnešní Nepomuk. Byl synem
soudce, vzdělání získal v klášterech a na pražské univerzitě. Poté působil několik let
jako notář arcibiskupské kanceláře. V roce 1380 byl vysvěcen na kněze a stal se farářem
v kostele sv. Havla na pražském Starém Městě a pokračoval ve studiu církevního práva. Doktorát získal na
univerzitě v Padově. Následně ho roku 1389 arcibiskup
Jan z Jenštejna jmenoval
generálním vikářem pražské arcidiecéze.
V té době byla církev oslabena
dvojpapežstvím a král Václav IV. se této situace snažil
využít ve svůj prospěch. Jan
z Pomuku, pečlivý a hájící církevní práva, mu v tomto jeho
záměru přirozeně překážel.
Václav tak chtěl zřídit na
našem území další biskupství,
kam by jmenoval biskupa
sloužícího jeho zájmům.
K tomuto účelu si vybral benediktinský klášter v Kladrubech. Jeho představený, opat
Racek, byl již starý a očekávalo se, že brzy zemře. Ale
v okamžiku, kdy opat opravdu
zemřel, nebyl král Václav

v Praze, čehož benediktini velmi rychle využili, zvolili
v zákonné lhůtě nového opata
a generální vikář Jan z Pomuku volbu potvrdil. Když se král
Václav vrátil do Prahy, bylo již
pozdě cokoliv měnit. Přesto si
nechal zavolat všechny představitele arcidiecéze a nechal
je, kromě arcibiskupa Jana
z Jenštejna, zatknout. Jan
z Pomuku a další jeden zatčený byli mučeni, ostatní vyslýcháni, ale protože byli zatčeni
nezákonně (představení arcidiecéze podléhali církevnímu
soudu), museli být opět propuštěni. Ne však Jan z Pomuku. Toho dal král Václav krutě
mučit, osobně mu údajně propálil loučí bok. Z jeho ostatků
dokáží odborníci vyčíst, že Jan
absolvoval kruté mučení na
skřipci a tzv. štosování, tedy
zavěšení za svázané ruce na
zádech a natahování, kdy
došlo k vyvrácení pažních kostí z kloubu. Utrpěl rány pěstí
a kopance do obličeje,
v jejichž důsledku došlo ke
krvácení do dutiny lebeční, což
byla příčina jeho smrti. Měl
odlomenou horní čelist, nalomenou dolní čelist a spodinu
lebeční rozlámanou. Král Václav nechal jeho tělo poté shodit do Vltavy. K tomu došlo
20. března 1393.
Podle legendy byl Jan zpovědníkem a důvěrníkem
královny Žofie, jejíž tajemství nechtěl králi vyzradit.
Další z legend praví, že
v době, kdy jeho tělo rybáři
vylovili z Vltavy, objevilo se
okolo jeho hlavy pět světel – odtud pět hvězd, se
kterými bývá jako světec
zobrazován a podle kterých
ho vždy bezpečně poznáme.

Socha sv. Jana Nepomuckého
u Kamenky

A proč se z Jana z Pomuku stal
Jan Nepomucký? Viníkem je
kronikář Václav Hájek z Libočan, který chybným čtením
latinského
výrazu
"DE
POMUK" (Pomucký) způsobil
ono "NEPOMUK" (Nepomucký).
Jan Nepomucký byl blahořečen 31. května 1721
papežem Inocencem XIII.

Jan Nepomucký v kapličce ve Vítězné ulici
a kanonizován 19. března
1729. Bývá zobrazován
jako kněží, mezi jeho atributy patří již zmíněných
pět hvězd okolo hlavy, dále
jazyk, kotva, kříž či ryba
nebo řeka, případně i palma. Je patronem kněží,
zpovědníků, lodníků, vorařů či mlynářů.
V 17. století bylo zaznamenáno výrazné znovuobnovení
jeho kultu. Byly zakládány
kostely, které byly zasvěceny
právě Janu Nepomuckému,
a v roce 1683 byla na Karlově
mostě vztyčena jeho socha.
Autorem je Jan Brokoff, který
jako sochař působil i v Klášterci nad Ohří.
V našem městě byla první
socha Jana Nepomuckého
postavena v roce 1694.
Nachází se na balustrádě sloupu Nejsvětější Trojice na

náměstí. Další socha pochází
z roku 1706 a byla do Klášterce převezena ze zaniklé obce
Mikulovice. Třetí stojí v areálu
Lázní Evženie a pochází z roku
1711. V ulici Svatopluka
Čecha je socha z roku 1713,
v této ulici stojí také druhé
vyobrazení sv. Jana Nepomuckého zřejmě z roku 1726 nebo
1758. Další socha se nachází
u Kamenky, pod zahradou
Weberova domu. Pochází
z doby barokní, zřejmě z roku
1742. Menší soška je umístěná také v jednom z výklenků
klasicistního Vernierova domu
na náměstí (č.p. 68). V roce
1745 byla vztyčena socha stojící u potoka v Tyršově ulici
a nejnovější je socha sv. Jana
Nepomuckého v nově rekonstruované kapličce ve Vítězné
ulici.
Lenka Fricová ■
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Úlevu i komfort přinesou klientům domova darované
zábaly; poznají i osudy známého léčitele
5. květen byl dnem, na který
jsme se moc těšili. V kláštereckém domově pro seniory
jsme se sešli s ředitelkou
Miroslavou Lizákovou a její
zástupkyní Janou Šupovou.
Pro obě strany bylo milou příležitostí předání daru v podobě několika desítek zábalů
a obkladů Mamavis. Na daru
se podílela jak naše firma
Mamavis healing care, tak
štědře finančně přispěl náš
kamarád a příznivec Marek
Lastovka. Ten, ač mladý
muž, se rozhodl podpořit ze
své mzdy dobrou věc přinášející užitek starším lidem.
Marku, moc děkujeme.
Předání daru proběhlo v příjemné, srdečné atmosféře.

Podle slov paní ředitelky
a její zástupkyně určitě najdou různé druhy zábalů
pro mnohostranné po užití užitečné upotřebení.
Největší zájem očekávají
zejména o kolenní zábaly
a obecně všechny ty, které
přinášejí úlevu pohybovému
aparátu.
Setkání bylo doplněno o představení příběhu Vincence
Priessnitze, světového známého léčitele, který si můžete
přečíst na www.mamakteravi.cz. V živé diskuzi byla
dohodnuta i další spolupráce.
Na přelom května a června,
po dokončení očkování klientů, je připravována beseda
o zajímavé životní cestě prá-

vě tohoto velkého přírodního
léčitele. A věříme, že se svým
zajímavým životním příběhem vystoupí i obyvatelé
domova pro seniory. Těšíme
se.
Martina Štefanková,
Milan Drábek, Mamavis ■

Břehy řeky Ohře se dočkaly vytoužené očisty
V sobotu 17. dubna se kanoisté a příznivci klášterecké
loděnice zúčastnili regionální
akce Čištění řeky Ohře.
Akce je zaštítěna EU, Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR a skupinou pro rozvoj
regionů MAS Krušné Hory.
Počasí nebylo zrovna příznivé, vždyť když jsme začínali,
bylo jen 2,5 °C (!). Za pomoci
raftu a dvou cesťáků se
vyčistil úsek z Černýše do
Klášterce nad Ohří a nasbíralo se více jak 70 pytlů
odpadu, převážně plastů,

které v pondělí sváželo Povodí Ohře. Chataři, zahrádkáři
a kolemjdoucí se divili, co
všechno může řeka přinést.
K raritám patřila lednice
nebo pneumatiky. Čištění
jsme ukončili až kolem
18. hodiny.
Děkujeme tedy tímto
všem zúčastněným, že
„nevyměkli“ a udělali něco
pro naše okolí, vždyť Ohře je
krásná řeka a je tu pro nás
pro všechny.
TJ Ohře
Klášterec nad Ohří ■

Prosté předání dosloužilých spotřebičů do správných
rukou může významně prospět naší přírodě
40,22 tun – to je celková
hmotnost vyřazených elektrozařízení odevzdaných
v roce 2020 obyvateli našeho města ke zpětnému
odběru a recyklaci, aby byly
následně zpracovány s využitím nejlepších dostupných
technologií a v souladu
s evropskými standardy. Na
každého Klášterečana tak připadá 2,77 kg z těchto řádně
odevzdaných vysloužilých spotřebičů. To je skvělý výsledek,
kterým se můžeme pochlubit
především díky všem uvědomělým obyvatelům.
Jejich zásluhou byla uspořena spotřeba elektřiny

a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se
pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro
průmyslovou
výrobu.
Jaký konkrétní přínos pro
životní prostředí to mělo,
vyčísluje Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků městu
vystavil kolektivní systém
pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky našim
obyvatelům došlo za rok

2020 ke snížení produkce
CO2 o 479,98 tun. Mimochodem víte, kolik smrků
pohltí stejné množství CO2?
185 kusů.
Dále nebylo nutné vytěžit
23 579,60 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do
Brna po dálnici D1, a to
882krát.
Bylo tím také dosaženo
úspory 242 733,16 kWh
energie. Asi stejné množství,
jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí
242 734krát.

Podařilo
se
recyklovat
23 135,03 kg železa. Toto
množství by bylo možné
použít pro výrobu 949
nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
816,57 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 145 169
kusů 1€ mincí, nebo
1 008,74 kg hliníku, který by
stačil na výrobu 67 250
plechovek o objemu 0,33 l.
DĚKUJEME.
Odbor místního
hospodářství, dopravy
a životního prostředí ■
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„Byl sluníčko…” vzpomínají na Stanislava Říhu

Na začátku února odešel do
hokejového nebe dlouholetý
vedoucí hokejového „A” týmu
Stanislav Říha. Na kláštereckém stadionu začal působit
v sezoně 1978/1979, byl
u 500 mistrovských utkání
během 21 sezon v Krajském
přeboru nebo v Krajské lize
a u 850 mistrovských utkání
během 20 sezon v II. lize ČR.
Nechyběl u oslav postupu do
II. ligy v roce 1998, zažil tři
finálové série v play-off
II. ligy ČR (2001/2002,
2002/2003,
2011/2012)
a jednu účast v baráži
o postup do I. ligy ČR
(2011/2012). Ve funkci
vedoucího mužstva výborně
spolupracoval se 17

trenéry, s některými z nich i
vícekrát. Pro klub mimo jiné
vykonával i reklamní a písmomalířské práce – připravoval plakáty, billboardy, reklamy na mantinel i ledovou
plochu.
Jiří Jaroš se s námi podělil
o historku, která se mezi
hokejisty vypráví dodnes:
„Standa měl jeden zlozvyk.
V autobuse pořád spal.
Sednul si na druhou sedačku
za řidiče, přikryl se bundou
visící na věšáčku u okna,
autobus dvakrát zatočil
a Standa usnul. To mu bylo
osudné, protože to všichni
znali. Jelo se tehdy na zápas
do Rokycan, po cestě vždy se
zastávkou na malé občerstvení. Tentokrát to byla restaurace na náměstí v Kralovicích. Všichni se vrátili do
autobusu, byla velká zima

Se svým synem při pochodu Praha-Prčice
a vždy zodpovědný Standa
šel jen ve svetru překontrolovat, zda někdo v restauraci
nezbyl. Trenér viděl bundu =
Standa zase spí, a tak dal
povel k odjezdu. V Rokycanech zjistili, že Standa není.
Za nedlouho se však na rokycanském stadionu objevil. Šel
prý ve svetru a bez dokladů

Stanislav Říha (stojící vlevo) s kláštereckými hokejisty

na stopa. Řidič, který mu
zastavil, mu historku nevěřil,
a tak ho odvezl až do Rokycan, aby se přesvědčil. Všichni se tomu moc nasmáli,
Standa samozřejmě jako
vždy stihl vše potřebné –
zápis o utkání, předání registrací rozhodčím a vše další,
co mančaft potřeboval.“
Všichni na něj rádi vzpomínají, oslovili jsme několik jeho
kolegů a kamarádů a vždy se
ozývalo jen: „Sluníčko, dobrý
kamarád, ikona…”. Standa
byl naprosto oddán týmu, pro
který pracoval. Všude byl
první a odcházel poslední…
Všem bude moc chybět.
Za podklady k článku děkujeme kláštereckému hokejovému klubu, Jaroslavu Krejsovi a hokejistům napříč
generacemi.

Podpořte nadějnou tenistku z Klášterce sledováním
jejích úspěchů na sociálních sítích
Ahoj, jmenuji se Karolína
Nováková, je mi devatenáct a tenis hraji v Klášterci
nad Ohří od svých 5 let.
Začala jsem pod vedením
Soni Vojířové a postupem
času se trénování ujal můj
táta. Ušli jsme spolu pěkný
kus cesty, bez něj bych pravděpodobně nikdy nehrála
tak dlouho. Od 12 let jsem
se zúčastňovala i mezinárodních turnajů.
Loňský rok byl pro mě průlomový v tom, že začala spolupráce s kondičním trenérem
Honzou
Müllerem.
Pomáhá mi s fyzickou přípravou a je zároveň mým takzvaným mentálním trenérem. Velmi cenné zkušenosti
čerpám také od pana Košlera.
Myslím, že navázání spolu-

práce s tímto tenisovým trenérem bylo tím nejlepším
rozhodnutím. V současnosti
hraji pod klubem TK Slavia
Plzeň, ale své hlavní tréninkové centrum mám stále
v Klášterci nad Ohří.
V roce 2020 jsem obsadila
40. místo mezi dospělými
českého žebříčku a v juniorech jsem skončila na
12. místě. Získala jsem mimo
jiné několik titulů ze čtyřhry
a vyhrála jsem Mistrovství ČR
dorostenek. Od letošního
roku bojuji na turnajích
mezi ženami a snažím se
stoupat žebříčkem ITF
Women.
Jestli tě zajímá tenis z hráčského pohledu a chceš se
dozvídat víc o tom, jak se mi
daří, budu ráda, když mě

budeš sledovat na mém
Facebookovém a Instagramovém profilu (k.novákova.official). Cestuji po
celém světě a postupně budu
zveřejňovat nejen střípky
z mé dosavadní hráčské kariéry, ale i novinky z nadcházejících turnajů. Budu se těšit.
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Kdo se stane vítězem soutěže o nejhezčí klášterecký
májový polibek, rozhodnete vy…
Na prvního máje jsme vyhlásili fotografickou soutěž o nejkrásnější klášterecký polibek.
Informace soutěži se objevila
také v posledních Kláštereckých novinách. Vaším úkolem
bylo posílat nám ty nejhezčí
fotografie vašeho májového
polibku. Na facebooku města
v těchto dnech probíhá hlasování prostřednictvím lajků
a vítěz naší soutěže se může
těšit na lákavou výhru.
Jen na vás tak je, která fotografie se stane vítěznou a kdo
vyhraje kytici růží a lahev
sektu, kterou si společně se
svým partnerem či partnerkou bude moci vypít na

zámecké věži. Hlasovat
můžete do 31. května.

PPI – protipožární dveře s. r. o.
Tovární 471,
431 86 Kovářská
Tel. 774 000 907
E-mail: marketing@ppi.cz
http: www.ppi.cz

Vyklízení domů, bytů, chat.
Tel.: 601 521 459.

Pronájem bytů v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

Chystáte změnu?
Nyní je ten správný čas.
Stylová garážová vrata od PPI

• český výrobek
• vhodné pro rodinné domy i samostatné garáže
• výroba na míru pro každého zákazníka
• možnost výběru vzhledu a barevného odstínu
• vrata jsou vybaveny bezpečnostním kováním
• vrata mohou být doplněny větrací mřížkou
• vrata zaměříme, vyrobíme a namontujeme
• montáž bez dalších stavebních úprav
více na www.ppi.cz
PPI – protipožární dveře s.r.o.

www.ppi.cz

Krmiva
ENERGYS

kvalitní a bezpečná
krmiva ve formě granulí,
drcených směsí
pro Vaše kuřata a nosnice
Kuře Mini drc. 10 kg – 153,–
Kuře Mini drc. 25 kg – 367,–
Kuře Midi gr. 10 kg – 134,–
Kuře Midi gr. 25 kg – 282,–
Kuře Midi syp. 10 kg – 132,–
Kuře Midi syp. 25 kg – 279,–

Nosnice Klasik syp. 10 kg – 130,–
Nosnice Klasik syp. 25 kg – 275,–
Nosnice Gold gr.
10 kg – 131,–
Nosnice Gold gr. 25 kg – 277,–
Nosnice Repro gr. 25 kg – 296,–

5/2021 | strana 19

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

INZERCE

Pracujte vpopředí automobilových inovací ve společnosti ZF,
jedním zpředních světových dodavatelů
vautomobilovém průmyslu.
Vsoučasné době posilujeme náš tým vKlášterci nad Ohří.

Volná místa:
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky
• Technický specialista výroby
• Inženýr kvality
• Projektový inženýr kvality
• Referent kvality výroby
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
+420727884604, igor.culek@zf.com
Bližší informace naleznete
na www.zf.com/cz.
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