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Projekt hudebních večerů před Kolibou Satankou, akci podpořilo město Klášterec nad Ohří. Vystoupí Jana Erdela Víchová, René Souček, Pepa Štross.

ČR - Komedie. Jak to může vypadat, když se muž ocitne na mateřské dovolené? Film inspirovaný blogem Deníček moderního fotra.

Na KAPITÁN DEMO show vás zve nový hudební projekt AQUASOUND. Akci podpořilo město. Předprodej na www.goout.cz nebo v infocentru za 230 Kč.

USA - Komedie/akční film. Bankovní úředník zjistí, že je ve skutečnosti postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou. Musí zachránit svět dřív, než bude zničen.

ČR - Komedie. Jak to může vypadat, když se muž ocitne na mateřské dovolené? Film inspirovaný blogem Deníček moderního fotra.

11. 8. 18:00 Večery v parku 2021

12. 8. 21:30 Deníček moderního fotra

13. 8. 19:30 Kapitán Demo

13. 8. 21:30 Free guy

14. 8. 21:30 Deníček moderního fotra

USA - Horor. Kultovní hrdina všech strašidelných historek. Jeho jméno znají všichni, ale vyslovit si ho netroufne nikdo. Stačí ho pětkrát vyvolat před zrcadlem a on se objeví.

28. 8. 15:00 Rašovické country léto

29. 8. 21:30 Candyman

Charitativní akce s atrakcemi, soutěžemi, zábavou, hudbou, kláštereckými sportovci, DDM Volňáskem a stánky.

Tradiční jednodenní festival na dvou scénách. Klauni Pepe a Pipi, Janek a kapela - skvělá parta s hudbou, která protíná různé styly a čerpá ze života, NATŘIJE! - pop punk

Tradiční jednodenní festival na dvou scénách. Vystoupí Trojka, Kurtizány z 25. avenue, UDG a Divokej Bill. Předprodej na podkladně zámku.

Otevření nového kulturního centra, prohlídka prostor, výstava Jana Choury

Show k otevření nového kulturního centra, Boom Band Jiřího Dvořáka, Monika Absolonová, Petr Kolář, stolová úprava

Koncert Anety Langerové v rámci turné Dvě slunce. Předprodej online na kultura.klasterec.cz a v městské knihovně.

4. 9. 10:00 Den pro čtenáře Martina

11. 9. 14:00 Klášterecké promenády

11. 9. 15:30 Klášterecké promenády

13. 11. 13:00 Slavnostní otevření

13. 11. 19:00 A JEDEM! - slavnostní show

15. 11. 19:00 Aneta Langerová
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Připravujeme:

ČR - Drama. Film o nezlomné síle vůle a také o jedinečném vztahu dvou lidí, Emila a Dany Zátopkových, kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

V Rašovicích vystoupí kapely Wodstolu, Naplech, Nosáči, Crissy, Průvan. V ceně jsou 2 jízdy na divokém býkovi, bude i soutěž. Akci podpořilo město Klášterec nad Ohří.

28. 8. 21:30 Zátopek

Komentovaná prohlídka výstavy Mozaiky Ireny Budweiserové a komorní koncert Ireny Budweiserové a Jakuba Racka.

Procházka pohádkovým parkem a zábavné odpoledne s hudebním divadlem Hnedle vedle a kláštereckou knihovnou. Registrovaní čtenáři 30 Kč.

26. 8. 15:00 Pohádkové odpoledne

27. 8. 16:00 Derniéra výstavy

Projekt hudebních večerů před Kolibou Satankou, akci podpořilo město Klášterec nad Ohří. Vystoupí Jana Štěpánková, Monty, Světlana Nálepková, Naplech

25. 8. 17:00 Večery v parku 2021

SRN - Animovaný film s trojící hrdinů, drakem, zlodějíčkem a horským šotkem. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země.

USA - Horor. Vdova začíná objevovat znepokojující tajemství svého nedávno zesnulého manžela…

22. 8. 21:30 Temný dům

Oblíbený zábavný večer s hudebním divadlem Hnedle vedle s tancem a dobrou náladou. Pivo, víno, alko-nealko a něco k zakousnutí zajištěno v kiosku letního kina.

ČR - Komedie. Koná se sraz spolužáků, jeden z nich však nikdy nedorazí. Kamarádi se za ním vydají a během cesty zjistí, že mluvit o skutečných pocitech je složitější, než se zdá.

21. 8. 21:30 Večírek

27. 8. 18:00 Večer pod lampiony

ČR - Komedie. Koná se sraz spolužáků, jeden z nich však nikdy nedorazí. Kamarádi se za ním vydají a během cesty zjistí, že mluvit o skutečných pocitech je složitější, než se zdá.

20. 8. 21:30 Večírek

26. 8. 21:30 Dračí země

Pět herců a jeden středověký příběh o krásné paní, třech rytířích a lněné kytli, která všem změnila život. Starofrancouzská balada v podání Divadelního spolku JIŘÍ Poděbrady.

Pohádka pro dospělé Radúz a Mahulena. Výtěžek ze vstupného bude věnován na rehabilitační léčbu čtenáře Martina Rosenbauma.

20. 8. 20:30 Radúz a Mahulena

19. 8. 21:30 Výbušnej koktejl

20. 8. 18:00 O krásné paní a lněné kytli

USA - Horor. Pokračování filmu se odehrává několik let od násilného vniknutí do domu, kde Norman Nordstrom žije v ústraní, dokud ho nedostihnou vlastní hříchy z minulosti.

FRA/USA - Akční film. Nájemná vražedkyně Scarlet byla donucena opustit svoji dceru Sam a dát se na útěk. Ze Sam ale vyroste zabiják a ve válce gangů se jejich osudy spojí.

15. 8. 21:30 Smrt ve tmě 2

Komentovaná prohlídka zámeckého parku s Františkem Kroupou. Vstupenky k zakoupení v infocentru. Více na str. 7.

USA - Fantasy/akční film. Těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět!

8. 8. 21:30 Sebevražedný oddíl

Pohádkový muzikál z jihočeského dvorku. Příběh slepice, která se nebála roztáhnout křídla a předvést let orla, byť jej nikdy v životě neviděla.

ČR - Komedie. Pojďte s námi sledovat Laviho v možná nejhorší situaci, ve které se dosud ocitl. Tvůrci spojili epizody původního seriálu a přidali nové scény z připravovaného filmu.

7. 8. 21:30 VYŠEHRAD: Seryjál

15. 8. 18:00 Jmenuji se orel

Komentovaná a kostýmovaná prohlídka barokní památky Sedmi bolestí Panny Marie s hrabětem Thunem v 9 a v 10:30 hodin. Více na str. 7.

7. 8. 09:00 Prohídka Sedmi bolestí

15. 8. 15:00 Prohídka zámeckého parku

ČR - Komedie. Čtyři kamarádi zjistí, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů.

Večer plný fajn hudby s muzikanty z našeho města i okolí. Asi 20?! - Klášterec nad Ohří, Queen live experience - Karlovy Vary, The Elevators - Kadaň.

USA - Akční film. Co člověka přivede k tomu, že chce zasvětit svůj život fyzické likvidaci grázlů všeho druhu? U muže přezdívaného Snake Eyes byla hlavní motivací stará dobrá pomsta.

1. 8. 21:30 G.I.Joe: Snake Eyes

6. 8. 19:00 Na pohodu

Výstava, mše a otevření mikulovického kostela pro veřejnost. Je vypraven autobus. Podrobnosti najdete na str. 7.

31.7. 13:00 Setkání v Mikulovicích

5. 8. 21:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Popis

Datum Čas Název akce/filmu
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„Buďte zdrávi!“ Vzkázala všem čerstvá
laureátka Ceny města Helena Voříšková
Cenu města Klášterce nad Ohří obdržela paní Helena Voříšková za obětavou službu občanům. Po dlouhá
léta provozuje mobilní zdravotní
službu, pomáhá lidem ve dne v noci,
svou práci dělá profesionálně,
s citem a velkým osobním nasazením. Její nominaci schválili zastupitelé na svém červnovém zasedání.
Cena byla paní Voříškové předána
z rukou pana starosty Štefana Drozda
před koncertem Mekyho Žbirky
v rámci pátečního festivalového dne
Kláštereckých hudebních pramenů.
Přišla v doprovodu svých kolegyň –
sestřiček Zuzky a Hanky, pečovatelky
Foto: Štefan Drozd ml. Heleny a svého vnuka. Veřejné ocenění ji velmi dojalo a potěšilo, zdůraznila ovšem, že pracuje v týmu. Rozhovor s paní Voříškovou si budete moci přečíst
v srpnových Kláštereckých novinách.
Slavnostní ceremoniál, při kterém je udílena soška vyrobená dle návrhu Jitky Kůsové
v místní porcelánce, se letos konal již po šesté.

4

Mateřinky v srpnu převezme
nové vedení
Prima utužovala kolektiv na
Božím Daru

investice
O komisi pro strategický rozvoj
města a památkovou péči
Plánuje se rozšíření hřbitova

6

aktuálně

13

Zlatá svatba v rodině
Karáskových byla velkou
událostí
7.A při natáčení filmu cestovala
v čase

Sbírka pro čtenáře Martina
pokračuje, bude mít svůj
speciální den
Vysvědčení se předávala také
na zámku

7

aktuálně
Kulturní centrum hledá
provozovatele
gastronomických služeb
Zajímavými akcemi ožije
zámecký park i zaniklá obec
Mikulovice

8

14

15
16

kultura
Byl spuštěn online prodej
vstupenek na první akce
kulturního centra
V Krytu bude dernisáž
s pěveckým vystoupením
Ireny Budweiserové

12

z našich škol
Další předškoláci se slavnostně
rozloučili se školkou

sport
Máme mistryni ČR v cyklistice
Běh míru povede přes naše
město
Fotbal jen tak pro radost si
mohou děti zahrát přímo na
stadionu

17. ročník úspěšného festivalu
Klášterecké hudební prameny
je za námi

11

pohled do historie
Jakou roli sehráli Fictumové při
stavovském povstání?

rozhovor s...
kultura

náš tip
Vydejte se do Žatce za
památkami, hudbou
a dobrým pivem
Po roční pauze jste opět zváni
do Königsmühle

Martinem Rytychem

10

pro rodinu

17

pomáháme
Poradna Světlo je tu pro lidi
bojující s jakoukoli závislostí

18
20

inzerce
křížovka

OBSAH

SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
první prázdninový měsíc
je na svém
konci a léto
se tak přehoupne do své druhé poloviny. Takto mokrý červenec
jsem rozhodně v posledních
letech nezažil. Prudká bouře
doslova spláchla naše město, naštěstí škody většího
rozsahu nezpůsobila. Jistě
i díky práci mnoha hasičů
dobrovolných i profesionálních, městské policii, městské společnosti Klášterecká
kyselka, ale také mnoha
sousedů, kteří neváhali
pomoci.
V mokrém a vlhkém létě se
nebývale daří růstu travnatých porostů, keřů i plevele.
Přestože jsme do sekání či
úklidů investovali daleko více
prostředků, dávám vám
všem, kteří mi o tomto problému píšete či voláte za pravdu, že to ve městě příliš vidět
není. V minulých letech jsme
bědovali nad vyprahlými
travnatými porosty, v tomto
roce je to přesně naopak.
Naši nejvýznamnější kulturní
akci, která podle návštěvníků
z různých koutů Čech dávno
přesáhla území našeho města, naštěstí voda neohrozila.
Klášterecké hudební prameny letos na nádvoří zámku
dešťům unikaly vždy doslova
„o fous“. Díky zaměstnancům zámku pod vedením
kolegy Petra Hybnera se akci
podařilo logisticky velice dobře zvládnout a hudba různých
žánrů zněla na nádvoří každý
den po celý týden.
Jeden večer byl skutečně
o něco více slavnostní – měl
jsem tu velkou čest předat
Cenu města Klášterce nad
Ohří paní Heleně Voříškové.
Za svoji nelehkou mnohaletou práci si ji jistě velmi
zasloužila.
Jaký bude letošní srpen?
A užijeme si v jeho průběhu
už více sluníčka? – Nevím.
Ale zato vím určitě, že nejen
kulturní léto pokračuje mimo
jiné také v našem „letňáku“
a vy si jej užívejte plnými
doušky.
Štefan Drozd,
starosta města ■

INVESTICE
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Kdo střeží, zda se plní strategie rozvoje našeho města
a pravidelně zjišťuje, co potřebují místní památky?
V první řadě je to odbor výstavby a rozvoje města. Existuje však i poradní orgán, o jehož činnosti možná širší veřejnost
moc neví. Rada města Klášterce nad Ohří zřídila v počátcích svého volebního období v únoru 2019 tři komise coby své
poradní hlasy. Činnost těchto komisí probíhá vskrytu, zato výsledky jejich práce jsou zjevné a mají dopad i na každodenní
život místních obyvatel. Proto jsme se rozhodli vám komise postupně jednu po druhé představit.

Komise pro strategický rozvoj města a památkovou péči
Když se řekne rozvoj města,
je to velmi široký a komplexní
pojem. Aby se město mohlo
úspěšně rozvíjet a prospívat,
je třeba se zaměřit na rozvoj
všech důležitých podmínek
pro život v něm, jako jsou
např. bydlení, zajištění bezpečnosti obyvatel, poskytování zdravotních a sociálních
služeb, péče o životní prostředí, doprava, rozvoj podnikaní,
školství, kultury, nabídka volnočasových aktivit, sportovního vyžití, podpora cestovního ruchu a další. Rozvoj
města je zároveň záležitostí
dlouhodobou, nelze ho dělat
nahodile či jednorázově,
a proto je třeba vytvořit dlouhodobý plán přesahující více
než jedno volební období,
kterému předchází důkladná
analýza současného stavu
a ve kterém se vytyčí směr

a cíle, na které se má vedení
města v nejbližších letech
zaměřit. Ty mají být rovněž
v souladu s předpokládaným
dalším vývojem skladby obyvatel ve městě a s rozvojovými plány ČR a Ústeckého kraje. Takový plán pro Klášterec
nad Ohří vznikl v červnu
2016. Město si ho nechalo
zpracovat odborníky. Dokument pod názvem Strategický plán rozvoje města
Klášterec nad Ohří 2016 –
2023 je ke stažení na webu
města. Pracovalo na něm
hned několik pracovních skupin a komise rady města
z předchozího volebního
období se zapojila též. Současná komise nyní při své
práci vychází ze závěrů a cílů
vyplývajících právě z tohoto
dokumentu.
Pojem památková péče už

je srozumitelnější. Evidovány
jsou jednak drobné památky
jako sochy, kapličky, pomníky
či kašny, kterých je v katastrálním území města celkem
69, a také stavební objekty. K těm patří kromě těch
očekávaných jako klášterecké kostely, zámek, objekty
v lázních, pivovar či Weberův

burk v Rašovicích, ale i venkovské usedlosti v Hradišti
nebo Lestkově, panský dvůr
Šumná a fara v Klášterci nad
Ohří či v Mikulovicích. Z uvedeného je zjevné, že komise
sleduje stav památek nejen
v majetku města, ale i těch,
které jsou ve vlastnictví soukromých osob.

Co o komisích říká zákon?
Komise zakládá rada obce. Slouží jí jako poradní orgán.
Komise předkládají radě obce svá stanoviska a náměty
a zároveň jsou radě obce ze své činnosti odpovědné.
Rada obce není povinna komise zakládat, může je zřizovat a zrušovat dle potřeby.
Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Na členy komise nejsou kladeny žádné požadavky.
Více viz zákon o obcích č. 128/2000 Sb. (§ 122).
dům, také měšťanské domy
v blízkosti náměstí, kostel
v Mikulovicích, zříceniny
Egerberk, Šumburk a Felix-

Komise je nejen poradním orgánem rady města, ale přichází také s vlastními iniciativními návrhy. Je pak již na dalším posouzení příslušných odborů, zda by byla jejich
realizace možná. Uvádíme tyto tři z poslední doby, o nichž se právě vedou jednání:
Obnovení pomníku Hanse Kudlicha
Památník na kopci dnes za výrobním závodem společnosti ZF Electronics v Klášterci
nad Ohří jsem objevil jako malý kluk, s kamarády jsme tam často chodili řádit. Už
v té době mě zaujal, byl starý a něco málo z původního nápisu se na něm dalo rozluštit.
Když jsem se stal hasičem, začal jsem trochu pátrat po historii hasičů v našem městě.
V té době už jsem měl jasno, že Němci byli nedílnou součástí místní historie a vzpomněl
jsem si také na zapomenutý pomník. Je podle mě velká škoda, nechat zchátrat a zapomenout i takto malý fragment naší minulosti, která k našemu městu patří. Moje představa je přemístění původního kamene s replikou originálního nápisu, na místo blíž
očím lidí, ale ne daleko od původního místa. Jako nejlepší se jeví malý zelený plácek
u obchodního domu Penny. V současné době probíhá jednání s majiteli pozemku o možnostech přemístění kamene. (navrhovatel Filip Foukal)
Dovětek redakce: Hans Kudlich vešel do dějin jako osvoboditel sedláků. Během
revolučního roku 1848 podal v rakouském Říšském sněmu návrh na zrušení poddanství.
K roku 2012 existovalo ve světě 76 pomníků, které připomínají osobnost Hanse
Kudlicha. V Česku se většina z nich nacházela v dřívější oblasti Sudet a po druhé
světové válce mnohé zanikly.
Rozhledna na Šibeničním vrchu
Podnět na výstavbu rozhledny jsem obdržel od aktivního občana, kterému za to děkuji.
Vrch mezi Aquaparkem a ulicí Na Vyhlídce je nejvyšším bodem ve městě, a proto ke
stavbě rozhledny přímo vybízí. Díky své poloze by mohla nabídnout úchvatný pohled
nejen na okolní zástavbu, ale také na historickou část města, Krušné či Doupovské
hory. Inspirací pro to, jak by mohla samotná rozhledna vypadat, je po celém Česku
mnoho, ať už jsou to konstrukce ze dřeva nebo oceli. (navrhovatel Štefan Drozd ml.)
Naučná stezka starým městem v podobě informačních tabulí
Tabule by byly umístěny v místech, kde v minulosti stával nějaký historicky významný
objekt - ať už se jednalo o klášter, porcelánku, pivovar, dům či městské opevnění.
Stezka by neměla být určena pouze turistům a návštěvníkům města, ale i jeho obyvatelům k uvědomění si vlastní minulosti a má dokládat, že Klášterec nad Ohří byl
a stále je historicky zajímavá lokalita. (navrhovatelka Lenka Fricová)

Členové komise provádí mj.
obchůzky po místních památkách za doprovodu zástupce
Národního památkového ústavu a je posuzován jejich stav.
Na základě zjištěných potřeb
následně každoročně poptává
na Ministerstvu kultury možnost čerpání dotací. V případě,
že s žádostí u ministerstva
neuspěje nebo udělená dotace
pokryje náklady na obnovu
památek jen zčásti, financuje
je město z vlastních zdrojů.
Opravy památek se neodkládají.
Péče se navíc dostává
také dalším nemovitostem
v památkovém území,
ačkoliv nejsou kulturními
památkami. Komise z tohoto
důvodu iniciovala vznik
nového dotačního titulu, ze
kterého mohou čerpat podporu města právě majitelé
těchto objektů. Dotační titul
se setkal s velkým zájmem
a několik objektů je již s touto
podporou města opravováno.
V roce 2021 se přihlásilo
9 žadatelů, dva nesplnili podmínky dotačního programu,
jeden žádost stáhl, zbylých
šest bylo úspěšných a byly jim
přiděleny dotace za téměř
400 tisíc korun. Podrobnosti
o tomto dotačním titulu je
možno najít opět na webu
města.
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Nad rámec ročního plánu
práce se členové komise
rozhodli zařadit jako stálý
bod programu problematiku parkování ve městě.
Záměrem není v první řadě
ani tak budování zcela nových
parkovacích ploch, jako spíše
zefektivnění těch stávajících.
Na základě podnětu p. Koudelkové již vzniklo v ulici
17. listopadu třináct nových
parkovacích míst.
Dlouhodobě je na schůzkách
komise řešena také oprava
sochy v Žižkově ulici. Aby
bylo možno žádat o dotaci na
opravu této kulturní památky,
je nutný převod pozemku, na

kterém se socha nachází, do
vlastnictví města. Současní
vlastníci se rozhodli pozemek
městu darovat, za což jim
tímto členové komise chtěli
vyjádřit své poděkování.
Závěrem je třeba uvést, že
pravomoci komise jsou
omezené. Sama o sobě
nerozhoduje o tom, zda se
něco postaví nebo jak a kdy
se co zrekonstruuje. Neskládá se ani z odborníků z oboru
stavebnictví, architektů či
památkářů, ačkoliv se všemi
zmíněnými komise běžně
spolupracuje. Navíc žádná
z komisí nemá pravomoc
k tomu něco závazně rozhod-

nout. Může pouze vydat
doporučení radě města, která
se jimi následně zabývá a případně pověří dalšími úkony
příslušné odbory městského
úřadu. Úlohu komise lze
tedy spatřovat především
v tom, že se skládá z lidí,
kteří mají kladný vztah
k městu, často se zajímají
také o jeho historii, kterým
není lhostejné, jak se Klášterec nad Ohří bude dále vyvíjet
a jsou ochotní pro to něco
dělat. Společně se scházejí
a diskutují nad svěřeným
tématem, dohlíží na to, zda
se město v otázce rozvoje
ubírá vytyčeným směrem
a na radu města znovu a znovu přináší nové podněty
a doporučení.
Komise má celkem sedm
členů. Na jejich nominaci
nemá vliv jejich politická příslušnost. V tomto volebním
období měli obyvatelé města
poprvé možnost přihlásit
se do této komise a zdůvodnit svůj zájem v motivačním dopisu. Konečné slovo
pak měla rada města, která
si přirozeně volí, kdo bude
tvořit její poradní orgán.
V současnosti komisi tvoří:
zastupitelé Pavla Zemančíková (předsedkyně komise),

INVESTICE

Lenka Kodytková, Ivona
Koudelková, a Václav
Homolka a dále členové bez
politické příslušnosti Štefan
Drozd ml., Filip Foukal
a Lenka Fricová. Tajemnicí
je Libuše Fialová z odboru
výstavby a rozvoje města.
Členy komise s hlasem
poradním jsou pak Lenka
Kotišová
z
Národního
památkového ústavu a referent odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje Michal Procházka. Komise má v letošním roce naplánováno deset
setkání. Její činnost byla
počátkem roku omezena
z důvodu pandemie covid-19.
Jednání komise jsou neveřejná, nicméně do jejich práce
se můžete zapojit i vy.
S vaším návrhem či projektem týkajícím se rozvoje města obecně se
můžete kdykoli obrátit na
paní Zemančíkovou. Kontakt najdete na webu
města. Komise vás případně přizve na své zasedání.
Pro vaše náměty je zároveň
možné využít projekt Společně pro Klášterec, o kterém jsme psali v minulém
vydání.

Zaostřeno na opravy objektů v městské památkové
zóně a rozšíření městského hřbitova

V současné době probíhá
oprava fasády na jednopatrovém barokním letohrádku
sala terrena naproti zámku.
V arkádové chodbě, kde
můžete ve voliéře pozorovat
místní paví rodinku a loni zde
v barokní zahradě byly instalovány restaurované sochy
Merkura a Venuše, vznikne
druhá voliéra. Ta bude útočištěm papoušků, kteří se
stali již trvalými sousedy
našich pávů. Pro milovníky
ptactva zde bude umístěna
i lavička.

Na podnět komise, o které se
dočtete výše, byla v letošním
roce do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
zařazena obnova fasád dvou
objektů v lázeňském areálu.
S finanční podporou z dotačního titulu Ministerstva kultury
ČR tak byla opravena fasáda na kavárně Café Wellness a na restauraci Peřeje.
Město v současné době řeší
rozšíření městského hřbi-

tova. V těchto dnech byly
zahájeny práce na výstavbě
nových urnových boxů
neboli kolumbárií. Na hřbitově tak vznikne 192 nových
urnových boxů. Na základě
studie z roku 2020 připravuje
odbor výstavby a rozvoje
města poptávku na zpracovatele projektové dokumentace rozšíření městského
hřbitova. Rozšíření by mělo
přinést přibližně 300 nových
hrobových míst a 700 urnových boxů. V místě vznikne
průhled na zříceninu hra-

du Šumná a řeku Ohři.
K samotné realizaci by pak
mělo dojít v příštím roce.

AKTUÁLNĚ
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Sbírka pro čtenáře Martina je v plném proudu,
pomáhá se opět i Františkovi. Kde můžete přispět?

Foto: Vítězslav Růta
Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří už přispěli do sbírky malému Martínkovi. Po
průběžném rozpečetění se
v kasičce našlo 24.520 Kč
a jedno trsátko, i z něj bude
mít Martínek, fanoušek hudby
i divadla, určitě velkou radost.
Do kasičky mohou obyvatelé
města přispět v průběhu
konání sbírky v oddělení pro
dospělé v klášterecké

knihovně. Pokladnička se
však vydala i na festival Klášterecké hudební prameny,
do letního kina nebo před
restauraci Satanka, kde
pořádal Jiří Bauer benefiční
koncert určený pro Martínka
i Františka, příjemce loňské
sbírky. Na akci plné příjemné
muziky vystoupili Adam Pavlíček, Jiří Štědroň, Zdeněk
Barták a Milan Kramarovič

Trio. Do kasičky díky této akci
přibylo v dobrovolném vstupném 4.292 Kč, tu samou
částku poukázali kamarádovi
Františkovi na transparentní
účet majitelé Satanky, Otakar Zeman a Jiří Matoušek. Manželé Cikánovi,
kteří jsou také iniciátoři benefice, každému z nich částku
dorovnali na 5.000 Kč. Moc
děkujeme, klukům to neuvěřitelně pomáhá. Martin se
podobně jako František statečně potýká s následky dětské
mozkové obrny a potřebuje
speciální neurorehabilitaci.
Z vybraných peněz mu bude
moci veřejnost přispět právě
na cvičení.
V sobotu 10. července se Na
Vyhlídce uskutečnil další ročník Rašovického dunění.
Od klášterecké kapely Trojka, jejíž je Martin velkým
fanouškem, dostal tričko,
podepsané album, paličky
a trsátka. Měl ohromnou
radost a poděkoval všem do

mikrofonu přímo na pódiu.
Kapela rovněž přispěla Martínkovi na transparentní účet.
V plánu sbírky je také připravovaná akce Den pro čtenáře Martina, která se
uskuteční 4. září v letním
kině. Bližší informace ohledně sbírky budeme průběžně
zveřejňovat. Sledujte informační kanály města. Přispět
můžete i na Martinův transparentní bankovní účet
č. 2601984243/2010. Za
každou finanční pomoc moc
děkujeme.

Ti nejlepší z nejlepších dostali vysvědčení na zámku
A tady je máme. Všichni
pěkně v první řadě – žáci
a studenti nižšího i vyššího
gymnázia a studenti střední
odborné školy, z každého
ročníku vždy pouze jeden,
a to ten nejlepší. 29. června
je na zámku nejprve společně s panem starostou
přivítal ředitel školy Vojtěch
Živnůstka. V krátkém projevu ocenil zvláště jejich

cílevědomost a svědomitost
v nestandardních podmínkách distančního vzdělávání
a poděkoval za podporu
jejich rodičům. Následoval
krátký přednes básní Jiřího
Koláře v podání spolužáka
Adama Hrdiny, který byl pro
všechny milým rozptýlením, posléze patřila pozornost všech přítomných už
jen pozvaným žákům a stu-

dentům. Ti byli voláni
dopředu před publikum
jeden po druhém, kde jim
předal vysvědčení pan ředitel a poblahopřál pan starosta. Tento slavnostní
okamžik pro ně učinilo určitě
ještě o něco příjemnější
pochvalné hodnocení sepsané třídním učitelem a spolužáky ze třídy, které zde ke
každému z nich přečetla

paní zástupkyně Eva Kocábová. Odměnou bude oceněným žákům a studentům
vedle poukázek do kulturního centra společný poznávací výlet do regionu Broumovsko, kde zavítají mimo
jiné do malebného Babiččina údolí. Nyní si už všichni
užívají zasloužených dlouhých letních prázdnin.
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Veřejná soutěž na provozovatele gastro Policie varuje
seniory před
služeb v kulturním centru
Práce na novém kulturním
centru spějí do finále. Jeho
otevření je naplánováno na
13. listopadu. V současné
době je vyhlášena veřejná
soutěž na podnájem prostor za účelem provozování hostinské činnosti,
zahrnuje provoz kavárny v 1.
patře, výčepu v předsálí, baru

u hlavního sálu a výčepu na
balkoně 3. patra budovy.
Prohlídka prostor k pronájmu
není organizovaná, lze je
navštívit po dohodě s vedoucím střediska Tomášem Bartákem na tel.: 702 053 736.
Doplňující dotazy k veřejné
soutěži zodpoví písemně ředitel organizace Petr Hybner na

e-mailu info@zamek-klasterec.cz. Předpokládaný termín
zahájení podnájmu je 1. listopadu, zahájení provozu pak
13. listopadu 2021. Doba
trvání smlouvy je 5 až 10 let,
termín je stejně jako
nabídková cena za podnájem součástí koncepce,
kterou zájemce při účasti ve
veřejné soutěži předkládá.
Základní, profesní a ostatní
kritéria, které musí zájemce
splňovat, a další podrobnosti
se
dozvíte
na
webu
kultura.klasterec.cz. Lhůta
pro podání nabídek je
11. srpna do 13 hodin na
adresu Zámek Klášterec
nad Ohří, Chomutovská 1,
Klášterec nad Ohří.

krádežemi

Policie ČR a Městská policie
Klášterec nad Ohří zaznamenala několik případů okradení
seniorů u místních nákupních
center, kdy mladý muž pod
záminkou žádosti o rozměnění mincí na vozík
osloví seniora, který se mu
následně snaží vyhovět.
Toho tento muž využije
a seniora okrade o finanční hotovost v peněžence.
Touto cestou žádáme občany,
aby byli maximálně obezřetní. V případě jakéhokoliv
podezření na uvedené jednání se obraťte na linku 158
nebo na městskou policii
606 629 868.

Srpnové komentované prohlídky Sedmi bolestí Panny
Marie a našeho zámeckého parku
V sobotu 7. srpna si pro vás
David Kodytek alias hrabě
Thun připravil komentovanou a navíc kostýmovanou
prohlídku naší unikátní

barokní památky v zámeckém parku Sedm bolestí
Panny Marie. Zájemci
mohou přijít v 9 a v 10:30
hodin k hlavní bráně zámec-

kého parku, prohlídka je zdarma. O týden později, v neděli
15. srpna proběhne komentovaná prohlídka zámeckého parku s Františkem
Kroupou. Ta se uskuteční od

15 hodin od kašny před
zámkem, vstupenku je možné
zakoupit v turistickém informačním centru pod radnicí za
30 Kč. Infocentrum je otevřené denně do 17 hodin.

Do Mikulovic na mši a výstavu
vás odveze autobus
Jak jsme slíbili v červnových Kláštereckých novinách, na
sobotu 31. července je naplánováno otevření kostela
v Mikulovicích pro veřejnost. Od 13 do 18 hodin se zde
uskuteční výstava obrazů a soch od Jitky Kůsové, obrazů
Jany Sádrikové a Evy Čermákové a fotografií od Vlasty Fišrové. Od poslední jmenované vás přivítají po cestě ke kostelu malované kameny. Od 15 do 16 hodin proběhne
v kostele mše. Pro zájemce město vypravuje autobus,
který odjíždí ve 13:30 z náměstí, ve 13:40 od garáží
na Petlérské ulici a ve 13:50 z autobusového nádraží.
V 16:30 hodin pojede zpět do Klášterce nad Ohří.
Návštěvníci, kteří se na místo nemohou dostat pěšky nebo
autem, tak budou mít čas prohlédnout si výstavu i zúčastnit
se mše. Všichni jste srdečně zváni.
Klášterečtí běžci jsou
10. září srdečně zváni do
německé
partnerské
obce Grossrückerswalde již na 12. ročník běžeckých závodů „Gassenlauf
2021“. Soutěží se v disciplínách běh na 10 km, běh na 6 km
„light“, nordic walking na 10 km a nordic walking na 6 km.
Závodí se od 18 hodin. A pozor! Zúčastnit se mohou i děti
v rámci soutěže „Gassenlauf Kids“, a to od 16:15 hodin.
Přihlašování bude zahájeno 1. srpna. Startovné činí do
27. srpna 10 Euro na osobu, od 28. srpna pak 18 Euro. Děti
je možné přihlásit pouze online, a to do 8. září. Více informací
na www.gassenlauf.com.

Foto: Petra Kalinská

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Martinem Rytychem
Červencové číslo Kláštereckých novin poslouží jako
pozvánka na tradiční závod horských kol v přírodním
areálu nad naším městem. Koná se vždy v srpnu a letos
již potřinácté. Vyzpovídali jsme pořadatele oblíbené
sportovní akce pro všechny generace, Martina Rytycha,
kterého potkáte většinou jak jinak než na kole. Kdy
začal jezdit, jaký má názor na elektrokola a jaké novinky chystá pro letošní Wembloudovy hrby, se dozvíte
v následujícím rozhovoru.

Kadaňské okruhy mu v letošním roce přinesly vítězství
V kolika letech ses poprvé
projel na kole bez přídavných koleček?
Bez přídavných koleček to
bylo ve 2,5 letech. Myslel
jsem, že syn bude po mně,
ale jsou mu 4 a zatím je dost
opatrný. Po mně to teda
nemá.

Přeji úspěch všem. Ale je tam
samozřejmě i opačná rovina.
Třeba Armstrong. Pro mě byl
ten doping evidentní ještě
dlouho předtím, než to na něj
prasklo. I kdyby měl sebelepší tréninkové metody, tak
tam to bylo prostě zcela jasné.

Aktuálně v televizi běží
Tour de France. Sleduješ
ji? Nebo i jiné závody,
Giro d´Italia, Vueltu
a podobně?
Tour de France sleduji, ale
závody na dvou kolech mám
rád všechny. Nejen cyklistiku, ale i motorky. Mám své
favority, které sledovat
musím, a když nejedou, není
to pro mě už tak zajímavé,
ale přesto se dívám.

Když máš 197 cm,
tak z tebe vrchař
nebude.

Máš oblíbeného cyklistu,
svůj vzor?
Určitě. Fandím českým
cyklistům – Kreuziger, Štybar, Černý, Hirt, Vakoč, ti jezdí v nejvyšší lize. Když vím,
že pojedou v televizi, tak fandím, závody a výsledky sleduji. Zahraničním fenoménem je pro mě Mathieu van
der Poel. Toho obdivuji.
Démon, který vleze na horské, silniční i cyklokrosové
kolo. Velkých jmen, kterým
v závodech fandím, je hodně.

Měl jsi někdy ambice se
takových závodů účastnit?
Určitě. Když mi bylo 12, 13
a začínal jsem s cyklistikou,
věřil jsem tomu, že když
budu trénovat, tak se tam
nějakým způsobem dostanu
a budu samozřejmě vyhrávat (smích). To bylo úplně
jasné. Ale nestalo se.
Trénoval jsi málo?
Trénoval jsem špatně – trénoval jsem moc. Metody,
které se používaly v mých
začátcích v malých oddílech,
nebyly na takové úrovni jako
v Praze, Plzni, Brně, Hradci
Králové… Trénink byl jen
o „jezdi, jezdi, jezdi“, to byl
vrchol všeho. Dneska vím,
že je všechno jinak. Tak to
holt nedopadlo, jak dopad-

nout mohlo, ale s mou
výškou a stavbou těla stejně
nebylo reálné vyhrávat
v kopcích. Když máš 197 cm,
tak z tebe vrchař nebude.
Trochu trénovat mě naučili až
v juniorském tréninkovém
středisku v Lounech. Od té
doby se zajímám, čtu si a studuji, vím teď o 452 000 %
víc, než dřív. Pokud bych
dnes trénoval malého kluka,
bude to mít hlavu a patu.
A kdyby chtěl a měl by talent,
doporučil bych ho do střediska, kde ty správné metody
znají, mají vybavení, placené
trenéry a jezdí po celé Evropě. Účastnil jsem se kvalitních závodů a získal tak
spoustu přátel, cesta je otevřenější…
Zajímají se dnešní děti
o cyklistiku?
Dnešní děti závodně moc nejezdí. Rodiče se dost bojí dát
dítě na cyklistiku, není to úplně levný sport. Jsou asi i línější, dnešní počítačová doba je
strašná, i když teď se situace
trochu zlepšuje. Převzal jsem
klášterecký oddíl a začínáme
trénovat, zatím tedy spíš my
starší, doufám, že se zapojí
i více dětí. Už mi asi pět lidí
psalo, že jejich děti rády
závodí, ale je jim třeba 5 let,
to je ještě moc brzy. Výkonnostní tréninky a závodění je
vhodné až tak od 10 let, do
té doby ať střídají různé sporty, nejlépe formou hry, pak
jsou
všeobecně
zdatné
a mohou si zkusit zazávodit
jen tak „z voleje“, třeba na
Wembloudových hrbech.

Elektrokola pro
děti bych snad
i pokutoval,
zakázal bych to.
Máš nějakou oblíbenou
trasu poblíž Klášterce nad
Ohří?
Všechny trasy poblíž Klášterce jsou mé oblíbené, protože
dál
nedojedu
(smích).
V 99,9 % jezdím na silničním
kole, tudíž jsou mé výjezdy
většinou po silnici, mám rád
jakékoliv stoupání na Měděnec, ať už přes Vykmanov,
Prunéřov,
Kláštereckou
Jeseň nebo Petlery. Zkrátka
průsmyky nahoru a pak příjemnější cesta dolů. Rád jezdím ze Stráže nad Ohří do
Kadaně zadem přes Korunní,
Kotvinu a Rašovice, jsou tam
krátké kopečky. Všeobecně
kopce rád mám, jen v nich
nejsem tak dobrý, ale o to
líp mi to jde dolů.
Jaký máš názor na elektrokolo?
Upřímně? V podstatě proti
němu až tolik nemám.
Doufám tedy, že na něj
nebudu muset nikdy sednout, že tak nízko fyzicky
nepůjdu. Ale vím, že když lidi
nemají fyzičku a chtějí se
začít hýbat, mohou být z jízdy na elektrokole nadšení.
Přivede je k cyklistice,
k pohybu, do přírody a počet
ujetých kilometrů by byl pro
ně
dříve
nemyslitelný.
V tomhle smyslu to schvaluji. Co ale vůbec neschvaluji,

Martin na svém prvním závodu v roce 1984

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

7/2021 | strana 9

ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Já jím rád všechno. Mám prostě rád jídlo.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Modro-žluto-zelená.
Kde nejdále ve světě jsi byl?
V Japonsku na třítýdenní pracovní stáži. S kolegou
a kamarádem jsme si udělali výlet do národního parku
Nikkó. Chtěli jsme do přírody, nakonec to byl velký park
s chrámy, líbilo se mi tam, ale na můj vkus moc lidí.
Tisíce hlučných lidí.
Wembloudovy Hrby pořádá Martin už potřinácté
když ho rodiče koupí dětem.
To je pro mě špatně, zadělávají tím dětem na špatné
zdraví. To bych snad i pokutoval, zakázal bych to.
Kolik najedeš kilometrů
ročně?
Poslední roky už tolik nejezdím. Letos tedy budu mít víc,
než jsem měl posledních
5 let, asi 8 tisíc kilometrů.
Ale byly doby, kdy to bylo
i třikrát tolik. Když to sečtu
od svých 12 let, kdy jsem
s cyklistikou začínal, bude to
celkem tak půl milionu kilometrů. Ale střílím od boku.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
Svého syna.
Provozuješ i jiný sport,
případně sleduješ ho
v televizi?

Provozuju toho hodně, chodím běhat, v létě jezdím na
kole, přes zimu plavu v bazéně, mám rád lyže, běžky,
zacvičím si, i jógu, občas
nějaká posilovna. V televizi
nesleduju fotbal, hokej jen
občas. Sleduju motorky,
tenis, běžky, biatlon, atletiku… víceméně vše, kromě
toho fotbalu.
Představa dovolené na
pláži u moře tě asi neláká…
Na pláž mě nikdo nedostane
(smích). Nejsem dovolenkový typ, nepotřebuji někam
jezdit, mám práci kolem
baráku… Letní dovolené moc
nerozumím, ve vedru jezdit
do ještě většího vedra mi přijde jako nesmysl. S bandou
a synem můžeme jet třeba
na Moravu a pojezdit tam na
kolech s dětmi. Když už

Se svým synem v Krušných horách

Jaké máš koníčky?
Sport. Rád jím. Rád si zajdu na nějakou pěknou hudbu,
nejraději rockovou. Pak asi dům a zahrada, to mě baví.
Někdy.
Co ti cyklistika dala a vzala?
Díky cyklistice vím, že pro každý úspěch toho musíš
zatraceně moc udělat. Že všechno nejde hned. Naučil
jsem se zodpovědnosti a vytrvalosti, ať už fyzické či
mentální. Vzala mi spoustu času, ale nejde to brát jako
ztrátu, když to má člověk rád. Asi mi nevzala nic. Zatím
mi pořád dává, i když už nejezdím tolik jako dřív, ale
i nezávodní cyklistika člověku dává hodně, vyčištění
hlavy, uvolnění endorfinů… Po návratu domů se směju,
i když jsem odjížděl se špatnou náladou. Dala mi přátele, neflákal jsem se po ulicích, když jsem byl mladý
a věnoval jsem se něčemu pořádnému. Poznal jsem
svět…
dovolená, tak v zimě – na
běžkách nebo na lyžích, třeba v Rakousku nebo Itálii.
Ale líbila se mi i jarní Mallorca. Na kole.
Seznámíš nás s letošním
ročníkem Wembloudových hrbů?
Letos se uskuteční v sobotu
14. srpna opět na Oudaplace, spolupráce s týmem placu a Tělovýchovnou jednotou Klášterec nad Ohří je
osvědčená a dokonalá. Začínáme v 10 hodin závodem
odstrkovadel, je to asi 100
metrů dlouhá trasa v areálu,
každý rok mě baví nejvíc. Je
radost koukat na ty prcky,
jak to žerou. Pak závod
pokračuje věkem po 2 letech, prodlužuje se trasa,
šestiletí už mají 500 m,
osmiletí 1 km. Vše po louce
kolem areálu, je tam pěkný
okruh, který připravujeme
ve spolupráci s Kláštereckou
kyselkou. Všichni na okruh
nadávají, že je těžký, takže
jsem spokojený. Během
dopoledne se vystřídají děti,
pak je vyhlášení a odpoledne
začíná kategorie do 14 let
a hlavní závod pro dospělé,
věk je neomezený. V pauze
přijedou hasiči s pěnou, pro

děti budou i skákací hrady
a malování na obličej.
Připravujete nějaké novinky?
Nechal jsem vyrobit nová
trička s logy partnerů
a sponzorů, teď závodíme za
Tělovýchovnou
jednotu
Klášterec nad Ohří. Logo
města dávám samozřejmě
také, jsem hrdý, že se závod
koná každoročně u nás.
Ačkoliv bydlím v Perštejně,
kde jsem si postavil dům,
cítím se pořád jako Klášterečák. Letos se snažím
domluvit novinku do programu pro děti, a to přistavení
techniky – bagrů apod., snad
to klapne. Hlavní závod se
jezdil z náměstí, ale jelikož
ubylo závodníků, tak mi spanilý průjezd městem za
doprovodu policie přišel zbytečný. Startuje se tedy opět
v areálu Oudaplacu, pak se
jede na lesní a polní cesty,
trasa se mění podle toho,
kde se zrovna pasou krávy,
naštěstí s majiteli pozemků
se každoročně bez problémů
domluvím.
Děkuji moc za rozhovor,
ať se závod vydaří podle
představ.
Adéla Václavíková ■

KULTURA
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Jaroslav Svěcený hrál pro dva tisíce diváků, potěšil
i klienty místního domova pro seniory
Skončil 17. ročník festivalu Klášterecké hudební prameny, který se ve dnech 5. až 11. července uskutečnil na
kláštereckém zámku. Největší klášterecká kulturní akce a Rodinné stříbro Ústeckého kraje, tedy i jedna z nejvýznamnějších akcí severozápadních Čech, přilákala dva tisíce diváků. Jaroslav Svěcený svou hrou na housle
zaujal nejen obecenstvo hudebního festivalu, ale i klienty domova pro seniory a návštěvníky galerie Kryt.

Umělecký ředitel festivalu Jaroslav Svěcený s Lenkou Filipovou a výkonným ředitelem festivalu Petrem Hybnerem

Manželé Chalupníčkovi na
zámecké věži

Dramaturgie letošního ročníku byla velmi pestrá, na
pódiu se mimo jiné představili Martina Kociánová,
Richard Pachman, Tereza
Mátlová, Jan Smigmátor,
Lenka Filipová nebo Cigánski
Diabli. Nejvíce návštěvníků
– čtyři sta – zaujal koncert
Mekyho Žbirky, byl vyprodán
už během června. V průběhu
zahajovacího koncertu strávili večer s kyticí, lahví sektu
a drobným pohoštěním na
zámecké věži manželé Chalupníčkovi, kteří vyhráli soutěž o nejhezčí májový polibek.
Všech sedm večerních koncertů se uskutečnilo dle plánu na nádvoří zámku, ač
počasí napínalo pořadatele

mnohdy až do poslední chvíle. Bez kapek se diváci občas
neobešli, ale zážitek jim to
zcela jistě nepokazilo.
Předposlední festivalový den
navštívil Jaroslav Svěcený
klášterecký Městský ústav
sociálních služeb Klášterec
nad Ohří. Přítomným seniorům nejen zahrál, ale také
povyprávěl o historii houslí
a houslařství. Všichni byli
nadšení.
Od počátku festivalu jsou
jeho součástí i houslové kurzy, na housle se letos „pod
taktovkou“ Jaroslava Svěceného učilo šest kurzistů. Své
umění předvedli za doprovodu klavíristky Lucie Kláry
Tóth během posledního fes-

nichž se po znělce s „rostoucím“ pódiem objevili jak
zástupci pořadatelů, tak
i řada známých hostů.
Všechny střípky můžete
zpětně zhlédnout na YouTube: Kulturní centrum KnO.
Na závěr vzkaz z kláštereckého zámku: „Moc
děkujeme, že nás máte rádi
a
milujete
Klášterecké
hudební prameny. Děkujeme
všem, kteří nám s touto akcí
pomáháte: Město Klášterec
nad Ohří, Ústecký kraj, Toyoda Gosei Czech, s.r.o., Jednotka požární ochrany Sboru
dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří, Klášterecké
noviny, Televize Focus, KAM
po Česku, Akustika Polák,

Klienti domova pro seniory měli vlastní koncert
tivalového odpoledne v renesančním sále zámku.
Novinkou letošního ročníku
byla propagace pomocí festivalových střípků na sociálních sítích. Celkem se odvysílalo 12 krátkých videí, na

květinářství Markytka Klášterec a výtvarnice Jitka
Větrovská. Těšíme se s vámi
na příští rok.“
Foto z festivalu na titulní
straně: Alena Tučímová
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Na co se můžete těšit v novém kulturním centru?
Jak si mohl mnohý čtenář
Kláštereckých novin všimnout,
fasáda nového kulturního
centra, bývalého kulturního
domu, je téměř hotová. Nenechme se však mýlit. V útrobách stavby teď panuje
největší ruch. Potkáte zde
všechny profese, které ke
stavbě patří, a chodby budovy
připomínají mraveniště. Finišují zde práce na rozvodech
elektřiny, dělá se na omítkách
a stropech, pokládce podlah
a samozřejmě na přípravě
okolí
kulturního
centra
a nových komunikací včetně
parkovacích míst. Vše ale běží
tak, jak má.
Kancelář nově vznikajícího
střediska kultury dočasně
sídlí v městské knihovně
na Panoramě. To proto, abychom se mohli připravit na
zdárné a hladké zahájení provozu. Spustili jsme prodej
vstupenek na první akce,
které se uskuteční v listopadu, pokladnu rovněž
najdete v knihovně. Vstupenky si můžete koupit

i na internetu, a to na
stránkách kultura.klasterec.cz nebo facebookových stránkách Kulturní
centrum Klášterec nad
Ohří. V předprodeji již naleznete koncert Anety Langerové a také na divadelní
komedii Začínáme končit
s Bárou Hrzánovou a Radkem Holubem v hlavních
rolích. Připravujeme i předprodej vstupenek na show,
speciálně vytvořenou k zahájení provozu, která proběhne
13. listopadu 2021. První
na kláštereckém jevišti zazáří
orchestr Boom band Jiřího
Dvořáka, Monika Absolonová, Petr Kolář a další.
Pokud máte profil na Facebooku a stanete se fanouškem našich stránek, budete
dostávat informace o akcích
jako první. Další blížící se
novinkou bude tiskařské
centrum pro veřejnost.
Plakáty, které můžete najít na
našich výlepových plochách,
jsou již z produkce naší tiskárny. Před námi je veliká pří-

prava na samotné stěhování
a zařizování v nových prostorách. To vše se neobejde bez
úplného uzavření knihovny
zhruba na jeden měsíc. Informace o přesném termínu přerušení provozu zveřejníme
včas, abyste si mohli půjčit
knihy do zásoby.
Na co se můžete po slavnostním otevření dále těšit?
Třeba na koncerty skupiny
Sto zvířat, Pekaře, Žalmana, Ivana Mládka a Banjo
Bandu, Beatles Revival
s Karlem Kahovcem, Mar-

cela Zmožka, Jana Smigmátora s Big Bandem
a další. Sledujte naše internetové stránky, Facebook,
Instagram a budete vědět víc.
A v neposlední řadě zveme
rodiče s dětmi na Pohádkové odpoledne do parku
a letního kina ve čtvrtek
26. srpna, kde se setkají
s pohádkovými postavičkami,
divadlem
Hnedle
vedle
a program si zpestří pečením
špekáčků.
Tomáš Barták,
vedoucí kulturního centra ■

V naší městské galerii vystavuje do konce prázdnin
své mozaiky Irena Budweiserová
Výstava z dílny úspěšné zpěvačky započala podvečerní
vernisáží v pátek 9. července. Z festivalu Klášterecké
hudební prameny si sem na
chvíli odběhl i Jaroslav Svěcený, aby tuto událost k velké radosti paní Ireny zahájil
krátkým hudebním vystoupením. Vzájemně je pojí již
dlouholeté přátelství.
Setkání s paní Budweiserovou
bylo opět velmi občerstvující.
Že je temperamentním člověkem s osobitým stylem, otevřeným, přátelským, vřelým
a plným energie, o ní prozrazují vedle výtvarného díla
Kdo ví…
je snad něco mezitím
něco jako rovnováha
měkká, hebká, sametová
Kdo ví…
jako světlo, tma a stín
den a noc a stále znova
měkká, hebká, sametová
/Rovnováha/

a především jejího pěveckého
projevu také gesta, způsob
vyjadřování nebo odívání.
Nezapře přitom ani své pedagogické vlohy.
Vystavené mozaiky představují ukázku tvorby několika
etap. Návštěvníky na první
pohled zaujme pestrost jejich
barevného provedení. Některým mozaikám vévodí majestátní bronzová, jiným zase

kontemplativní tmavší tóny,
v případě vyobrazení vládce
Egypta převládají důstojné
a decentní odstíny béžové
a hnědé, které vzápětí střídá
pestrobarevná paleta sytých,
teplých a jásavých barev.
A tak jako se jedna mozaika
od druhé liší svou barevností
a skladbou použitých materiálů, stejně odlišný byl i zdroj
jejich inspirace. Autorka

pověděla ke každé z nich
několik slov.
Výstava v galerii Kryt
je v průběhu července
a srpna přístupná denně
od 9 do 17 hodin. Vstup je
zdarma. K prodeji je zde
navíc několik kusů CD
s nahrávkami hudebních
skladeb Ireny Budweiserové
a kytaristy Jakuba Racka.
A pokud vás mrzí, že jste vernisáž na začátku července
nestihli, budete mít ještě jednu unikátní příležitost se
zakrátko s touto umělkyní
v Klášterci nad Ohří osobně
potkat. Do galerie Kryt zavítá
znovu 27. srpna, kdy k ukončení výstavy proběhne od
16 hodin dernisáž. Paní
Budweiserová návštěvníkům ještě jednou osobně
představí vystavená díla
a v doprovodu Jakuba
Racka zazpívá také několik písní. Bližší informace
k organizaci akce zveřejníme
v průběhu srpna na webu
a facebookových stránkách
města.

Z NAŠICH ŠKOL
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Když se z předškoláka stavá školák, je to velká událost

17. června se přišlo se školkou rozloučit více než sto
dětí, ale také paní ředitelka
Vlková.
Celou akci skvěle zorganizoval Tomáš Barták se svým
týmem divadla Hnedle vedle.

Před nástupem do lavic Tom
děti řádně přezkoušel. Znají
barvy, mláďata zvířat a zvládnou už i nějaké to počítání.
Dokonce se přitom hlásily
jako zkušení školáci. Také složily slib a do školy se všechny
už velmi těší.

Kluci projevili odvahu rytíře
a vyzvali budoucí spolužačky
k tanci. A tak se tančilo a zpívalo…

… až do chvíle, než se slavnostního pasování na
prvňáčky ujal sám pan
král. Na pomoc si k sobě
zval paní učitelky. Děti
dostaly šerpy a drobné
dárečky, které se jim
budou později moc hodit.

Seznamte se s Mgr. Kateřinou Herinkovou
– novou ředitelkou MŠ Klášterec nad Ohří
Od mládí jsem si přála pracovat s dětmi, a proto byla moje
studia vždy zaměřena na
pedagogiku. Na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy
v Praze jsem vystudovala
magisterský obor pedagogika
předškolního věku, kterým
jsem navázala na střední
pedagogickou školu, kde
jsem studovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve školství působím od
roku 2002, od té doby jsem
měla možnost pracovat na
různých pozicích jak ve větší
MŠ v Praze, tak i v malé MŠ
v Krkonoších. Po rodičovské
dovolené jsem se opět vrátila
do školství, a to tady v Kláš-

terci nad Ohří, v místě manželova rodiště. Jsem ráda, že
můžeme s manželem vychovávat naši 8letou dceru
a 5letého syna v tomto
malebném městě, které mi
okamžitě přirostlo k srdci.
Ve své práci čerpám ze získa-

ných cenných zkušeností i ze
seminářů, které reagují na
potřeby dnešní doby. Ve své
nové pracovní funkci bych
ráda navázala na stávající
a dobře fungující předškolní
vzdělávání. Naše město nabízí
mnoho rozličných aktivit
a vyžití, a to i díky přírodě plné
různorodých biotopů. Práci
v mateřských školách vidím
jako velkou příležitost, díky
níž se ve spolupráci s rodinami
můžeme podílet na vzdělávání a výchově mladé generace
proaktivních lidí, kteří dokáží
uspět v tomto světě.
Paní Herinková se ujme
vedení školek na začátku
srpna.

Prima GSOŠ Klášterec nad Ohří prožila
boží týden na Božím Daru
Adaptační kurzy se většinou
konají na začátku školního

roku, ale covidová doba to
bohužel letos nedovolila. Pro

nově příchozí žáky na naši
školu to bylo obzvlášť složité
bez přímého kontaktu s novými učiteli a novými spolužáky.
Rozhodli jsme se situaci trochu napravit a „adaptovali
jsme se“ poslední týden školního roku v penzionu U Sněhuláka na Božím Daru. Třída
prima GSOŠ Klášterec nad
Ohří strávila společně boží
týden na Božím Daru v Krušných horách. Užila si nádhernou přírodu, krásné počasí,
utužila třídní kolektiv – konečně spolu bez počítačů, mobilů,
naživo, bez izolace doma.

A poté již všichni společně
vykročili pravou nohou
vstříc novým školním
zážitkům.

Dárečky nedárečky... Přece jen úplně nejlíp na tom
byl tehdy odpoledne ten,
kdo se mohl před žhavým
sluncem rychle schovat
někam do stínu.
Přejeme, ať se všem ve
škole moc líbí a mají
samé jedničky!
Všichni pevně věříme, že školní
rok 2021-2022 bude příznivější, online výuka už bude pouhou vzpomínkou a v sekundě
budeme všichni spolu a ve škole.
Lucie Průchová,
třídní učitelka ■
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Velké gratulace ke zlaté svatbě patří
paní Janě a panu Josefovi Karáskovým

50 let uteklo jako voda
a přesně jako před lety –
17. července si mohli paní
Jana a pan Josef zopakovat
svůj svatební den. Nervozita
před obřadem jistě už nebyla
taková jako tenkrát – a proč
taky? Dnes k ní už není pražádný důvod. Před paní oddávající nyní předstoupil zralý
pár, který úspěšně překonal
všechny velké životní milníky
a nyní už se oba mohou jen
s radostí a klidem těšit z toho,
co se jim společně podařilo

vybudovat. A kdyby se přeci
jen na obzoru objevil temný
mrak, uchopí pan Josef zkušeně svou paní pevně za ruku
a budou mu čelit věrně spolu.
Svých 50 let prožili na jedné
stále stejné adrese v centru
města, kde vychovali dvě
děti, syna Josefa a dceru
Janu. Pokud vám elegantní
nevěsta připadá odněkud
povědomá, prozradíme, že
pracovala jako paní učitelka
v jedné z kláštereckých ško-

lek. Pan ženich vystřídal
povolání vícero, začínal jako
pracovník u Pozemních staveb.
Jako dějiště pro tento svůj
slavnostní okamžik si Karáskovi zvolili restauraci Na
Vyhlídce v Rašovicích, kde pro
ně bylo na pódiu připraveno
nádherně nazdobené svatební
místo, a po obřadu zde plynule
pokračovala rodinná oslava.
Milí manželé Karáskovi,
přejeme Vám pevné zdraví
a spoustu dalších krásných let.

Sedmáci ze ZŠ Školní natočili vlastní film
Film byl financován z evropského dotačního projektu
Šablony II, v rámci něhož
mají děti strávit den s odborníkem. Paní učitelku češtiny Zuzanu Chládkovou
napadlo, že je to dobrá příležitost k navázání spolupráce
s Marietou Poliakovou ze
spolku Vlaštovčí údolí,
jejímž zaměstnáním je tvorba
filmových reportáží. Filmařské řemeslo je pro děti velmi
atraktivní a Marieta se prokázala jako opravdový profesionál.
Záměrem bylo propojit projektový den s výukou. V 7.A
právě probrali renesanci
a humanismus a využili proto filmování jako příležitost
ke shrnutí látky. Vše se odehrálo prakticky během dvou
dnů. Den před natáčením přišla Marieta na hodinu češtiny,
a protože byl pro žákovský
film zvolen formát reportáže, povídala si se žáky o tom,
co je reportáž, jak má vypadat a učila je, jak při přípravě

pracovat s informacemi a rozpoznat fake news. S paní učitelkou následně připravila
hrubý scénář.
Druhý den 18. června, teploty
se zrovna vyšplhaly na žhavých 34 °C, se třída vydala
pěšky do Rašovic na statek
Vlaštovčího údolí. S dětmi
nejprve probrali scénář, aby
všichni věděli, co budou do
kamery říkat. Žáci si také
sami vybírali lokace pro jednotlivé záběry. Dalším úkolem
byly kostýmy a líčení. Využili
toho, co zde dostali k dispozici
a děvčata přinesla i vlastní
líčidla. Holky vybraly kostýmy
klukům a nalíčily je a pak se
role otočily. Potom se už pustili do samotného natáčení.
Film má necelých 8 minut.
Dětští reportéři v něm cestovali v čase a od významných
osobností renesanční doby se
dozvídali více o tomto období.
Promítnut byl ve škole a svou
veřejnou premiéru zažije
30. července na odpoledním
Dětském filmovém festi-

valu ve Vlaštovčím údolí.
Festival završí letošní příměstský filmový tábor KREANIMO CAMP. Výsledek práce
žáků můžete posoudit i prostřednictvím platformy youtube, je dostupný pod
názvem „Základka na KreAnimo workshopu – 7.A
ZŠ Školní KnO, 2021“.

A jaký dojem měla z celé
akce paní učitelka Chládková?
Měla jsem strach, že to
nezvládneme – jednak proto,
že jsme na vše měli velmi
málo času a také jsem s tím
dosud neměla žádné zkušenosti, ale ukázalo se, že mé
obavy byly zbytečné. Děti do

PRO RODINU

VZPOMÍNKA
Nejsi tu se mnou, vím to,
ale v mém srdci jsi stále…
Od 8. července 2018
právě uběhly tři smutné
roky, co nás
opustil milovaný syn,
bratr, vnuk, přítel a kamarád Petr Miklovič. Nikdy
nezapomeneme a s láskou
v srdci vzpomínáme. Maminka Iva Šindelářová
s rodinou
Dne 18. července uběhly 4 roky, co
nás navždy
opustil milovaný Viliam
Majcik.
Letos 7. července by se
dožil 80 let. S láskou vzpomínají manželka a dcery
Dana, Valéria a Monika
s rodinami.
Smutné tři roky uplynou
19. srpna od úmrtí mého
manžela
J o s e f a
Řezáče.
Stále s láskou vzpomíná manželka Lída, syn
Jiří s rodinou, dcera Jitka
s
rodinou,
vnoučata
a pravnoučata. Těm, kteří
ho měli rádi a vzpomenou
si, děkujeme.

toho šly po hlavě, pracovaly
s nadšením a dokázaly improvizovat. Je to pro mě ideální
uskutečnění myšlenky „školy
hrou“ a také způsob, jak lze
uplatnit školní teorii v praxi.
Díky tvorbě vlastního filmu
jsou žáci o daném tématu
schopni samostatně povídat
mnohem více. Shrnutí látky
navíc probíhalo velmi zábavnou formou. Skvělé na tom
bylo, že se do této činnosti
zapojili úplně všichni, ne jen
ti, kteří stáli před kamerou.
Díky natáčení se rovněž podařilo skvěle propojit mezipředmětové vztahy, zvláště češtiny a dějepisu. S paní Marietou
Poliakovou se mi velmi dobře
spolupracovalo. Do budoucna
bych si něco podobného se
žáky určitě ráda zopakovala.

NÁŠ TIP
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Zapijte spolu se Žateckými úspěšnou chmelovou
sklizeň při poslechu hudby nejrůznějších žánrů
Zveme vás na návštěvu královského města Žatec, od
Klášterce nad Ohří vzdáleného pouhých cca 35 km. Historický střed města nabízí
řadu významných staveb
a rozmanitost slohů od doby
románské po secesi. Můžete
vidět chrám Nanebevzetí
Panny Marie, židovskou
synagogu (2. největší v České republice), městské
opevnění se dvěma dochovanými branami – Kněžskou a Libočanskou. Kromě
historických památek máte
možnost navštívit Chrám
Chmele a Piva, Chmelařské muzeum a Muzeum
pivovarnictví. V radniční
věži je připravena nově otevřená expozice s názvem
Žatec v proměnách času,
která propojuje bohatou historii města a radnice od založení až po současnost.
Vzhledem k epidemiologické
situaci se ani letos, stejně
jako před rokem, nebude
konat tradiční Dočesná,
která měla podobu obrovské

dvoudenní akce, jíž se účastnily desítky tisíc lidí. Nahrazuje ji opět řada většího
počtu menších akcí, které
se mohou konat jak ve městě,
tak v místních částech. Tyto
akce podpoří město Žatec
finančním příspěvkem. Jejich
nabídka je vskutku pestrá…
BeerParade Žatec 2021 –
6. srpna od 17:00 až
7. srpna do 22:00

Jedná se o malý festival
řemeslného piva. Ochutnáte
pivo z pivovarů: Falkon, Pioneer, Olešná, Madcat, Clock,
Máša, Lajka... a dalších.
Čekají vás dva dny plné skvělého piva i hudebně-doprovodného programu, který
obstarají: Lazer Viking,
Donnie Darko, Najust, Mladé
Perspektivní Ryby, Urgob,
Ogee, Hopsters.
Místo konání: náměstí Prokopa Velkého. Vstup ZDARMA.
CINEMA
TECHSTAGE
2021 – 7. srpna od 13:00
do 22:00
Techno festival v letním kině
Šanson a swing zní
Žatcem – 20. srpna
Místo konání: před Ramon
Café, podloubí Obránců míru.
Chmelový dvorek po druhé – 28. srpna od 17:00 –
22:00

Podvečerní zábavná akce
s hudbou, poznáním a občerstvením. Proběhnou nejméně 4 hry s chmelovou tématikou, vždy pro minimálně 4 účastníky. Ti budou losováni
z ústřižků vstupenek. První tři
budou odměněni. Hraje skupina Saiwala. K občerstvení pivo
z Pivovaru Olešná, nealko
a něco na zub. Místo konání:
dvůr Chmelařského muzea,
vstupné 90 Kč. Vstupenky lze
zakoupit pouze v recepci
Chmelařského muzea. Více
informací na www.chmelarskemuzeum.cz a jejich FB.
Hudební vystoupení Žatečanky za doprovodu souborů mažoretek – 4. září
Místo konání: Chrám Chmele
a Piva – tramvajová zastávka
a Klášterní zahrada.
Zakončení prázdnin v Žateckém pivovaru – 4. září
od 14:00
Dobré pivo, pořádná nálož
zajímavých hudebních hostů
a spousta zábavy v Žateckém
pivovaru. Vstup ZDARMA.
Pestrofest 2021 – 18. září
od 16:00
Festival hudby pestré, jíž na
rádiu sotva naladíš. Místo
konání: Hošťálkovo náměstí.
Vstupné dobrovolné.
a mnoho dalších… Akce
proběhnou v souladu s aktuálními vládními nařízeními.
Pro více informací kontaktujte Turistické informační
centrum města Žatce, tel.:
415 736 156.

Jak dopadlo červnové opáčko z historie?
Správnost vašich odpovědí na záludné otázky Lenky Fricové
týkající se dějin města Klášterce nad Ohří si můžete ověřit
níže.
1. Latinské jméno původní osady je Claustrellum. 2. Město
nese název podle malého kláštera (probošství), který zde
založil řád benediktinů z Postoloprt. 3. Nejstarší vyobrazení
znaku města najdeme na náměstí na sloupu Nejsvětější Trojice. 4. Sloup byl vystavěn z darů věřících jako poděkování
za to, že se městu mor vyhnul. 5. První koupaliště ve městě
se nacházelo na pravém břehu řeky Ohře přibližně 100 m
před silničním mostem. 6. Sochy na náměstí a v parku vytvořil Jan Brokof. 7. Na místě dnešní proluky na náměstí dříve
stálo kino Moskva (vyhořelo v r. 1958), před 2. světovou
válkou zde byl hotel Zlatý Lev. 8. V budově č. p. 161 byla
škola. 9. Popraviště stálo na kopci za koupalištěm a Kolibou
Satanka. 10. Za minulého režimu neslo náměstí Dr. E. Beneše
název náměstí ČSL armády.
Knihu vydanou městem Kláštercem nad Ohří dle vlastního
výběru si z informačního centra pod radnicí odnesou paní
Hana Vančová a pan Ladislav Jiránek. Gratulujeme.
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POHLED DO HISTORIE

Co má Klášterec nad Ohří společného se stavovským
povstáním a popravou 27 českých pánů?
Jistě neušlo vaší pozornosti, že v letošním roce uplynulo 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském
náměstí. (Ačkoliv popraveni byli páni pouze tři, v ostatních případech šlo o rytíře a měšťany.) Tato exekuce
byla důsledkem předchozích událostí, které začaly třetí pražskou defenestrací v roce 1618 a končily bitvou na
Bílé hoře a porážkou stavovského povstání. Vezměme to ale hezky popořádku…
Českým nekatolíkům se podařilo dosáhnout svobody
vyznání ústní formou tzv.
Českou konfesí vydanou již
Maxmiliánem II., ale až císař
Rudolf II. jim v roce 1609
náboženskou svobodu zajistil
vydáním známého Rudolfovo
majestátu. Ten
zpětně
potvrzoval i Českou konfesi
z roku 1575. Majestát říkal, že
nikdo nesmí být nucen ke
katolickému vyznání, a stal
se součástí Zemských desek.
Ze strany katolické vrchnosti
ale mnohdy docházelo k porušování majestátu. Jedním
z nejpádnějších důvodů ke
vzbouření nekatolických
stavů bylo zavření, resp.
zbourání kostelů v Broumově a v Hrobech. Oba kostely totiž stály na katolickém
pozemku. Porušování majestátu pak vyvrcholilo třetí
pražskou defenestrací, kdy
byli z oken vyhozeni místodržící Vilém Slavata z Chlumu
a Košumberka a Jaroslav
Bořita z Martinic společně
s písařem a sekretářem Filipem Fabriciem. Incident se
obešel bez ztrát na životech.
Čeští stavové si poté zvolili,
resp. obnovili již v roce 1609
zvolenou vlastní vládu
30 direktorů, tzv. direktorium. Jedním z třiceti byl také
Kryštof z Fictumu, vlastník
kláštereckého panství. Jako
spoluautor se zároveň
podílel na tzv. druhé apologii, tedy omluvném spisu,
kterým se odbojní stavové
snažili císaři vysvětlit své
konání a zdůvodnit ho svým
nezadatelným právem na volbu krále, přičemž odmítli jako
následníka českého trůnu Ferdinanda II.
Císař Matyáš (bratr Rudolfa II.) byl se vzbouřenci
ochotný vyjednávat. Ještě za
jeho života přijal český sněm
pod příslibem dodržování
Rudolfova Majestátu za
budoucího krále Matyášova
zetě Ferdinanda II. Štýrského. Jak se však později ukázalo, příslib to byl lichý. Ferdinand značně omezoval

císařovu moc ještě v době
Matyášova vládnutí a Matyáš
v roce 1619 zemřel.
Generální sněm zemí koruny
české nakonec odmítl Ferdinanda Štýrského uznat králem a zvolen byl Fridrich
Falcký. České nekatolické
stavy díky jeho volbě počítaly
s podporou zejména od
anglického krále Jakuba I.
Stuarta, Fridrichova tchána.
Té se však nedočkaly a Fridrich po prohrané bitvě na
Bílé hoře uprchl do Vratislavi. Nakonec ztratil nejen České království a zemřel jako
vyhnanec v roce 1623. Bílá
hora byla drtivou porážkou
nekatolických stavů a ty tak
byly donuceny přijmout
Ferdinanda II. Štýrského
za svého krále.
Ferdinand II. se rozhodl
s rebelujícími stavy tvrdě
zúčtovat, ačkoliv jako silně
věřící člověk výši trestů pečlivě
zvažoval. A vlastně ani neměl
jinou možnost. Že vítěz popravoval poražené, bylo v té době
naprosto běžné. Navíc si císař
nemohl dovolit projevit jakoukoli slabost, pokud chtěl udržet vládu a zachovat monarchii. Je také potřeba si
uvědomit, že habsburská
monarchie spolehlivě fungovala jako obrana proti rozpínavosti Osmanské říše. Trest
smrti si tedy vyslechlo 27
lidí. Ten 28., Martin Fruwein
z Podolí, spáchal sebevraždu
a popraveno bylo symbolicky
již jen jeho mrtvé tělo. Rozsudky vykonal kat Mydlář.
Jako první šli na řadu členové
panského stavu – Jáchym
Ondřej Šlik z Holíče, Václav
Budovec z Budova a Kryštof
Harant z Polžic a Bezdružic.
Poté následoval stav rytířský
– všem těmto byla sťata hlava.
Nakonec přišli na řadu měšťané. Někteří z nich byli oběšeni,
jiní sťati. Nejkrutější trest
čekal na Jana Jessenia, lékaře, který provedl první pitvu
v Českých zemích. Byl mu nejprve vyříznut jazyk a poté sťata hlava.

Fictumové přišli na naše území v polovině 15. století. Jako první to byl Opl
z Fictumu v roce 1451. Opl se stal později
rádcem Jiřího z Poděbrad. Roku 1453
zakoupil hrad Nový Šumburk a odkázal ho
svým čtyřem synům. Bratři Bernard
a Ditrich z Fictumu jsou spojováni se
založením františkánského kláštera
v Kadani. Kryštof Fictum byl významným členem rodu,
a to nejen proto, že nechal postavit zámek v Klášterci nad
Ohří. Ví se také, že Markéta Razická z Fictumu, se roku
1604 provdala za Thyga Thycosena Brahe, třetího
syna Tycha de Brahe.
Připomeňme, že potrestáni
nebyli ti nejvýznamnější
hybatelé celého stavovského povstání, ale především ti, kterým se nepodařilo uprchnout do zahraničí
a zůstali v Čechách. Poprava navíc nebyla jediným
trestem. Důsledkem byla
rovněž rozsáhlá konfiskace
majetků. Do zahraničí emigrovala řada významných
osobností, mezi nimi Jan
Ámos Komenský.
Po porážce českého stavovského povstání také definitivně pozbyl své platnosti Rudolfův majestát. Po bitvě na Bílé
hoře ho císař Ferdinand II.
Štýrský nechal zrušit.
Ostatně on sám byl až fanaticky věřící katolík.
Vnímání popravy a celé pobělohorské doby jako národnostního problému prosazovala řada osobností 19. století
jako František Palacký či Alois

Jirásek. Později tuto rétoriku
přijal také Zdeněk Nejedlý,
první poválečný ministr školství
a osvěty v komunistických vládách od února 1948 do roku
1953. Stavovské povstání
ale nebyla obrana národních zájmů – byla to obrana
svobodné víry. Pobělohorská
doba pak byla obdobím velkých
změn v majetkových i kulturních poměrech.
A jak dopadl Kryštof Fictum?
Zemřel v roce 1619 – tedy
dříve, než mohl být potrestán. Ačkoliv se před smrtí
vzdal všech funkcí, byl za
svou účast na povstání
posmrtně odsouzen ke ztrátě
cti a majetku. Jeho jmění bylo
zkonfiskováno a císař Ferdinand ho prodal v roce 1623
Šimonovi z Thunu. A tímto
se začala psát nová kapitola
dějin rovněž našeho města…
Lenka Fricová ■

Veřejná pitva Jana Jessenia vykreslená v dobovém spisu.
Přihlíželo jí na 5000 lidí. Pitváno bylo tělo mrtvého zbojníka,
získané od kata Mydláře.
Foto zdroj: Public Domain Pictures
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Vyměnit plácek za barákem za moderní hřiště? Co by
za luxusní nabídku trenéra Holečka dříve dali…
Dříve se děti různého věku
běžně scházely mezi paneláky na hřištích a hrály spontánní fotbal proti sobě. Dnes
podobný „pláckový fotbal“
v celé republice ve vývoji
mladých fotbalistů hodně
chybí, proto jsme se rozhodli
pořádat na fotbalovém hřišti
v Klášterci v průběhu
srpna každý týden akci

zvanou „Prázdninový fotbálek“. Každé pondělí od
17 hodin jsou k nám zváni
děti jakéhokoliv věku.
Akce bude probíhat bez
registrace a poplatků –
kdo přijde, ten si zahraje,
jako za starých časů na sídlištích. Když bude slavit
úspěch, rozšíříme ji i do
měsíců školní výuky.

Pokud se některému z mladých hráčů fotbal zalíbí,
může se pak zaregistrovat
a zapojit do některého
z mládežnických celků. V FK
Klášterec nabíráme mladé
fotbalisty do všech mládežnických celků. Přijímáme jak kluky, tak holky ročníku narození 2016 a mladší.
V případě jakýchkoliv dotazů

mne neváhejte kontaktovat:
Tel.: 739 079 420
E-mail: holecek@email.cz
Jako kontakt můžete využít
také Facebook nebo Instagram FK Klášterec.
Michal Holeček, trenér
přípravek a metodik
mládeže FK Klášterec nad
Ohří ■

MŠ Bruslička zažila ceremoniál jako na olympiádě
Z důvodu epidemiologické
situace jsme Olympiádu

Cyklistka Eliška Kvasničková z Útočiště je
mistryní ČR! Vyhrála silniční časovku juniorek na
společném Mistrovství ČR a
Slovenska. Skvělým výkonem navazuje na tradici
kláštereckých cyklistů, kteří
v ČR měli vždy dobré jméno. Gratulujeme a hodně
štěstí do dalších závodů!

uspořádali pouze pro naší
MŠ Bruslička. Využili jsme
dne, kdy pro nás měla na
stadionu probíhat závěrečná
lekce projektu „Hodina
pohybu navíc“, který pro
mateřské školy zajišťuje
HC Klášterec nad Ohří.
Využili jsme tak krásný nový
areál stadionu a s organizací
nám pomohl oddíl atletiky.
Olympiády se zúčastnilo celkem 48 dětí ze třídy Myšek,
Motýlků a Housenek. Závodní disciplíny tvořily běh na
20 m, hod do dálky a skok
do písku. 29 dětí si vysloužilo
stát na stupních vítězů.
Všechny byly oceněny drobným dárkem a medailí. Pro
nás, pořadatele a učitelky,
byly odměnou rozzářené oči
dětí.
Dagmar Megová,
MŠ Bruslička ■

ZŠ Krátká opět vesluje
Naše škola pořídila dva veslovací trenažéry, ale díky covidu
si jich děti moc neužily. Přesto jsme na konci června zvládli
uspořádat soutěž, které se zúčastnil téměř celý druhý stupeň.
Veslovalo 92 žáků, nejlepším týmem byla třída 9.A.
V rámci soutěže si veslování mohly vyzkoušet i děti z prvního
stupně. Za podporu děkujeme zástupcům projektu Česko vesluje, kteří škole k uspořádání závodu poskytli další
trenažery. Jeden nám zapůjčili na celý školní rok, abychom
se mohli zúčastnit celorepublikové školní ligy.
Petra Žihlová, ZŠ Krátká ■
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Pomocnou ruku pro závislé či jejich blízké nabízí
v Klášterci nad Ohří Poradna Světlo
Spolek Světlo Kadaň z. s. je
nestátní neziskovou organizací, která působí v našem
regionu více než 20 let. V Klášterci nad Ohří poskytujeme
služby Poradny Světlo a naší
cílovou skupinou jsou osoby s látkovou i nelátkovou
závislostí, rodinní příslušníci a osoby blízké.

Cílem naší činnosti je snižování zdravotních i sociálních
rizik spojených s gamblingem
a závislostním chováním na
drogách, alkoholu a dalších.
Ve spolupráci s našimi klienty
pracujeme na regulaci užívání
a abstinenci. Sociální služby
poskytujeme i klientům, kteří
abstinovat nechtějí, a pomá-

Poradnu Světlo v Nádražní ulici č. p. 217 najdete v nízké
světlé budově společnosti Stavení firma Petr Horský s. r. o.
uvnitř areálu vpravo, vjezd šedými vraty.

háme jim řešit další důležité
věci, jako např. zajištění
dávek sociálního zabezpečení, získání občanského průkazu, zaměstnání, bydlení
apod. Posláním našich služeb je motivovat osoby
k takovým činnostem, které
nevedou k dlouhodobému
setrvání v nepříznivé sociální
situaci nebo jejímu prohlubování.
Služby Poradny jsou nízkoprahové, to znamená, že je
poskytujeme tak, aby byly
pro každého maximálně
dostupné a zdarma. Našich
služeb může využít kdokoliv
z cílové skupiny od 15 let
věku, a to při zachování
mlčenlivosti i anonymity ze
strany pracovníků. Zaměstnanci poradny se v oblasti
adiktologických témat pravidelně vzdělávají a prohlubují
své odborné znalosti.
Již 2,5 roku nabízíme občanům Klášterce nad Ohří a okolí také podpůrnou skupinu
pro udržení abstinence.
Klienti se pravidelně scházejí
a dělí o své úspěchy i neúspěchy, podporují se a radí si
v tom, jak zvládnout závislost. Další podpůrná skupina je i pro osoby blízké,
kde se mohou se svým problémem podělit s ostatními
osobami, kteří prožívají stejné
trápení.

Poradnu Světlo v Klášterci nad
Ohří navštívilo v letošním půlroce 32 osob. Kontaktovali
nás více jak 200krát, někteří
jednorázově, jiní opakovaně.
Odborných poradenských služeb jsme poskytli 107 během
186 intervencí. V průběhu
tohoto půl roku jsme zprostředkovali 5 klientům pobytovou léčbu, z nichž 4 nastoupili a pokračují úspěšně
v léčbě.
Služby Poradny v Klášterci nad
Ohří poskytujeme diskrétně.
Máme pobočky v Kadani, Chomutově a Karlových Varech.
Pokud máte vy nebo někdo
vám blízký problém se závislostí, neváhejte se na nás
obrátit. Málokdy se problém
vyřeší sám. Očekávat můžete
lidský, ale i odborný přístup.
Pro kontakt s námi můžete
využít také těchto možností:
Telefon: 725 985 504
E-mail:
poradnakl.svetlozs@seznam
.cz,
Facebook: Poradna Světlo
Kontaktní formulář na
webu:
www.svetlokadanzs.cz na
úvodní stránce klikněte na:
„Potřebujete poradit v oblasti
závislosti?“.
První kontakt může být anonymní, ale můžete do poradny přijít také rovnou osobně.

Nemocnice Kadaň, s. r. o.

Nabízí z důvodů rekonstrukce centrálních operačních sálů a centrální
sterilizace a nyní vzhledem k zvýšenému počtu pacientů a operačních
výkonů a rozšiřováním spektra poskytované péče
pracovní pozice pro

lékaře anesteziology
lékaře chirurgických oborů
dále pozice pro

instrumentační sestry
anesteziologické sestry
všeobecné sestry – absolventky Specializačního vzdělávání v oboru
NABÍZÍME:
• 5 týdnů dovolené
• Náborový příspěvek až ve výši 100 000 Kč
• Stabilní zaměstnání a zaměstnanecké benefity
• Profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Možnost ubytování nebo přidělení městského bytu
• Možnost hlídání dětí ve firemní dětské skupině
• Příspěvek na dopravu
Nástup dle dohody do HPP nebo DPČ.
KONTAKT: Bc. Lenka Benešová, vedoucí odboru ŘLZ
Telefon: +420 474 944 550
Mobil: +420 725 425 180
E-mail: benesova@nemkadan.cz

INZERCE
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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.

BV Plast

s.r.o.

Česko-německá výrobní společnost s více než 20 letou tradicí výroby vyztužených
plastů (laminátů) a stabilním odbytem dílů pro světového výrobce koňských přívěsů

Přijme pracovníky na pozici dělník
do výroby vyztužených plastů
na ranní 12 hodinové směny v pravidelných
cyklech dlouhý – krátký týden.
Dlouhý týden:
Po, Út, Pá, So, Ne – směny,
celkem 60 hodin (vč. přestávek)
St, Čt – VOLNO
Krátký týden:
St, Čt – směny, celkem 24 hod.
Po, Út, Pá, So, Ne – VOLNO
Nabízíme zaškolení, stabilní práci, zajímavé platební
podmínky – úkolová mzda, příspěvek na stravu.
Náborový příspěvek 30 000,-.
Požadujeme zručnost, samostatnost a zodpovědnost.
Bližší informace na tel. 773 679 988
nebo na email bk.bvplast@seznam.cz
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetrahnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16-20 týdnů, cena 185-229,- Kč/ ks
Prodej: 10. 8. 2021
Klášterec – u autobus. nádraží – závory – 14.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00–16.00 hod.,
tel.:601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Krmiva
PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ
pro nosnice, králíky, krůty, brojlery,
kuřata, kachny, kuřice, pštrosy,
bažanty, holuby, pávy, ovce,
křepelky, prasata, koně , skot aj.
Dále nabízíme komodity – pšenici, ječmen, kukuřici,
oves, obilné šroty, vojtěškové úsušky, otruby,
cukrovarské řízky aj.
Pro rybáře – krmítkové a vnadící směsi, boilies, řepnou
tekutou melasu, dále extrudované peletové krmivo pro
koi kapry
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