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Vážení Klášterečtí,
dovolte mi
v novém roce
Vám popřát
zdraví, štěstí,
osobní úspěchy a přátele,
na které se
m ů ž e t e
obrátit v lepších i horších
dnech. Rok 2017 začínáme
s novými Kláštereckými
novinami. Věřím, že nová
tvář novin Vám bude přinášet zajímavé informace
a fotografie nejen z našeho
města. Nově budou číst
naše noviny i v Okounově,
a to mě velmi těší, neboť
dlouhodobě usiluji o spolupráci i s dalšími obcemi
našeho regionu.
Tento rok začneme také
znovuotevřením kina Egerie. Doufám, že se Vám
bude líbit nejen kino, ale
i kulturní zážitek po zhlédnutí filmů, za kterými jsme
museli nyní jezdit do
Kadaně.
Rok 2017 začal též „nevídaným“ přívalem sněhu.
Proč nevídaným? Již mnoho z nás odvyklo vzít do
ruky hrablo či lopatu, protože minimálně čtyři roky
takové množství sněhu
nebylo. Děkuji všem, kteří
se tohoto nářadí nebáli
a aktivně se do odklízení
zapojili. Ideálně rozhodně úklid sněhu neprobíhal. My pochybení řešíme
s dodavatelem zimní údržby.
Realizaci investičních akcí
v tomto roce zcela zásadně
ovlivní přiznání či nepřiznání dotací, o které
jsme požádali, například
na rekonstrukci atletického
stadionu. Budeme samozřejmě pokračovat v opravách našich komunikací,
budování chodníků či parkovišť, regeneraci panelového sídliště, tentokrát
v lokalitě ulice Žitná. Pro
děti pak znovu otevřeme
hřiště za Dlouhou ulicí, které vzniká i díky vašim
nápadům a připomínkám.
Věřím, že společně dokážeme prožít rok 2017
úspěšně a spokojeně.
Štefan Drozd,
starosta města

INVESTICE MĚSTA
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Jaké investice chystá město pro tento rok
Odbor výstavby a rozvoje
města pod vedením V. Dokoupila informuje, co vše
pro rok 2017 připravuje:
Školy
Kromě standardních oprav se
plánuje na ZŠ Školní výměna
vzduchotechnické jednotky
v kuchyni, na ZŠ Petlérská
nová směšovací stanice včetně regulace vytápění a na
základní umělecké škole propojení 3. a 4. vchodu.
Aquapark
Zde se na letošní rok plánuje
výměna filtračního písku
a generální oprava dosluhujících čerpadel bazénové
technologie. Také chystáme
zpracování projektové dokumentace na objekt občerstvení.
Sportovní areál v Klášterci
nad Ohří
V letošním roce bude dokončen nátěr střešní krytiny na
hale zimního stadionu. Připravujeme renovaci nátěru konstrukcí z vnitřní strany střechy
haly zimního stadionu. Pokud
bude dostatek prostředků,
rekonstrukcí projdou i sprchy
a WC u jedné ze šaten hokejových mužstev. Plánuje se
i obnova bezbariérového přístupu z ul. Pod Stadionem.
Jestliže se podaří získat dotaci,
atletický stadion (ovál) projde
v roce 2017 kompletní rekonstrukcí. K projektu rekonstrukce atletického stadionu se vrátíme podrobněji

v některém z dalších vydání
Kláštereckých novin.
Lyžařský areál Alšovka
Kromě běžné údržby se plánuje rozšíření sjezdovky, které umožní zasněžování celé
trasy velkého vleku.
Nová parkovací místa
Nové parkoviště včetně
rekonstrukce navazujících
komunikací se bude realizovat v Zahradní ulici u domu
č. p. 508–509. Uvažujeme
nad rozšířením parkovacích
ploch mezi ZŠ Petlérská
a „pekárnou“, kde za poslední
dobu vzniklo několik provozoven a je zde veliká poptávka po parkovacích místech.
Dále se plánuje příprava projektových dokumentací na
parkoviště v ulici 17. listopadu u domu č. p. 478–481
a parkoviště za obchodním
domem Centrum.
Rekonstrukce
komunikací
Město Klášterec nad Ohří se
v roce 2017 chystá vybudovat
propojovací komunikaci v Rašovicích (u restaurace Na
Vyhlídce), kde se v současné
době jezdí po soukromých
pozemcích. Město také plánuje rekonstrukci komunikací
v Útočišti, v ulici Pod Pivovarem, rekonstrukci povrchu
komunikace v kopci od ulice
Přívozní k hasičské zbrojnici
a rekonstrukci přístupové
komunikace do zámeckého
parku ve směru od železnič-

ního mostu. Kromě toho se
bude připravovat projektová
dokumentace na úpravu
dopravního řešení výjezdu
z ulice Pod Pivovarem, které
uvažuje s využitím výjezdu
z parkoviště na silnici I/13
naproti ulici U Potoka.
Dále by se měl připravovat
projekt na rekonstrukci
povrchů komunikace v Rašovicích v úseku od nově budovaného propoje k rašovické
lávce, projekt na vybudování
komunikace mezi Ciboušovem a IP Verne, projekt na
rekonstrukci ulice Ciboušovská včetně zvýšené křižovatky s ul. J. Á. Komenského,
projekt na rekonstrukci ulice
Souběžná a projekt na rekonstrukci povrchů komunikace
v ul. U Porcelánky.

Úprava přechodu pro
chodce
Poslední přechod pro chodce
na výjezdu ve směru na Karlovy Vary přes komunikaci
I/13 by se měl v letošním
roce dočkat úpravy v podobě
středového ostrůvku včetně
navazujících úprav dopravního řešení křižovatky.

Výstavba chodníků
Město připravuje vybudování
chodníku od hlavního vstupu
do aquaparku směrem ke křižovatce komunikace do Útočiště s Dlouhou ulicí. Jakmile
budou dořešeny majetkoprávní vztahy a městu se
podaří vykoupit pozemky,
začne se projektovat navazující chodník podél komunikace
do Útočiště od křižovatky
s ulicí Dlouhá. Dále město
dokončuje projekt rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská od autobusové
zastávky u gymnázia kolem
sídla SBD až k č. p. 79.
Mělo by se řešit odvodnění
zpomalovacího prahu v ulici
Příčná.

Nové dětské hřiště
Dětské hřiště za Dlouhou ulicí, které muselo být z důvodu
špatného stavu v roce 2016
odstraněno, by letos mělo
nahradit nové z odolných
materiálů.

Rekonstrukce parku pod
ul. Královéhradecká
Dokončuje se projektová
dokumentace na rekonstrukci parku pod ul. Královéhradecká, kde město
uvažuje o využití pro in-line,
cyklisty a jiné volnočasové
aktivity. Mělo by zde vyrůst
zázemí s veřejným WC,
občerstvením a půjčovnou
sportovního vybavení.

Další etapa regenerace
Nové sídliště by mělo letos
projít další etapou regenerace, která se bude týkat především Žitné ulice. Podobně
jako u atletického stadionu se
i k této akci podrobně vrátíme
v některém z dalších vydání
Kláštereckých novin.
Nové cesty v letním kině
V letním kině plánujeme
vybudovat nové zpevněné
cesty a v budoucnu bychom
chtěli celý areál obnovit.
Opravy v kulturním domě
V kulturním domě již probíhá
výměna opon za jevištěm
včetně obnovy protipožárního
nástřiku hlavní opony.

Výkres plánované podoby atletického oválu

Rekonstrukce nádvoří
zámku
V návaznosti na dokončenou
rekonstrukci hlavní přístupové
komunikace k zámku bychom
chtěli letos rekonstruovat
vlastní nádvoří zámku. Dále
se připravuje vybudování
schodiště podél západní terasy zámku, obnovení vstupu
z Chomutovské ulice do
barokní zahrady u sala terreny
přes č. p. 2 (muzeum hodin)
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a projekt na úpravu zpevněných ploch kolem sala terreny
včetně řešení odvodnění.

měla dočkat repase vstupních
vrat a rekonstrukce dvora.

Rekonstrukce v domově
pro seniory
Městský ústav sociálních
služeb by měl dostat nové
vchodové dveře s automatickým otevíráním.

Rekonstrukce budovy
č. p. 10
Pokud se podaří získat dotaci,
opravíme uliční fasády historického objektu Zahradní
č. p. 10 (pošta na náměstí /
sídlo městské policie).

Rekonstrukce radnice
Budova radnice by se letos

Hrad Šumná
Aktuálně se pracuje na pod-

kladech pro záchranu nejkritičtější části zříceniny hradu
Šumná. V dubnu by se mělo
žádat o dotaci, a pokud vše
dobře dopadne, zahájí se
první záchranné práce ještě
letos.
Nová kontejnerová stání
Ulice Dlouhá, Lesní, Dukelská
a část ulice V. Řezáče by se
v letošním roce měly dočkat
nových kontejnerových stání.

INVESTICE MĚSTA

Lázeňský dům Evženie
V lázeňském domě Evženie
se plánuje ohřev minerálních
vod pro léčebné koupele. Pro
objekt restaurace Peřeje se
chystá vybudování nového
lapače tuků.
Závěrem bychom chtěli
občany, kterých se plánované
akce budou přímo dotýkat,
poprosit o shovívavost a trpělivost.
M. Čechurová ■

Klášterecké kino bude nejmodernější v okolí
S fotoaparátem jsme nahlédli do prostor nově rekonstruovaného kina, kde finišovaly práce na zprovoznění
kavárny a zázemí. Moderně
řešené předsálí má tvar
objektivu promítacího přístroje a nachází se zde kavárna
o kapacitě 50 míst. Prostor
bude v těchto dnech doplněn
výtvarnými pracemi na filmová témata od místního umělce Michala Kutíka.
Rekonstrukce promítacího
sálu je již u konce, o čemž
svědčí fotografie interiéru.
Pohodlné sedačky již v nejbližších dnech obsadí první
diváci, kteří se zúčastní zkušebního provozu. Kino budou
moci navštěvovat i vozíčkáři,
část hlediště je zcela bezbariérová. Upraveno je i pódium
a vybudován únikový východ
s rampou pro vozíčkáře. „Snížili jsme kapacitu z 200 na
103 míst, aby se zvýšil pro
diváky komfort, standardně
jsou v multikinech sedačky
o šíři 56 cm, naše mají 60
cm,“ uvádí Petr Hybner, ředitel příspěvkové organizace
Zámek Klášterec nad Ohří,
a doplňuje: „Více než rok a půl
čekání stálo za to, teď se
můžete těšit na nejmodernější kino v okolí“. Kinosál je
vybaven jedním z nejlepších
projektorů na světě DP – 19B

4k od belgického výrobce
Barco. Ten nabízí rozlišení až
4K. Za tímto označením se
skrývá cca 8 miliónů obrazových bodů, a proto zaručuje
možnost vynikající 3D projekce. Skvělé zážitky z 3D promítání pak zajistí aktivní 3D
brýle (XPAND). Brýle jsou
k dispozici nejen pro dospělé,
ale i pro děti.
Důležitá je i kvalitní akustika
kinosálu, kterou zajišťují nové
akustické obklady ve spojení
se špičkovým audiostystémem prostorového zvuku
v konfiguraci AURO 11.1. Od
techniků dodavatelské firmy
jsme se dozvěděli, že přímo
za plátnem se nyní nachází
7 reproduktorů (vidíme na
fotografii ještě před instalací
plátna), 26 dalších reproduktorů je instalováno přímo
v sále. Celkový výkon je
17 000 W.
„Tento audiosystém ocení zejména opravdoví fajnšmekři
a fandové 3D technologií.
Žádné z kin v našem okolí
nemůže nabídnout takový
zážitek, protože touto konfigurací je dosud vybaveno
pouze několik málo kin v naší
zemi,“ uvádí Vlastimil Dokoupil, vedoucí odboru výstavby
a rozvoje města.
Modernější je také vzduchotechnika zajišťující rychlou

výměnu vzduchu, což umožní větší četnost promítání
v průběhu dne. V létě lze
vzduch ochlazovat a v zimě
ohřívat.
Také prostor kolem kina bude
nově upraven, vše směřuje
ke slavnostnímu zahájení
provozu kompletně zrekonstruovaného kina.

Informace o nabídce filmů
najdete na str. 10. Prvním filmem, kde diváci zažijí 3D
zvuk i 3D obraz, jsou Trollové.
Začátkem února už bude fungovat také rezervační systém
pro objednávání vstupenek
přímo na webových stránkách kina: www.kinoklaste■
rec.cz.

AKTUÁLNĚ
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Jednotné přijímací zkoušky na střední školy
Jednou z novinek, které přinesl rok 2017 školákům
a jejich rodičům, je jednotná
přijímací zkouška pro uchazeče o studium na střední škole.
Nové jednotné přijímačky se
netýkají ale jen žáků, kteří
končí devátou třídu základní
školy a chtějí pokračovat na
střední škole, musí ji absolvovat i žáci, kteří se hlásí ke studiu na osmiletých nebo šestiletých gymnáziích.
Pro uchazeče o studium na
střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné
zkoušky povinné absolvování
didaktického testu z předmětů
český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost
podat přihlášku na dvě střední
školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat
jednotnou zkoušku na každé
z těchto škol. Do výsledku při-

jímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek
z prvního či druhého termínu.
Jestliže se žák nebude
v prvním či druhém termínu
moci dostavit ke konání testů,
například z důvodu nemoci,
pak mu bude po písemné
omluvě řediteli školy (do tří
kalendářních dnů) umožněno
konat jednotnou zkoušku
v náhradním termínu.
Většinu potřebných informací
žákům určitě předají výchovní
poradci na jejich školách, zde
jen připomínáme důležité termíny pro rodiče.
Nejpozději do 1. března 2017
je nutné podat přihlášku do
prvního kola přijímacího řízení.
Na přihlášce uveďte správně
svou e-mailovou adresu, protože právě na ni vám 14 dní
před konáním řádného termínu zkoušky přijde pozvánka
k přijímacímu řízení.

Nové služby pro seniory
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří se sídlem v Lípové 545 poskytuje
několik typů služeb. Rádi
bychom vás informovali, že od
ledna 2017 vám může nabídnout více.
Rozšířily se totiž služby pečovatelské, které obnáší terénní
pomoc nemocným, postiženým a seniorům. Pracovník
ústavu pomáhá se zajištěním
chodu domácnosti, vyřídí pochůzky, nákupy, přiveze oběd
či pomůže s osobní hygienou.
Jestliže byste pro sebe či někoho blízkého takovou službu
potřebovali, neváhejte se na
MÚSS obrátit, neboť čím více
budou tyto služby využívány,
tím širší se nabízejí možnosti
v rozvoji těchto služeb.
Pečovatelská služba je vám

k dispozici každý den, a to
v těchto hodinách: v pondělí
a čtvrtek od 8 do 18 hodin,
v úterý, středu a pátek od 8
do 15 hodin, o víkendu od 8
do 15 hodin.
Kromě toho došlo také k navýšení kapacity odlehčovací
služby, a to o jedno lůžko.
Tento typ pobytové služby se
poskytuje maximálně na dobu
tří měsíců a slouží jak osobám
se sníženou soběstačností, tak
osobám pečujícím o tyto
nemocné. Po omezenou dobu
vám oběma může odlehčit
z jinak neřešitelné aktuální
životní situace.
Pro více informací navštivte
webové stránky mussklasterec.cz nebo volejte na tel.:
474 375 414.
R. Šindelářová ■

Jednotná zkouška se koná formou písemného
testu v těchto termínech:
12. dubna – první řádný termín pro čtyřleté obory
18. dubna – první řádný termín pro osmileté gymnázium
19. dubna – druhý řádný termín pro čtyřleté obory
20. dubna – druhý řádný termín pro osmileté gymnázium
11. května – první náhradní termín pro všechny obory
vzdělávání
12. května – druhý náhradní termín pro všechny obory
vzdělávání
Ředitel školy do 2 pracovních
dnů po potvrzení výsledků
přijímacího řízení Cermatem
(Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání), tj. nejpozději do 3. května 2017
zveřejní seznam přijatých
uchazečů, a to na obvyklých
místech, nejčastěji na webových stránkách a na dveřích
školy. Domů se uchazečům

posílá pouze rozhodnutí
o nepřijetí ke studiu. Základní škola, kterou žák navštěvuje, vydá uchazeči o studium na střední škole zápisový lístek, a ten se musí
odevzdat do 10 pracovních
dnů od vydání oznámení
o přijetí příslušné střední
škole.
E. Kocábová ■

PODĚKOVÁNÍ
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách
v Kovářské srdečně děkuje kláštereckým občanům, kteří
přispěli ke splnění vánočních přání dětí. Nebylo nad to,
vidět rozzářené oči těchto dětí alespoň v jednom okamžiku
jejich života, který jim na malou chvíli dal zapomenout na
realitu a přenesl je do světa pohádek a splněných přání.
Marie Vejrová děkuje všem zaměstnancům MÚSS Klášterec
nad Ohří: „Srdečně děkuji za péči o mého manžela, pana
Františka Vejra. Přeji hodně zdraví a spokojenosti v roce
2017.“

Zápisy do MŠ a ZŠ
Upozorňujeme všechny rodiče,
že novela školského zákona
změnila termíny zápisu do ZŠ.
Nově se koná v dubnu, v Klášterci nad Ohří to bude 3. 4. a 4.
4. 2017 od 13 hodin do 17
hodin na každé základní škole.
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8.
2011.
Zároveň doporučujeme rodičům v případě, že zvažují
u svého dítěte odklad školní
docházky, aby si ve spolupráci
s mateřskou školou vyřídili
včas potřebné podklady k roz-

hodnutí o odkladu školní docházky – vyšetření dětským
lékařem, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
a tyto podklady donesli
s sebou k zápisu.
Zápisy do mateřských škol
se musí uskutečnit v období
od 2. 5. do 16. 5. 2017. V Klášterci nad Ohří to bude ve dnech
2. 5. a 3. 5. vždy od 10 hodin
do 17 hodin na každé MŠ.
Zápis do mateřské školy je
nově povinný pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012.
Z. Janichová ■

VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE
k předkládání žádostí o udělení značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®

Přátelská atmosféra v domě pro seniory

foto: MÚSS

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s.
SNP 144, 431 44 Droužkovice
Koresp. adresa a sídlo kanc.: Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice
E-mail: info@maskaszk.cz, www.maskaszk.cz, Tel.: +420 724 960 964
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Nezvyklá sněhová nadílka potrápila motoristy i chodce,
komplikace se objevily
i při úklidu města.



Děti naopak po
letech takovou
sněhovou nadílku přivítaly, opustily na čas
virtuální svět a nebývale mnoho dětí s rodiči
si nyní užívá sáňkování
či stavění sněhuláků.

Sníh potrápil motoristy
foto: A. Chlupová

AKTUÁLNĚ

RADNICE INFORMUJE
anketa o možnosti placeného parkování nepřinesla
žádný jednoznačný výsledek, ankety prostřednictvím
mobilního rozhlasu, novin a e-mailu se zúčastnilo
563 respondentů, z nichž je pro placené parkování
polovina. Město nyní zjišťuje modely placeného parkování v jiných městech.
opakované veřejné projednání návrhu Územního
plánu Klášterce nad Ohří proběhne ve středu 22. 2.
od 16 hodin v kině Egerie. Více na www.klasterec.cz
do konce března je třeba zaplatit poplatky ze psa
a „za odpady“, výše poplatků zůstává stejná jako
v předchozích letech, u větších částek lze opět rozdělit na dvě splátky v březnu a v červnu, více na
www.klasterec.cz
Městský úřad v Klášterci nad Ohří v současné době
nabízí tato volná pracovní místa:

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

V zámeckém parku již nejsou pávi




foto: R. Novotný

Poslední páv v zámeckém parku bohužel nepřežil střet
s volně pobíhajícím psem.
Majitelé psa nabídli kompenzaci a město se rozhodlo opět
pořídit do zámeckého parku pávy, které sem zkrátka patří.

Právník/Právnička
Vedoucí odboru komunikace
a cestovního ruchu
Referent/ka odboru výstavby
a rozvoje města
Uzávěrka výběrových řízení: 17. 2. 2017
Bližší informace najdete na www.klasterec.cz
nebo na tel.: 474 359 645

Aktuálně z Okounova
V Kláštereckých novinách bude v každém vydání prostor pro zprávy z obce Okounov, která se stala naším
partnerem. Noviny budou nově obyvatelům Okounova také distribuovány.
V pondělí 9. ledna proběhlo výběrové řízení na Zlepšení technického stavu vodní nádrže Okounov, kterého se zúčastnilo
pět firem. Na základě hodnotícího kritéria výše nabídkové
ceny zvítězila společnost WALD S s. r. o. z Kadaně. Na opravu
nádrže, která byla již v havarijním stavu, se podařilo získat
dotace. Nádrž mimo jiné využívají i hasiči.

Obec Okounov také bojuje se sněhovou nadílkou.

Na Štědrý den odpoledne v kostele sv. Vavřince v Okounově proběhlo setkání, při kterém se zpívaly koledy a pro
všechny se podával teplý čaj, štrůdl a svařené víno. Pěkné
vánoční svátky přišel popřát i klášterecký farář Artur
Ściana.
Josef Dvořák, starosta obce ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s … Evou Vohánkovou
V rubrice Rozhovor s … každý měsíc představíme osobnost z Klášterce nad Ohří, která se zapsala do jeho
dějin, aktivně se věnuje nějaké veřejně prospěšné činnosti nebo je úspěšná ve svém podnikání či profesi.
Eva Vohánková v posledních letech vede klášterecký psí útulek, který se
nachází v Ciboušově. Možná si ji pamatujete z kina,
kde pracovala více než 20
let. Psí útulek se pod jejím
vedením změnil na vlídné
prostředí, kde je zvířatům
poskytována
důstojná
péče a hledá se jim ten
nejvhodnější domov. Jelikož se s Evou přátelím již
řadu let, v rozhovoru si
tykáme.
Evo, odkdy pracuješ
v kláštereckém útulku?
V září 2011 jsem začala do
útulku docházet jako dobrovolník, to ho ještě vedli pan
Fischl s panem Vopálkou. Na
konci roku 2013 jsem se
zúčastnila výběrového řízení
na provozování útulku, které
jsem vyhrála, a od té doby ho
vedu já.
Co jsi dělala předtím?
Po maturitě jsem v roce 1988
začala pracovat v kláštereckém kině pod vedením pana
Boháče a od roku 1993 jsem
kino vedla. Po sloučení kina
s příspěvkovou organizací
Zámek jsem již docházela
současně i do útulku a z důvodu časového vytížení jsem
činnost v kině ukončila.
Jak tě napadlo začít chodit
do útulku jako dobrovolník?
To rozhodnutí mi zcela změnilo
život. Stalo se to v listopadu
2009, kdy jsem městské policii v Klášterci nad Ohří pomá-

foto: V. Růta
hala odchytávat psa, který se
toulal už 14 dní v blízkosti
kina. Na Vánoce pak v televizi
probíhala reportáž z děčínského útulku, která mě zaujala
a začala jsem na internetu
zjišťovat informace o různých
útulcích. V roce 2010 jsem pak
pomáhala několika útulkům
s inzercí a začala jsem pravidelně navštěvovat útulek
v Chebu. Postupem času jsem
si řekla, proč jezdit do Chebu,
když v útulku v Klášterci nad
Ohří bylo tou dobou okolo 50
psů. Předtím jsem tam byla
jen jednou a ani jsem nezvládla dojít na konec kotců, jak mi
bylo úzko. Domluvila jsem se,
že bych tam mohla vypomáhat.
Co jsi jako dobrovolník
v útulku dělala?
Vytvořila jsem facebookový
profil
Útulek
Klášterec
N. Ohří, kde jsem začala inzerovat psy. Fotila jsem je
a psala o nich více informací.
Postupně se inzeráty psů
začaly sdílet po celé republice
a měli tak větší šanci najít
domov, což se dařilo. Kromě

několika pejsků, kteří se
bohužel domova nedožili,
našli domov všichni, co tam
při mém příchodu byli. Někteří na něj čekali i 9 let.

Kolika psům jsi za dobu
svého působení v útulku
našla domov?
Fotografie psů, kteří našli
domov, dávám do alba na
facebooku. Album dnes ukazuje 330 psů. Máme i album
kočiček, které našly domov,
těch je nyní 180. Udali jsme
i pár želv a papoušků. Mýval
odjel do záchranné stanice
a několik zvířat do chomutovského zooparku.
Jak vypadá tvůj běžný
den?
Každé ráno chodím do útulku
v 7 hodin, domů se dostávám
v zimě okolo 19. hodiny

a v létě jsem v útulku, dokud
je světlo, tedy do 21. hodiny.
Ráno uklízíme vnitřní kotce,
mimo jiné i roztrhané pelechy
a vypouštíme pejsky na ranní
vyčůrání. V 9 hodin se nasnídám a poté zajišťuji, co je
zrovna potřeba. Podávání
léků, mazání uší, úklid prostor pro kočky, návštěva
veteriny, řešení aktuálních
problémů. Například v těchto
dnech jsme museli vyřešit
sundání několika tun sněhu
ze střechy, kde hrozilo propadnutí do kotců. V létě v tuto
dobu venkovní kotce vymýváme hadicí. Vždy je co dělat.

Před polednem ještě pouštíme psy. Kastrace a nutné
operace zvířat řešíme ve
dnech, kdy je zavřeno, večer
nám je přijíždí veterinář zkontrolovat. Odpoledne v otevírací době přijímáme návštěvy, dáváme venčit pejsky
zájemcům a představujeme
je případným novým majitelům. V 6 hodin zavíráme
a poté opět pouštíme psy na
vyvenčení, doliju všem vodu
a připravím pro všechny jídlo
– starým pejskům se granule
namáčí, některým dávám do
jídla potřebné léky. Poté dojde k dalšímu úklidu kotců,
nenechavcům sbírám prázd-

ROZHOVOR S ...
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Tvé nejoblíbenější jídlo?
Mně chutná všechno, hlavně, když si to nemusím vařit
sama.
Jaká je Tvá oblíbená barva?
Černá. A u psů černá a zrzavá.
Jaké nejvzdálenější místo ve světě jsi navštívila?
Nejdál jsem byla asi v Turecku, na dovolené u moře.
V posledních 6 letech jsem byla nejdál v Brně na odchytových zkouškách. Opaluji se u ciboušovského moře.

né misky, aby je do rána
nesnědli. Když jsou všechna
zvířata zabezpečena, je již
večer a odjíždím domů. Doma
padnu. A takto to běží den co
den již tři roky. V noci občas
zavolá Policie ČR kvůli pomocnému odchytu nebo umístění
psa do útulku, sraženým zví-

všední dny výpomoc z úřadu
práce, o víkendu opět dojíždí
kamarádka.
Lituješ někdy rozhodnutí
začít pracovat v útulku?
Kdybych se mohla rozhodnout znovu a neměla k těm
psům tak silný vztah, už bych

Jaké máš koníčky?
Když děláte v útulku, na koníčky vám moc času nezbývá.
Vše se točí kolem psů, není čas na domácnost, dovolenou,
ani den osobního volna. Jinak mám ráda filmy a čtení knih.
Co Ti práce dala a co Ti vzala?
Haf. Brzy ze mě bude pes ☺ Mrzí mě, že kvůli útulku
nemám vůbec čas na svou rodinu a jsem vděčná za jejich
toleranci a podporu.
komunikace s mnohdy nechápavými lidmi, kteří nerespektují otevírací dobu, podmínky adopce nebo to, že
nemohu být pro ně k dispozici
24 hodin denně. Někteří lidé
by si tuto práci měli zkusit.
Ale díky útulku jsem poznala
a potkala spoustu skvělých
lidí z různých koutů republiky,
kteří nám velmi pomáhají.

řatům apod., držím nonstop
pohotovost. Městská policie
má do útulku přístup a může
nalezeného psa umístit do
karantény bez mé asistence.
Tohle vše děláš sama?
Většinu času jsem v útulku
sama. První dva roky mi na
pár hodin ve dnech, kdy jsme
měli otevřeno, pomáhala
kamarádka. Nyní mám na

do toho znova nešla, jelikož
velmi zanedbávám svou rodinu. K některým psům si
vytvoříte tak silnou citovou
vazbu, že je velmi těžké je
pak někomu svěřit, natož
opustit celý útulek a nechat
je tam. Někteří lidé si práci
v útulku představují jen jako
práci s pejsky, ale je to velmi
náročná činnost, neustálé
řešení problémů, celodenní

Jak mohou lidé nejvíce
útulku pomoci?
Pejskové budou nejraději za
procházku. Lidé mohou přijít
venčit během otevírací doby
útulku. Dále jsme samozřejmě rádi za jakoukoliv
materiální i finanční výpomoc. Nejlepší je se mě nejdříve zeptat, co je zrovna
potřeba, jsou chvíle, kdy
máme například dostatek
krmiva, ale nedostatek dek
nebo naopak. Z finančních
příspěvků můžeme pejskům
dopřát kvalitní veterinární
péči a kvalitní krmivo včetně
pamlsků.
Chtěla bys ještě něco
k rozhovoru doplnit?
Ráda bych poděkovala všem
lidem, kteří nám pomáhají, ať
už venčením, propagací útulku, materiálními nebo finančními dary. Dále bych ráda
poděkovala městu za finanční
podporu a místním firmám za
sponzorství, například Ekometal spol. s.r.o. nám neustále pomáhá s údržbou, Martin
Průša s elektřinou, firma HP
STAV – Jan Perout udělal

fasádu útulku, Jiří Bezděk
okapy, Roman Vitouš –VIZAB
hlídá objekt, prodejna Hafan
poskytuje výhodný nákup pro
majitele pejsků z našeho
útulku. Pomáhají nám i různé
školy, spolky, firmy a nadační
fondy pořádáním sbírek či
akcí na naši podporu.
Rozhovor byl několikrát
přerušen zvoněním telefonu. „A štěká teď? Neštěká? A jak se snáší s vaším
psem, on je kastrovaný?
Tak to je super.“ – „To mi
nemůžete volat takhle
hned 10 minut po tom, co
odjedu, já už se lekla, že
se Bobíkovi něco stalo.“ –
„Už jedu!“ A. Chlupová ■

PSÍ ÚTULEK
CIBOUŠOV
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
tel.: 602 952 692
e-mail:
pejsciklasterec@seznam.cz
web:
www.pejsciklasterec.cz
Facebook:
Útulek Klášterec N. Ohří
Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý: zavřeno
středa: zavřeno
čtvrtek: 13.00–17.00
pátek: 13.00–18.00
sobota: 13.00–18.00
neděle: 9.00–13.00
svátky: zavřeno

KULTURA

Zámek

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Vše na kultura.klasterec.cz

3. 2. od 18 hodin
Úsměvy Ivo Šmoldase, vstupné: 100 Kč.

24. 2. od 18 hodin
Lilian Malkina – herečka na export, zábavný pořad Tomáše Bartáka s Lilian Malkina, která se proslavila rolí babičky
v oskarovém filmu Kolja. Vstupné: 100 Kč/senioři 80 Kč.

Kulturní dům
29. 1. od 15 hodin
Dětský karneval s Inkou Rybářovou, vstupné: 70 Kč.

12. 2. 15–18 hodin
II. workshop s tanečníkem Filipem Jankovičem, ve
spolupráci uměleckou agenturou oliveart Romana Parmová,
vstupné: 200 Kč.

20. 2. od 19 hodin
Už nikdy sám – komedie divadla Kalich, vstupné: 280 Kč/
D 250 Kč/KMD 140 Kč.

21. 2. od 19 hodin
Dalibor Janda se skupinou Prototyp a hostem J. A. Jandovou, vstupné: 1.–6. ř. 350 Kč, od 7. ř. 300 Kč/KMD 200 Kč.

20. 3. od 19 hodin
Vysavač – Bohumil Klepl v komediální ONE MAN
SHOW, vstupné: 280 Kč/D: 250 Kč/KMD: 140 Kč.

Kalendář plesů v KD
4. 2. 2017 od 20 hodin
Ples SBD – k tanci a poslechu hraje Chilli Band, večerem
provází Petr Martinák, hosté plesu budou zpěváci Bořek Slezáček, Michael Foret, Tereza Hořejší, Jitka Asterová s písněmi
z muzikálu Mamma Mia, prodej vstupenek za 250 Kč v SBD.
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Program kina Egerie
Datum Čas
9. 2.

Název filmu

0.01 Padesát odstínů temnoty

9. 2.

19.00

Padesát odstínů temnoty

10. 2.

16.00

Trollové

10. 2.

19.00

Padesát odstínů temnoty

11. 2.

16.00

Trollové

11. 2.

19.00

12. 2.
12. 2.

Formát Cena
2D

130,-

2D

130,-

3D+Auro

70,-

2D

130,-

3D+Auro

70,-

Padesát odstínů temnoty

2D

130,-

16.00

Anděl Páně 2

2D

100,-

19.00

Assasin's Creed

3D

140,-

13. 2.

19.00

Pod rouškou noci

2D

110,-

14. 2.

19.00

Velká čínská zeď

3D

140,-

15. 2.

19.00

La La Land

2D

110,-

16. 2.

19.00

Resident Evil. Poslední kapitola

3D

130,-

17. 2.

16.00

LEGO Batman Film

3D

130,-

17. 2.

19.00

Všechno nebo nic

2D

110,-

18. 2.

16.00

Anděl Páně 2

2D

100,-

18. 2.

19.00

Padesát odstínů temnoty

2D

130,-

19. 2.

16.00

Divoké vlny 2

2D

100,-

19. 2.

19.00

Fantastická zvířata a kde je najít

2D

110,-

20. 2.

19.00

Miluji tě modře

2D

110,-

21. 2.

19.00

Rozpolcený

2D

110,-

22. 2.

19.00

Rogue One. Star Wars Story

3D

130,-

23. 2.

19.00

John Wick 2

2D

110,-

24. 2.

16.00

Zpívej

3D

120,-

24. 2.

19.00

Spojenci

2D

110,-

25. 2.

16.00

LEGO Batman Film

2D

110,-

25. 2.

19.00

xXx. Návrat Xandera Cage

3D

140,-

26. 2.

16.00

Divoké vlny 2

2D

100,-

26. 2.

19.00

Padesát odstínů temnoty

2D

130,-

27. 2.

19.00

Manžel na hodinu

2D

100,-

28. 2.

19.00

Spojenci

2D

110,-

11. 2. Divadelní ples na moři
Začátek: od 20 hodin, vstupné 100 Kč.

18. 2. Reprezentační ples města Klášterce nad Ohří
Začátek: od 20 hodin, vstupné: 300 Kč.

Galerie Kryt
Krajkové snění – výstava prací kláštereckých krajkářek,
potrvá do 31. 1.
Fotografie Milana Martina (akty) – od 2. 2 do 28. 2.,
vernisáž ve čtvrtek 2. 2. od 17 hodin.

Knihovna
Výstava Alena Tučímová - FOTOGRAFIE – do konce února.
Výstava Petra Wittová - ruční práce – do konce února.

Zveme do Kadaně
16. 2. od 19 hodin – Cavern Club Kadaň
Femi Temowo – jedna z největších osobností současného
britského jazzu, Femi Temowo, Nigérijec žijící nyní v Londýně
se nejvíc proslavil jako kytarista hrající po boku již zesnulé
Amy Winehouse. Je držitelem ocenění Mercury Music Prize
či BBS Jazz Awards. Vstupné: 50 Kč

Film Anděl Páně 2 trhá divácké rekordy, v českých kinech je
vidělo již více než milion diváků. Diváci totiž chtějí zažít laskavý
humor a jméno režiséra Jiřího Stracha a scénáristy Marka Epsteina je jistou zárukou kvality.
foto: facebook Jiřího Stracha

25. 2. od 10 hodin – Mírové náměstí Kadaň
C.K. Masopust – tradiční masopustní veselice na Mírovém
náměstí se Švejkem, pálením Morany a spoustou zabíjačkových dobrot. Vstup zdarma.

28. 2. od 19 hodin – Cavern Club Kadaň
Tabasker – originální plzeňská kapela zahraje klezmer ve
složení akordeon, basa, cajon, klarinet, housle, příčná flétna
a zpěvy. Vstupné: 50 Kč

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Zrealizuje Jitka Kůsová pomník Milady Horákové?
V zahradě Ztracenka v Praze
bude umístěna socha Milady
Horákové a v současné chvíli
se rozhoduje o tom, který
z umělců bude mít tu čest.
Klášterecká sochařka Jitka
Kůsová zatím nezná verdikt odborné poroty, která jí
přiřkla 5. místo, přičemž
1. a 2. místo nebylo uděleno.
Do soutěže bylo přihlášeno
23 sochařů, Jitčin návrh
sochy dokonce předběhl
v hodnocení návrhy od Olbrama Zoubka či Jiřího Davida.
O tom, která socha bude
k realizaci vybrána, nyní spolurozhoduje i veřejnost. Výstava se koná na Magistrátu
Městské části Praha 2, kde
probíhá až do 31. 1. 2017
veřejné hlasování.
A jak takový návrh sochy vzniká? „Osud Milady Horákové
znám z různých dokumentárních záznamů. Dozvěděla jsem
se i o dopisech, které psala

Návrh Jitky Kůsové
v cele smrti,“ říká Jitka Kůsová
a dál vypráví o svých pocitech
i přípravě konkrétního díla:
„V takové životní situaci už člověk nemá komu lhát a přetvařovat se. Je opravdový. Je to
čas, kdy vše vyjde napovrch.

Dopisy jsem přečetla jedním
dechem. Je to smířlivé, laskavé
loučení s každým, s kým
v životě trávila čas. Jako dítě
s otcem, se sestrou, s přáteli
na letním bytě, s hospodyní,
manželem, dcerou. V každém
řádku je jasná pokora a smysl
pro čest.“
V posledním dopise, který
psala Milada Horáková asi
dvě hodiny před popravou, je
věta:
„Dlouhou nesvobodu už by
mé srdce nevydrželo. Takto
se rozletím zase do polí a luk,
strání a k rybníkům, na hory
i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten klid a mír.“
A právě tato slova oslovila
kláštereckou sochařku, která
se 66 let poté snažila vcítit do
duše nespravedlivě odsouzené ženy. „Vzbudilo to ve mně
dojem, že tak by mohla být
šťastná, letět nad krajinou.
Být plamenem, který hoří

a posiluje ostatní. Energií
a poselstvím, které vyslala.“
A právě v pramenu či v plameni je v sochařském návrhu
lehce naznačen otisk mladého těla ženy.
„Vytvořila jsem také detail hlavy v měřítku 1:1. Čerpala jsem
nejvíce z fotky, kdy jí bylo 18
let a byla zadržena policií. Tehdy byla po osamostatnění
republiky v roce 1918 s mladými studenty u strhnutí sochy
jako symbolu mocnářství,“
prozrazuje sochařka.
„Navrhnout sochu pro mne
nebylo těžké, vlastně jsem
měla to štěstí, že jsem si
nalezla první skromnou hrdinku a ona sama mi řekla, jak to
chce. Realizace modelu ale
náročná byla, což je možná
patrné právě z jeho konstrukce. O to víc by mě mrzelo, kdyby se socha nerealizovala.“
Držme tedy Jitce Kůsové palce.
■

Miloslav Král ve filmu
o pamětnících

foto: H. P. Wagner
Česko-německé kontaktní
středisko se sídlem v Chomutově iniciovalo vznik dokumentárního filmu Generation
„N“: Deutschböhme, který je
sestaven z výpovědí čtyř
pamětníků. Jedním z nich je
i Miloslav Král z Klášterce nad
Ohří (na snímku vlevo), který
ve filmu podává svědectví
o životě Němců, kteří zůstali
po válce v Čechách. Ve filmu
vzpomínají i Němci, kteří prošli odsunem. „Film nenabízí
historické rozhřešení a cíleně
se vyhýbá jakýmkoliv soudům. Šlo nám o přiblížení
místních dějin běžnému divákovi. Dodat dostatek faktů
a informací, aby si každý zku-

sil na tuto složitou problematiku udělat svůj názor“, uvádí
Alice Hlaváčková z kontaktního střediska.
Za námětem filmu stojí Veronika Kupková, učitelka kadaňského gymnázia (na snímku
vpravo), film natočila Olga
Komarevtsevová (na snímku
uprostřed).
Po premiéře filmu koncem loňského roku se uskutečnilo přátelské setkání 130 lidí z obou
stran hranice, z Klášterce nad
Ohří tu debatoval např. Horst
Kotouč. O dalším termínu promítání filmu budeme informovat, plánuje se na březen
v chomutovském kině.
■

Divadelní představení Divadla The Brokes, které završilo
tradiční Kometu, připomnělo legendu Tří králů. Nechyběl
ani velbloud, kterého zahráli tři studenti GSOŠ. Kostel Nejsvětější Trojice se přitom zaplnil lidmi, kteří vytvořili světelný
chvost Komety, a od účasti na společném průvodu městem
je neodradilo ani mrazivé počasí dnešních dní.
Miloslava Koubová poděkovala všem aktérům akce, kteří
společně tvoří nekomerční akci s duchovním přesahem.
■

OKÉNKO DO HISTORIE
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Pokračuje
rod Fictumů?
Hrad Nový Šumburk býval ve
středověku sídlem rodu Fictumů, který odtud spravoval
i území dnešního Klášterce
nad Ohří. V historických pramenech se traduje, že příslušníci rodu Fictumů museli z Čech odejít po bitvě na
Bílé hoře. Původně přišli
z Německa jako Wietzumové, jméno Fictum vzniklo až
v Čechách.
Aktuální zajímavostí je, že
nedávno do města zavítali
Pavel a Josef Fictumovi, kteří
žijí v západních Čechách a na
zdejším zámku se chtěli
dozvědět, zda je tu zaznamenána historie rodu, z něhož
možná pocházejí. Podrobný
rodokmen si teprve nechávají
zpracovat. Zda se prokáže
spojitost s kláštereckými Fictumy, je ovšem nejisté, protože jak nám prozradila
genealožka Marie Glöckner,
tak v Čechách je dnes toto příjmení silně zastoupeno v okolí
Horšovského Týna. A je tedy
možné, že právě v západních
Čechách vzniklo toto jméno
nezávisle na šlechtickém rodu
Fictumů, protože „viztuom“
býval správce. K tomuto předpokladu se genealožka kloní
proto, že se jedná o ostře
ohraničenou oblast výskytu
určitého příjmení (zjistit se dá
např. na www.kdejsme/prijmen/hustota). Vše by ale
vysvětlilo podrobné pátrání,
ke kterému je potřeba dostatek času.
Josef Fictum z Černé u Staňkova, návštěvník zámku, se
vyučil kovářem a pracoval
v různých profesích, nyní je

Zimní pohled z Šumburku na Egerberk
již v důchodu. Bavila jej myslivost a také fotografování.
Protože všichni jeho žijící sourozenci mají jen dcery, tak
jméno Fictum v jejich větvi
skončí „po meči“. Oba Fictumové se ovšem do našeho
města rádi podívají znovu,
protože byli příjemně překvapeni vstřícností správců
památek a zaměstnanců
městského úřadu.
Duch původního rodu Fictumů žije dál také díky aktivitám skupiny historického
šermu Fictum, která existuje
již bezmála čtvrt století. Dnes
již zcela profesionální soubor
má za sebou stovky vystoupení prakticky po celé Evropě.
Předvádí souboje ze tří období, gotiku, renesanci a baroko. Zakladatel souboru Jiří
Šnábl nám prozradil, že název skupina zvolila díky tomu,
že několik zakládajících členů
bylo právě z Klášterce nad
Ohří.
■

Vizualizace původní podoby hradu

J. Pachner

foto: D. Kodytek

Před 100 lety byla založena továrna
na výrobu korku
V tomto roce si bude naše město připomínat hned několik
zajímavých výročí. U některých se zastavíme a budeme jim
věnovat více prostoru, u některých postačí pouze kratší
zmínka, zaujmou vás ale jistě všechna.
A o která výročí se jedná? Zmiňme pro začátek ta nejdůležitější.
V roce 2017 uplyne 740 let od zrušení benediktinského
proboštství. V roce 1277 ho nechal zrušit král Přemysl
Otakar II. a jeho území přičlenil ke královské koruně.
Připomínat si budeme 610 let od prvního užití českého
názvu našeho města. V roce 1407 se poprvé objevuje
v záznamech český ekvivalent latinského názvu Claustrellum a německého Klosterlin – Klasterzecs.
V tomto roce uplyne 170 let od definitivního zrušení městského opevnění, ke kterému došlo v roce 1847. Společně
s ním byla stržena i budova původního městského špitálu.
Opevnění chránilo město od první čtvrtiny 17. století
a sloužilo tedy mnoha generacím.
Věděli jste, že v Klášterci kdysi býval samostatný telegrafní úřad? Byl zřízen v roce 1867 a později byl sloučen
s poštovním úřadem.
Své výročí bude mít také městská spořitelna. Od jejího
založení letos uplyne 130 let, své sídlo měla v nově postaveném křídle radnice a k jejímu otevření došlo v roce
1887.
V roce 1917 byla v Klášterci založena továrna na výrobu
korku, čili letos si připomeneme 100 let od jejího založení.
Důležité výročí se bude letos dotýkat našich lázní. V roce
1897 byl objeven druhý minerální pramen. Dostal název
Městský a od jeho objevení letos uplyne 120 let. Věnovat
se mu budeme podrobněji v některém z dalších čísel.
Poslední zmínka bude patřit kláštereckému porcelánu.
Zavzpomínáme na starou budovu porcelánky, kde byl
provoz ukončen přesně před 50 lety, v roce 1967, a výroba se přesunula do nových budov.
V budoucnu v této rubrice najdete zmínku také o méně
významných výročích či kuriozitách, které se týkají například
práv a povinností městských soudců, o výročích z oblasti
školství, infastruktury, kriminality, církevních záležitostí či
o tom, jak naši předci řešili boj s podomním obchodem či
s epidemií slintavky a kulhavky. Výročí města najdete například v knize od Zdeňka Vachaty.
L. Fricová ■

PRO RODIČE

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

1/2017 | strana 14

Vítání nových občánků na zámku

Další vítání občánků se
koná 18. února.
Rodiče, kteří zaslali přihlášku, obdrží včas pozvánku.
Přihlášky lze zaslat i elektronicky, najdete je na
www.klasterec.cz

VOLŇÁSEK NABÍZÍ
Základní škola Petlérská, tel.: 474 375 872
David Daduč

Eduard Kováč

Aneta Doležalová

Ondřej Novák

Adam Kolomijec

27. 1. od 15 hodin
Nejsme žádné bábovky
Soutěž pro děti i dospělé
o nej pečenou bábovku.
Těšíme se na vaše originální recepty a společnou
ochutnávku.
27. 1.–29. 1. Workshop
line dance Česká Lípa
Taneční seminář ve stylu
line dance pro ZÚ line dance pokročilí a free line.

Marek Šátek
foto: J. Kučera

Prvním kláštereckým miminkem roku
je Alenka Millerová

3. 2. od od 9 do 14 hodin
Pololetní prázdniny
Tvořivá dílna, míčové hry,
vybíjená, horolezecká stěna, soutěže. Pro předem
přihlášené děti. Zápisné
20 Kč. S sebou kartičku
zdravotní pojišťovny, svačinu, vhodnou obuv.
Bohatý program na jarní
prázdniny (27. 2.–3. 3.) najdete na volnasek.klnet.cz.

Fenomén
Igráček
na zámku

Spokojení rodiče se zástupci radnice
Prvním letošním občánkem
města Klášterce nad Ohří je
Alenka Millerová, která přišla
na svět 2. ledna ve 13.15
hodin v chomutovské porodnici.
Dne 4. ledna pak po domluvě
s rodiči přišel miminko přivítat starosta města Klášterce

nad Ohří Štefan Drozd spolu
s matrikářkou Janou Handlovou. Zástupci radnice s sebou
přivezli květinu a dárky od
města v hodnotě tří tisíc korun. Jedná se o dětské oblečení a hračky.
Tatínek malé Alenky Zdeněk
Miller se při této příležitosti

V. Fišrová
zmínil, že jsou oba rodiče velmi spokojeni s úrovní péče,
které se jim při porodu,
u něhož byl po celou dobu
přítomen, v porodnici dostalo. Mladé rodině, která má
doma již syna ve věku 1,5
roku, přejeme hodně štěstí
■
a zdraví.

Až do 12. 4. je na našem
zámku prodloužena výstava
hraček, které už 40 let známe
pod názvem IGRÁČEK. Výstava potěší jak děti, které si postavičky nejrůznějších profesí
oblíbily, tak i jejich rodiče.
Mapuje totiž vývoj této hračky,
která jako první figurku představila Zedníka. A poté rychle
přibývaly další figurky.
Společnost, která figurky
vyrábí, zůstává stále v českých
rukou. „Pro návštěvníky je připravena i soutěž a hrací koutek,“ prozrazuje Zdeněk Rauš
ze společnosti EFKO.
Zámek je v zimním období
otevřen od středy do neděle,
poslední prohlídka je ve 14
hodin.
■

TIP NA VÝLET
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Alšovku si oblíbili nejen rodiče s dětmi

Ski areál Alšovka je určený
jak pro začínající lyžaře
a snowbordisty, tak i pokročilejší lyžaře a zejména pro
rodiče s dětmi.
Komorní prostředí Alšovky si
pochvaluje Michal Steňko,
který sem jezdí už 35 let.
„První mé lyžařské kroky jsem
si odbyl právě tady, pamatuji
zdejší vývoj, první vleky na
háčky,“ vzpomíná. Dnes už
jsou oba vleky POMA a výho-

HORSKÁ SLUŽBA
Poznamenejte si důležité
telefony:
Krušné hory NONSTOP SOS:
+420 1210
stanice HS Měděnec
tel.: +420 601 302 636.
dou je technické zasněžení,
které čítá tři sněhová děla a tři
sněhové tyče. Technický sníh
vydrží déle než ten přírodní.

Upozorňuje i na další výhodu,
kterou je webová kamera na
adrese: www.alsovka.cz, kde
si každý může dopředu ověřit
aktuální stav tratí. „Udržujeme parkoviště, které je zdarma,“ uvádí jednu z výhod
Alšovky Vladimír Klíma.
Denně tu jezdí oba vleky
a to od 9 do 16 hodin,
večerní lyžování si můžeme užít pravidelně ve středu, v pátek a v sobotu
v celém areálu. O večerní
lyžování je zájem, a tak
v hlavní sezóně jezdíme
na obou vlecích od 17.30
do 20 hodin.
V pracovním týdnu se na
Alšovce lyžuje úplně bez
čekán na vleky.
Kiosek U Trolla je otevřen
denně od 10 do 16 hodin
a na všechna noční lyžování.
Půjčovna
sportovních
potřeb funguje o víkendech
od 8.30 do 16 hodin. Mimo
tyto dny je třeba se domluvit s provozovatelem.
Ceník půjčovného i podmínky a kontakty najdete
na: www.alsovka.cz.
Letos je v provozu lyžařská a snowbordová škola
nebo si můžete objednat
zážitkovou jízdu rolbou při
večerní úpravě sjezdovek.

V provozu jsou také běžecké tratě. Na nich jsou
instalovány směrové tabule, které mají číslování. To
slouží i k orientaci, pokud
by se někdo na trase dostal
do obtíží.
Aktuální informace o stavu
běžeckých okruhů a sjezdovek najdete na webu.
Na Alšovce příležitostně o sobotách a jarních prázdninách
zastavuje rekreační doprava
autobusem z Kadaně na Klínovec. Více na: www.klasterec.cz.
■

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
4. 2.
5. 2.
6. 2.
11. 2.
12. 2.
12.
13.
19.
19.
20.
25.
26.
26.
27.
28.

od 15.30 do 16.30
od 15.30 do 16.30
od 17.00 do 18.00
od 15.30 do 16.30
od 09.00 do 11.00
Bruslení s hokejkou
2. od 15.30 do 16.30
2. od 17.00 do 18.00
2. od 11.00 do 13.00
Bruslení s hokejkou
2. od 15.30 do 16.30
2. od 17.00 do 18.00
2. od 14.30 do 15.30
2. od 09.00 do 11.00
Bruslení s hokejkou
2. od 15.30 do 16.30
2. od 13.00 do 14.00
2. od 13.00 do 14.00

INZERCE
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď k nám
a začni měnit svou budoucnost! Jsme ZF – mezinárodní
společnost s více jak 138 000 zaměstnanci ve 40 zemích
světa. Neváhej a přijď využít svou příležitost.
V ZF Klášterec hledáme kandidáty na pozice:

 Specialista údržby výroby
 Specialista logistiky
Zájemci si mohou vyplnit
 Vedoucí logistiky
osobní dotazník uchazeče
 Procesní inženýr
na webu
 Finanční účetní SAP
http://www.zfklasterec.cz
 IT Specialista
nebo zaslat strukturovaný
životopis
 Inženýr kvality
na: kls-personalni@zf.com
 Mechanik seřizovač
 Skladník
 Mechanik nástrojař
 Specialista bezpečnosti práce a životního prostředí
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Kde všude si můžeme
zacvičit – naše tipy
Chcete zkusit něco nového v oblasti sportu a nevíte,
kde a co je pro vás vhodné? Dali jste si novoroční předsevzetí shodit nějaké to kilo nebo zlepšit si fyzickou
kondici, nebo si jen tak pro radost chcete zacvičit? Na
následujících řádcích naleznete několik sportovních
nabídek pro veřejnost v našem městě. Najdete zde jak
cvičení pro seniory, tak i tvrdý kruhový trénink nebo
soukromé hodiny na míru.
Například v Nerudově ulici
(č. p. 56) u náměstí naleznete
studio Energy point. Zde si
můžete protáhnout a posílit
tělo a povzbudit duši při cvičení jógy, kterou si zde mohou
zacvičit i děti. Studio nabízí
také hodiny formování postavy, intervalového tréninku
(HIIT) nebo fitballu, relaxovat
zde můžete při hodině „tance
srdce“, reflexní terapii nebo
jedné z masáží. Úplnou nabídku naleznete na stránkách
www.jogaklasterec.cz.
Jógu si můžete zacvičit
i v základní umělecké škole
v ulici J. Á. Komenského

s Lucií Matouškovou, kde se
cvičí jemná jin jóga, dynamická jóga, spirální jóga, formování postavy pro ženy a pořádá se zde kurz hormonální jógové terapie, více na
www.jogalucie.cz

Ve Volňásku také proběhla na
začátku roku první hodina
Street dance, jde o výuku
moderních typů tance – break
dance, lockin, poppin, electric
boogie, hiphop dance apod.
Výuka je otevřena nově od
ledna 2017, zatím je ve zkušebním provozu. Informace
o místech tréninků je možné
sledovat na facebookovém
profilu s názvem KnOriginals.
Tento typ aktivity je vhodný
pro děti, teenagery i dospělé,
kteří chtějí spálit nějaký ten
tuk a zvýšit fyzickou kondici.
Kontakt: facebook – Jindra
Štross, email: Jindra@mediaface.cz.

V Centru Vitalis (na Panoramě) je možné zavičit si pilates
a relaxovat u ajurvédské
masáže. Na tel.: 605 555 740
si rezervujte pilates a na telefonu: 702 903 145 masáže,
více na facebooku Centrum
Vitalis.
Ženy, pokud si chcete zpevnit
tělo a posílit svaly a zároveň
se stydíte jít do posilovny, je
tu pro Vás Ladies fitness na
Chomutovské ulici (č. p. 64),
kde si na vibrační plošině
Powerplate pod vedením
instruktora zlepšíte své tělo
i zdraví. K tomu stačí pouze
půl hodiny max. 2–3x týdně.
Více na http://www.powerplate-klasterec.cz/.
Jste spíše tanečně naladěni?
Přijďte tedy na hodiny zumby
v DDM Volňásek, kterou zde
v týdnu můžete navštívit
dokonce třikrát: v úterý
a čtvrtek od 19 hodin s Žanetou, informace na telefonu:
737 964 975, ve středu od 19
hodin s Alicí, informace na
http://alsia.webnode.cz/zum
ba – nutná rezervace.

Fitness M-Club nabízí individuální cvičení s poradenstvím a vypracováním jídelníčku a také kruhový trénink pro ženy, a to v pondělí
od 18 hodin, ve středu od
16.45 a v neděli od 12 hodin.
Více na telefonu 608 573 332
a 775 297 877.
Velké sportovní vyžití slibuje
Fitko „U Jablíček“ ve školce
v Lípové ulici, na stránkách
http://fitkoujablicek.webnode.cz/ se můžete objednat na
aerobic, stepy, bossu, posilování, kalanetiku, powerjógu,
jógu, pilates, cvičení pro děti
a seniory.
Fitness a fitbox nabízí i tělocvična v ZŠ Školní, na hodinu
fitboxu je třeba rezervace na
telefonu 774 096 496. Více na
http://www.fitkozelenak.cz/.

Také v Yoga studiu a baletní
škole v Sadové ulici (zdravotní středisko 1. p.) naleznete
powerjógu, jóga terapii, jógu
pro zdravá záda, pro děti pak
baletní školu a dětskou jógu.
Podrobnosti na http://yogastudio.webnode.cz/.
V Lázních Evženie máte možnost si 2x v týdnu zacvičit
v bazénu aquagym. Bližší
informace
na
telefonu:
775 222 722.

SPORT

Pokud vás lákají tenisové kurty, zkuste tenisový klub Lázně
Evženie. Bližší informace na
www.tkevzenie.cz. Tenis si
také můžete zahrát v M-clubu. Areál tvoří zimní stadion,
travnaté fotbalové hřiště, atletická dráha, hřiště na volejbal,
tenis a košíkovou, tělocvična,
fitness, sauna s venkovním
bazénem, masáže. Více na
http://www.mclub.cz/.
inzerce

V Chomutovské ulici č. p. 207
naleznete sportovní centrum
pro lidi každého věku, postav
a nálad BLACKHOLE GYM,
kde si zacvičíte kruhový trénink (tabatu), box, trampolíny,
poledance, twerk and dance,
posilování a formování postavy, hard cross training a také
je zde možnost domluvit si
soukromé hodiny na míru. Více
na www.blackholegym.cz.
Pokud se věnujete sportovním aktivitám v našem
městě, které zde nejsou
uvedeny, rádi je v dalších
vydáních zveřejníme.
M. Cajthamlová ■

SPORT

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

1/2017 | strana 18

Šachy jsou hrou plnou plánů i taktiky
Šachy mají v našem městě dlouholetou tradici, zdejší
šachový klub funguje už 65 let.

Na tréninku v knihovně jsme zastihli Petra Klímu
Klub vznikl v roce 1951, kdy
došlo ke sloučení již rok fungujícího perštejnského klubu
s hráči Klášterce nad Ohří.
Nesl název Z.P.S, o dva roky
později pak Z.K.L. Klášterec.
Nyní je klub součástí TJ Klášterec nad Ohří.
S vedoucím klubu Petrem
Grussem jsme si povídali
o současné podobě klubu
i o tom, proč právě šachy jsou
sportem, který si nejen on
celoživotně oblíbil.
„Šachy jsou nádhernou hrou

V. Fišrová

plnou kombinací, plánů, taktiky, radosti i smutku. Učí nás
přemýšlení, samostatnosti,
vystupování v kolektivu,“ říká
Petr Gruss. A vzpomíná na
nádherné dny, které zažil
s dětmi po turnajích v krajích
i republice. „Pro děti je to
možnost naučit se něco nového, poznat kamarády z jiných
regionů a hlavně cvičit svůj
mozek, což je znát i ve škole.
Navíc část dne tráví jinde
v kolektivu a nesedí u počítače a televize“.

V klubu přivítají i nové zájemce o tuto hru. Tréninky mládeže jsou ve středu a v pátek
vždy od 15.30 hodin v učebně
nad městskou knihovnou.
„V letošní sezoně hrají dospělí
v krajské soutěži KP2, B družstvo v KP3. Mládež hraje také
dvě soutěže: krajský přebor
družstev starších žáků a krajský přebor mladších žáků.
Patříme mezi průměrná družstva v soutěžích,“ hodnotí
současnou úroveň klubu. Daří
se jednotlivcům, kteří se
účastní turnajů Mistrovství
Čech a republiky. Děti začínají
nakukovat do horních pater
výsledkových listin, k nejlepším výsledkům v loňském
roce patří 5. místo Heleny
Grussové v bleskovém šachu
v mistrovství republiky žen
a v juniorech 4. místo Ondry
Tomana.
„Většina lidí si myslí, že
šachy jsou složité, ale ve
skutečnosti jsou velmi jednoduché. Je samozřejmě
třeba znát pravidla. Vlastní
hra je pak výsledkem teorie,
kombinací, plánů, propočtů
i psychiky. Podle toho se pak
odvíjí i výkonnost,“ říká Petr
■
Gruss.

NÁBOR
Oddíl řeckořímského
zápasu a volného stylu
pořádá od 30. ledna 2017
nábor žákyň a žáků od
6 do 13 let.
Trénink se koná na ZŠ
Školní každé pondělí a středu od 18 do 19.45 hodin.
Děvčata a kluci, přijďte
mezi nás a se zápasem se
naučte také sebeobranu.
Můžete se s námi podívat
do světa.
Jsi-li mrštný a rád se
pereš, tak přijď mezi nás,
zkus to na zápasnické
žíněnce a my z tebe uděláme reprezentanta.
Zájemci se mohou hlásit
přímo u trenéra, kterým
je Vasil Želev, držitel
titulu Zasloužilý trenér ČR
v řeckořímském zápasu
a volném stylu.

Nejmladším hokejistům v našich
barvách se výborně daří
Nejdůležitější pro budoucnost
každého sportovního klubu je
mít dostatečně velkou mládežnickou členskou základnu.
Vedení HC Klášterec se podařilo
poctivou prací a kvalitním
náborem v podzimních měsících minulého roku výrazně
zvýšit své počty hráčů v nejmladších hokejových kategoriích. Když se dnes podíváme
na trénink hokejové přípravky,
tak se led hemží více jak 40
malými hokejisty. Jsou to
chlapci a děvčata z mateřských
škol a 1. tříd ZŠ.
Hokejová 1. třída již sehrála
tři přátelská utkání v minihokeji, kde těsně prohrála s HC
Louny a vysoko vyhrála nad
Baníkem Sokolov a Energií
K.Vary. V těchto utkáních naši
nejmladší hráči předvádějí své
hokejové dovednosti, které se
naučili v trénincích přípravky
pod vedením kvalitních trenérů mládeže. Utkání jsou vždy

hezkou podívanou, kterou si
hráči, trenéři a hlavně rodiče
hodně užívají.
Hokejová 2. třída sehrála
mnohem více utkání. Tato
kategorie již má svoji soutěž
v minihokeji (hraje se na šířku
kluziště), kde se mužstva
utkávají mezi sebou turnajovým způsobem. V této kategorii trénují a hrají chlapci
a děvčata z 1. a 2. tříd ZŠ.
Výsledky 2. třídy:
Klášterec – Litvínov
19:5
Klášterec – Litoměřice 26:2
Chomutov „B“– Klášterec 6:7
Bílina – Klášterec
11:17
Kadaň – Klášterec
8:27
Chomutov „A“– Klášterec 10:19
Klášterec – Louny
23:2
Klášterec – Most
15:5
Klášterec – Kadaň
11:18
Klášterec – Drážďany 17:8
Hokejová 3. třída hraje stejnou soutěž jako naši druháci.
V této kategorii nastupují chlapci a děvčata z 2. + 3. tříd ZŠ.

Výsledky 3. třídy
Klášterec – Litvínov
7:2
Klášterec – Litoměřice 26:2
Chomutov „B“ – Klášterec 8:16
Bílina – Klášterec
18:7
Kadaň – Klášterec
12:9
Chomutov „A“ – Klášterec 23:9
Klášterec – Louny
10:18
Klášterec – Most
14:11
Klášterec – Kadaň
15:4
Klášterec – Drážďany 18:3
V závěru je potřeba říci, že
i když výsledky ukazují dobrou práci s nejmladšími
hokejisty v klášterském klubu, nejsou tím nejdůležitějším. Podstatné je, že děti
sportují. Když navštívíte tato
utkání, tak vám určitě
neunikne skvělá atmosféra.
Ze hry mají radost samotní
hráči, ale i jejich rodiče, kteří
vždy vytvářejí na zimním
stadionu perfektní diváckou
kulisu.
P. Mikeš ■

Klášterečtí olympionici
jsou nyní zastoupeni v publikaci Olympionici Chomutovska, kterou vydalo
město Chomutov a oblastní muzeum. Jedná se
o sáňkaře – otce a syna
Luboše Jíru, sáňkařku
Markétu Jeriovou, trenéra
sáňkařské reprezentace
Stanislava Duchka a atleta – desetibojaře Kamila
Damaška.
Kniha autorů Markéty
Prontekerové a Stanislava
Krále obsahuje 35 medailonků našich úspěšných
sportovců, a je doplněná
množstvím zajímavých fotografií.
Zakoupit ji můžete v turistickém informačním centru u radnice za 250 Kč.
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Krmiva
VÝHODNÁ CHOVATELSKÁ BALENÍ
10 kg pro
venkovní ptactvo – 149 Kč
zakrslé králíky – 235 Kč
činčily – 252 Kč
křečky – 271 Kč
morče – 271 Kč
kanárek – 351 Kč
malé papoušky – 225 Kč
střední papoušky – 252 Kč
velké papoušky – 360 Kč
proso žluté 25 kg – 281 Kč
proso červené 25 kg – 337 Kč

Prodám byt 3+1 I. kat.
68 m2 s balkonem 6 patro
v Klášterci nad Ohří, Školní ul.
po celkové revitalizaci.
Cena dohodou.
Tel.: 603 331 493,
prosím volat po 17 hodině.
Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
garsoniera, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.
Jakékoliv problémy s distribucí
Kláštereckých novin
hlaste na: redakce@muklasterec.cz

Ústecký kraj vyhlásil dotační program
Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji
pro rok 2017
Začínající podnikatel může od kraje
získat max. 200 tisíc Kč, minimálně
50 tisíc Kč.
Více na: www.kr-ustecky.cz

Ceník inzerce najdete:
www.klasterec.cz/klastereckenoviny/
Uzávěrka pro číslo 02/2017 je

10. 2. 2017
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