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Lesy ČR předaly hřiště
a vysadily lípu

radniční zpravodaj

zdarma

10

13

13

Rozsvícení vánočního
stromu letos v parku

Canisterapie – čtyřnozí
chlupáči přinášejí radost

Děti si užily rodinný den na
radnici

Otevřena expozice
Holek z porcelánu

Název akce/filmu

Máme rádi Klášterec
Čertí brko
Adventní koncert
Bohemian Rhapsody
Rozsvícení vánočního stromu
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Vše o životě po životě
Ve spárech ďábla
Grinch
Ciboušovské vánoční zvonění
Věneček
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Čertí brko
Vánoční koncert
Smrtelné stroje
Pohádkový Betlém
Pat a Mat: Zimní radovánky
Bohemian Rhapsody
Vánoční koncert
WILD STICKS
Česko zpívá koledy
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Aquaman
Spider–Man: Paralelní světy
Ve spárech ďábla
Vánoce a spol.
Aquaman
Spider–Man: Paralelní světy
Adventní koncert
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Hrajeme společně
Kouzelný večer
Ježíškova kouzla
Smrtelné stroje
Folkové vánoce
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Bumblebee
Vánoce a spol.
Bumblebee
Setkání otužilců
Dětský Silvestr

30. 11.
1. 12.
1. 12.
1. 12.
2. 12.
2. 12.
4. 12.
6. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 12.
8. 12.
8. 12.
8. 12.
9. 12.
9. 12.
9. 12.
9. 12.
10. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.
16. 12.
16. 12.
18. 12.
18. 12.
19. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
25. 12.
31. 12.

17.00
16.00
17.00
19.00
14.00
19.00
19.00
19.00
16.00
16.30
19.00
19.00
16.00
17.00
19.00
15.00
16.00
19.00
17.00
17.00
17.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
18.00
19.00
18.00
19.00
18.00
19.00
18.00
16.00
19.00
16.00
19.00
10.30
15.00

Datum Čas

Výstava dětských obrázků a fotografií od M. Valového, F. Fouse a V. Varcholy, křest kalendáře města na rok 2019, výstava potrvá do konce prosince
ČR/SLO – Pohádková komedie. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky. (2D)
Ženský komorní soubor Septem Cantet, klavír MUDr. J. Spudich; host: pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense pod vedením Mgr. A. Šandové
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (2D)
Tradiční zahájení Adventu s bohatým programem, tvůrčími dílnami, stánkovým prodejem a ohňostrojem, více na str. 10
VB/USA – Dobrodružný fantasy film podle knihy J. K. Rowling o Grindelwaldovi (Johny Depp), který splnil svou hrozbu a utekl z vazby (2D)
ČR/SLO – Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti překročili a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Více na str. 11 (2D)
USA – Vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy. Později se na pitevně objeví znetvořené tělo posedlé démonickou sílou (2D)
USA – Nový animovaný příběh o věčně rozmrzelém zeleném chlupatci, který nesnáší Vánoce a samotaří v jeskyni se psem Maxem (2D)
Tradiční předvánoční setkání u kapličky v Ciboušově pořádá spolek bývalých a současných obyvatel; dětský pěvecký sbor ZUŠ, vánoční pohoštění
Taneční kurzy
ČR – Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu (2D)
ČR/SLO – Pohádková komedie. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky. (2D)
Adventní koncert skladatele a zpěváka Richarda Pachmana a muzikálové herečky a zpěvačky Dity Hořínkové
Nový Zéland/USA – Akční Sci–Fi thriller. Tisíciletí poté, co většina Země byla zničena, se světem toulají gigantická pojízdná města (3D)
Pro děti hraje Liduščino divadlo
ČR – Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu (2D)
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (2D)
Koncert smyčcového souboru žáků, rodičů a učitelů ZUŠ – Cantabile Strings
Vánoční koncert bubenického souboru se zpěvačkou Zuzanou Benešovou, Kristiánem Alexandrem Šebkem a smyčcovým uskupením
Pásmo vánočních písní v podání žáků a učitelů ZŠ Petlérská a Havlíčkova, na závěr vánoční ohňostroj. Můžete se připojit!
VB/USA – Dobrodružný fantasy film podle knihy J. K. Rowling o Grindelwaldovi (Johny Depp), který splnil svou hrozbu a utekl z vazby (2D)
USA – Dobrodružný příběh odhaluje původ Arthura Curryho, superhrdiny, který je napůl člověk a napůl obyvatel bájné Atlantidy (2D)
USA – Animovaný film představí dospívajícího chlapce z Brooklynu a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina (3D)
USA – Vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy. Později se na pitevně objeví znetvořené tělo posedlé démonickou sílou (2D)
Francie – Rodinná komedie o Santovi, který se vydá do lékárny v Paříži, aby pomohl nemocným skřítkům a zachránil ohrožené kouzlo Vánoc (2D)
USA – Dobrodružný příběh odhaluje původ Arthura Curryho, superhrdiny, který je napůl člověk a napůl obyvatel bájné Atlantidy (3D)
USA – Animovaný film představí dospívajícího chlapce z Brooklynu a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina (2D)
Koncert Gospel Gaia Klášterec nad Ohří - výtěžek bude věnován Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči Na Horách v Kovářské
ČR – Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu (2D)
Koncert rodin ze ZUŠ
Vánoční zábavný pořad hudebního divadla Hnedle vedle
Divadelní a taneční představení s hudebním vánočním programem ZUŠ
Nový Zéland/USA – Akční Sci–Fi thriller. Tisíciletí poté, co většina Země byla zničena, se světem toulají gigantická pojízdná města (2D)
Předvánoční večer s folkovou hudbou, účinkují Pepa Štross a syn a Vojta Kiďák Tomáško
Francie – Animovaný film. Panoramix se vydává s Asterixem a Obelixem najít mladého druida, aby mu mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru (2D)
USA – Dobrodružství čeká Charlie, která k 18. narozeninám dostane omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee… (3D)
Francie – Rodinná komedie o Santovi, který se vydá do lékárny v Paříži, aby pomohl nemocným skřítkům a zachránil ohrožené kouzlo Vánoc (2D)
USA – Dobrodružství čeká Charlie, která k 18. narozeninám dostane omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee… (2D)
Setkání otužilců pod Rašovickou lávkou, přeplavání řeky nebo zchlazení u břehu, občerstvení, více na str. 6
Dětský Silvestr s hudebním divadlem Hnedle vedle

Popis

Vstupné

Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Zámek
dobrovolné
Kino Egerie
130 Kč
Zámecký park, galerie Kryt zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Ciboušov
zdarma
Kulturní dům
190 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zámek
100 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kulturní dům
50 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Zámek
dobrovolné
Kulturní dům
180/150/100 Kč
ZŠ Petlérská – atrium
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zámek
dobrovolné
Kino Egerie
120 Kč
sál ZUŠ
zdarma
Kulturní dům
70 Kč
Kulturní dům
dobrovolné
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
150 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Rašovice
zdarma
Kulturní dům
70 Kč

Místo konání
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OBSAH

SLOUPEK STAROSTY

V prostorách Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR převzala 8. prosince Jitka Kočková,
vedoucí Pečovatelské služby Městského ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří,
Cenu sympatie. Toto ocenění uděluje již 13. rokem Výbor pro zdravotnictví a sociální
politiku Parlamentu České republiky. Cena kvality v sociální péči hodnotí jednotlivé poskytovatele v podkategoriích Pobytové služby pro seniory, Terénní sociální služby pro seniory,
Poskytovatel sociálních služeb se zdravotním postižením a dále individuální ocenění Osobnost roku v sociálních službách a Cenu sympatie.
V kategorii terénní sociální služby se Pečovatelská služba Městského ústavu sociálních
služeb probojovala až do semifinále, kdy ze 115 poskytovatelů sociálních služeb sociální
péče v ČR byla nominována mezi 5 nejlepších. Poděkování patří všem pečovatelkám, které
pečují o klienty v domácím prostředí a jejichž zásluhou je Pečovatelská služba MÚSS na
takové úrovni. Gatulujeme Jitce Kočkové k tomuto prestižnímu ocenění.

4

investice

12

Představujeme projekty
Společně pro Klášterec

6

aktuálně
Martina Štefanková vyhrála
cenu s Mamavis
Zaplavat si o vánočních
svátcích v řece? Proč ne?
Klášterečtí štědře podpořili
potřebné

7

aktuálně
Z klášterecké radnice
a Okounova

8

V Klášterci žije více než
13 Dobrých andělů
Vždy přemýšlejte, než si půjčíte

13

14
15

kultura
Vše o životě po životě
Máme rádi Klášterec
Oslavili jsme 17. listopad

tip na výlet
Thun 1794 otevírá pro malé
i velké návštěvníky expozici
Holek z porcelánu

16

sport
Karatisté přivezli tři tituly
mistra ČR
Pomozme zraněnému Radku
Zelinkovi
Děti projevují bojovnost
v basketbalu

Vánočních ozdob ve městě
přibude, strom se ozdobí
v parku
Česko zpívá koledy
Přijde i Mikuláš, přijdete i vy?

11

pohled do historie
Návštěva hraběcí rodiny

rozhovor s...
kultura

pro rodinu
Vítání občánků na zámku
Děti si užily rodinný den na
radnici
Canisterapie – čtyřnozí chlupáči
přináší radost

Štefanem Drozdem

10

pro rodinu

17
20

inzerce
křížovka

Vážení Klášterečtí,
podzim se pomalu blíží ke
svému konci,
přichází období
adventu. To by
mělo být obdobím zklidnění
a zamyšlení se
nad právě uplynulým rokem.
Všichni jsme si v závěru října
připomínali 100 let od vzniku
Československa. I my v Klášterci jsme si nejprve připomněli
toto výročí pietním aktem
a následně pak při slavnostním
setkání v renesančním sále
zámku.
Přesně 1. listopadu pak bylo
zvoleno nové vedení našeho
města. Velmi děkuji za důvěru,
jíž si nesmírně cením, je pro
mne velmi zavazující. Nové
vedení tak může pokračovat na
dokončení projektů, které jsme
v minulosti připravili, a pustit se
do přípravy dalších.
Velmi rád jsem přijal pozvání do
Senátu Parlamentu České republiky, kde jsem se spolu s vedením našeho městského ústavu
sociálních služeb mohl připojit
ke gratulaci za Cenu sympatie,
kterou převzala za svoji práci
paní Jitka Kočková. Potvrzuje se
tak vysoká úroveň sociálních
služeb v našem městě.
Připomněli jsme si již počtvrté
výročí 17. listopadu. Jsem za
tuto nově vzniklou tradici v našem městě velmi rád.
Období adventu zahájíme naší
tradiční akcí Rozsvícení vánočního stromu v neděli 2. prosince, tentokrát netradičně v zámeckém parku. Důvodů pro
změnu je mnoho, doufám, že
se Vám nový model bude líbit.
Před třemi lety, když jsem na
radnici přišel, bylo pro mne a mé
kolegy mnoho „poprvé“. Ale slovo „nejde“ a sousloví „tady to
tak bylo vždycky“ naštěstí již
postupně slábne i u nás. Děláme
věci jinak, než jste byli 25 let
zvyklí, myslím, že za tři roky je
to v našem městě hodně vidět.
Na závěr mi ještě dovolte připomenout hlasování v projektu
Společně pro Klášterec, kterého
se může zúčastnit každý z Vás.
Ve dnech 1. až 15. prosince na
webu města rozhodnete, které
z devíti navržených projektů se
budou v příštím roce realizovat.
Krásný a klidný advent.
Štefan Drozd, starosta města
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Devět návrhů veřejnosti v projektu Společně pro Klášterec
Přinášíme Vám podrobnější informace k devíti projektům, které navrhla veřejnost. Vy sami rozhodnete, které
z nich se v příštím roce realizují. Hlasování proběhne na webu města www.klasterec.cz ve dnech 1. až 15.
prosince 2018. Bude zde hlasovací aplikace, kam se přihlásíte a na Váš mobilní telefon přijde SMS s potvrzovacím
kódem. Ten vyplníte a můžete hlasovat, k dispozici budete mít 3 kladné a 1 záporný hlas. Na jedno telefonní
číslo můžete hlasovat pouze jednou. Pokud nemáte přístup k internetu, rádi Vám s hlasováním pomůžeme na
odboru komunikace a cestovního ruchu v objektu infocentra pod radnicí, nezapomeňte si svůj mobilní telefon.
Těšíme se na spolupráci při rozhodování o našem městě.
1. Vybudování posezení včetně zastřešení v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích
Navrhovatel Martin Bašus:
Areál fotbalového hřiště v Rašovicích je volně přístupný široké
veřejnosti z řad občanů Rašovic, Klášterce a dalších přilehlých
obcí. Realizací zastřešeného posezení se zlepší využití tohoto
areálu pro pořádání dalších sportovních, ale i kulturních akcí
pro děti, dospělé i seniory. Podpořte mnou navrhovaný projekt,
bude sloužit všem věkovým kategoriím a širokému spektru
občanů.
Využití areálu je jen na vás. Dejte mi svůj hlas. Díky.

2. Relaxační a oddechový prostor v Rašovicích
Navrhovatelka Monika Karpíšková:
Návrh se týká přetvoření nevyužitého prostranství v obci Rašovice, které se nachází na dobře přístupném místě nedaleko
cyklostezky mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní. Dále navrhuji
drobné úpravy zeleně, která tento prostor ohraničuje.
Moje představa je vybudovat parčík v přírodním duchu, vhodný
k relaxaci pro místní občany, hlavně děti, kterých v Rašovicích
stále přibývá, což je mimochodem skvělé! A zároveň odpočinkový kout pro cyklisty, turisty a další pocestné, který na úseku
cyklostezky mezi Kláštercem nad Ohří a Zásadou u Kadaně
chybí. Vstup na oddechovou plochu z ulice by měl být bezbariérový s pozvolným sklonem, aby ji mohl využít kdokoli včetně
hendikepovaných spoluobčanů, maminek s kočárky apod.
Pro zvelebení parčíku navrhuji dřevěný turistický přístřešek,
pingpongový betonový stůl, přírodní hrací prvky pro děti a informační tabuli s historií
Rašovic a zajímavými
turistickými cíli v okolí. Stojan na kola či
odpadkový koš by se
jistě hodily také.
Věřím, že se Vám
můj návrh líbí a že jej
podpoříte svým hlasem. Děkuji.
3. Dětské hřiště a odpočinková zóna ve Vítězné ulici
Navrhovatelka Kristýna Knapová:
Pokouším se o obnovu nohejbalového hřiště ve Vítězné ulici,
kde z finančních důvodů navrhuji zachovat travnatý povrch,
popř. jeho rekultivaci, protože zde za ta léta nevyužívání vznikla
jakási „zkratka“ vedoucí přímo přes hřiště. Jako další důležitou
věc navrhuji umístění několika dětských herních prvků. Navrhuji
zde pružinové houpačky pro naše nejmenší, herní soustavu
„hrad“ pro ty větší. Tato soustava by mohla obsahovat lezeckou

stěnu nebo žebřík, ať už lanový nebo dřevěný. Dále by zde
mohla být umístěna klouzačka a houpačky. V neposlední řadě
bych zde ráda viděla lanovku, která je u dětí velice oblíbená
a zároveň to pro ně bude takové lákadlo a důvod vytáhnout
rodiče na procházku „až“ do starého města.
Myslela jsem také na maminky a babičky, proto jsem zde
navrhla i lavičky. V současné době je v řešeném místě vytvořen
i koutek s ohništěm, což bych také zachovala a trošku zkulturnila. Může se zde tedy veřejnost zastavit a opéci si buřty. Snad
se lidé budou chovat jako lidé a nepořádek si po sobě uklidí
a odnesou do popelnice.
O pomoc se stavbou plůtku, kde hřiště lemuje silnice na Kláštereckou Jeseň, a pergolu pro posezení s přáteli bych ráda oslovila veřejnost, sponzory nebo zažádala v příštím ročníku
projektu Společně pro Klášterec.

4. Autobusová čekárna a popelnicové stání v Klášterecké
Jeseni
Navrhovatel Karel Koblitz:
Současný stav autobusové čekárny i umístění popelnic v Klášterecké Jeseni je nepraktický a nevzhledný. Navrhuji novou
autobusovou čekárnu z přírodního materiálu, na fotografiích
vidíte, jaký je to rozdíl. Umístění kontejnerového stání v Klášterecké Jeseni není v současné době vhodný a navrhuji nejen
nové stání rovněž z přírodního materiálu, ale i jeho přesunutí
na vhodnější místo. Nový návrh zvelebí náves v Klášterecké
Jeseni, modernizace bude i vizitkou obce. Návrh počítá s využitím přírodních materiálů, které neodmyslitelně patří k atmosféře
krušnohorských vsí.
Děkuji za Vaši podporu.

5. Fasáda skautské klubovny
Navrhovatel Petr Šveňha:
Vzhledem k tomu, že stávající stav fasády (kresby a neslušné
nápisy) neodpovídá výchovnému charakteru junáka, kterého
navštěvují i malé děti, chtěli bychom na fasádu umístit obrázky,
které přikryjí stávající nápisy a které budou pro děti inspirativní.
Skautská klubovna se nachází v areálu ZŠ Petlérská.
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Na obrázcích vidíte současný stav klubovny a náš návrh, jak
by mohl objekt vypadat. Určitě se tak dětem bude líbit více –
těm, co junáka navštěvují, i těm, co navštěvují blízké hřiště.
Děkujeme za Vaše hlasy.

6. Discgolfové hřiště
Navrhovatelka Jitka Ujváry:
DiscGolf je hra eliminující nudu, která se neustále rozšiřuje
nejen po České republice, ale i po celém světě. DiscGolf vznikl
ve Spojených státech v 70. letech a funguje na principu klasického golfu. Tedy dokončit „jamku“ na co nejméně hodů.
Začíná se na odhazovišti a hází se směrem na kovový koš s řetězy (jamku). Dalším hodem pokračujeme na místě, kam dopadl
disk z předchozího hodu a takto se pokračuje, dokud disc není
v koši. Na každý hod si hráč může vybrat jiný disc (stejně jako
si golfista vybírá hole). Výhodou oproti golfu ale je, že vám na
začátek stačí jeden disc se kterým se dá krásně odházet celé
hřiště. Vítězem je ten, kdo odhází hřiště na nejméně hodů.
DiscGolf se může hrát téměř kdekoliv. Ideální jsou parky
s různými přírodními překážkami (stromy, keře, vodní plochy,
atd.). Hřiště se obvykle skládají z 9, 12 nebo 18 jamek.
Pokud bych měla mluvit za naši rodinu, tak jsme si discgolf
zamilovali na první hod. Motto: Ať to lítá!

7. Oddechový prostor s dětskými prvky v Rašovicích
Navrhovatel Vladimír Zajíček:
Rašovice postrádají oddechový a relaxační prostor, kde by se
mohli místní společně setkávat. Žijí zde mladé rodiny s dětmi
a bylo by hezké pro ně vybudovat moderní a bezpečné dětské
hřiště. Dnes jsou prolézačky na dětském hřišti nevyhovující,
zastaralé a na konci své životnosti. Navrhuji upravit prostor
na návsi, kde by zároveň mohla být i hezká zastávka pro pro-
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jíždějící cyklisty. Do
prostoru dětského
hřiště by mohly být
umístěny např. tyto
prvky: stezka dovednosti, šplhací sestava, minikolotoč nebo
houpačka na pružině.

8. Rozšíření odpočinkové zóny v Útočišti
Navrhovatelka Pavla Zemančíková:
Jsem navrhovatelkou nově vzniklého dětského hřiště v Útočišti,
které díky Vašemu hlasování zvítězilo v prvním ročníku projektu
Společně pro Klášterec. Za krátkou dobu, kterou je malé hřiště
v provozu, mohu říci, že zájem o něj je velký. Jako příjemný
cíl už posloužilo i dětem ze školky. Ráda bych toto hřiště rozšířila
o další prvky, aby si zde mohlo hrát více dětí. Snad můj návrh
najde své podporovatele.
Vhodným doplňkem by byl pingpongový betonový stůl, dětský
kolotoč, průlezka ve tvaru vláčku či zvířátka, zemní trampolína
nebo houpačka... Pro větší děti a na zabavení dospělých navrhuji
zabudovat betonový venkovní pingpongový stůl, který se v Útočišti těšil velké oblibě a bohužel zřejmě majitel pozemku, na
kterém byl umístěn, jej zlikvidoval. Mnou navržený kolotoč je
z akátového dřeva, houpačku navrhuji řetězovou, tzv. hnízdo.
Zemní trampolína je velmi oblíbeným hracím prvkem, navrhuji
ji ve velikosti 150 x 150 cm. Prolézací tunel by mohl být ve
tvaru stonožky.

9. Sportujeme podél řeky Ohře
Navrhovatelka Petra Žihlová:
Ráda bych využila stávající stezky, cyklotrasy a cyklostezky,
která vede podél řeky Ohře. Motivem je podpořit aktivní sportující veřejnost a nalákat další veřejnost pro volné sportování
podél řeky Ohře (běh, chůze, kolo, koloběžky). Propagace dalších sportovních aktivit pro různé věkové skupiny jako Nordic
Walking – severská chůze, Nordic Running – běh s holemi.
Cílem projektu je vytvoření informačních tabulí se zásadami
správného provedení sportovních aktivit, plánkem trasy a kilometrovníkem. Vytvoření odpočinkových zón (např. altán, lavice
se stolem apod.) s místech předpokládaného nástupu na trasu
a konce trasy.
Do budoucna by se dala stezka využít k pořádání jednodenních
běžeckých závodů. Určitě by konání závodu do budoucna prospělo propagaci města samotného.
Věříme, že vás nápad vytvoření zázemí pro sportování podél
řeky Ohře zaujal, děkujeme za hlasy a Vaši přízeň.
Adéla Václavíková ■
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Martina Štefanková vyhrála cenu s Mamavis
Martina Štefanková z Klášterce nad Ohří vyhrála hlavní
cenu odborné poroty v rámci
soutěže Komerční banky za
víceúčelové zábalové pásy
Mamavis.
Organizátorem
grantového programu je zmíněná banka, odborným
garantem je Asociace malých
a středních podniků a živnostníků v ČR. Cílem programu je
podpora
podnikatelských
projektů mladých, začínajících podnikatelů, tzv. Startups.
Martina Štefanková přišla na
nápad, jak zdokonalit tradiční
Priessnitzovy zábaly. Jedinečnost a novost tohoto výrobku
spočívá v praktickém a komfortním provedení klasického
Priessnitzova zábalu, tzn.
sloučení tří vrstev v jednu –

tj. mokré, nepropustné a teplé zateplené. Zábal je víceúčelový, nemusí tedy sloužit
pouze jako Priessnitzův zábal.
Po zaregistrování ochranné
známky a získávání ochran-

ných práv na víceúčelové
zábalové pásy Mamavis rozvíjí spolu s dalšími členy týmu
výrobu produktu, který
nedávno získal certifikát
KRUŠNOHOŘÍ regionální pro-

dukt, vyhrál Start Up Go Gril,
byl nominován do TOP produktů Startup World Cup
a v neposlední řadě vyhrál již
zmíněný Grant KB v soutěži
NASTARTUJTE SE.
„Úspěch v grantovém programu Nastartujte se je pro mne
a mé kolegy v prvé řadě velkým povzbuzením, že jsme
se vydali správnou cestou.
Často si při práci připomeneme známý citát Louise Armstronga ‚Život je jak jazzová
trubka. Když se do ní nefouká, nic z ní nevyjde!‘. Tak
snad se ukázalo, že foukáme
pořádně!“ Gratulujeme a přejeme hodně spokojených
zákazníků. Zábalové pásy
jsou v prodeji také v informačním centru a stáčírně lázní Evženie.

Klášterečtí štědře podpořili potřebné
Oblastní charita Kadaň děkuje
všem štědrým dárcům a dobrovolnicím, které se pod organizačním vedením paní Mokré
podílely na Národní potravinové sbírce přímo v obchodě Penny MARKET v Klášterci
nad Ohří. Výborné bylo i zapojení studentek místní GSOŠ.
„Při sbírce jsme zažily řadu
krásných setkání, která nás
povzbudila a přinesla uspokojení z toho, co děláme. Doufá-

me, že radost přinesla i vám.
V sobotu 10. listopadu jste
darovali více než 250 kg
potravin a drogistického zboží. Výtěžek bude dále distribuován prostřednictvím charity lidem v obtížné životní
situaci, zvláště pak maminkám
samoživitelkám v Klášterci
a okolí. „Ještě jednou srdečné
díky,“ říká Jan Paleček, ředitel
oblastní Charity a dodává:
“Pokud byste někdo měl něja-

ký návrh na spolupráci, kontakt na někoho ve vašem okolí,
kdo pomoc potřebuje, uvítáme vaše zprostředkování!
Kontakt na OCH Kadaň je:
charitakadan@seznam.cz,
602 721 675.
Do potravinové sbírky se
v roli dobrovolníků zapojili
také pracovníci pobočky
NADĚJE, a to v místním
hypermarketu Tesco. Zde se
podařilo vybrat rekordních

523 kg trvanlivých potravin
a 34 kg drogistického zboží.
Vybrané potraviny a drogerie
poputuje do služeb NADĚJE
podporujících rodiny i jednotlivce ve finanční tísni v azylovém domě, nízkoprahovém
denním centru, terénním
programu a chráněném bydlení. „Děkujeme všem za
podporu a ochotu pomoci,“
říká Veronika Kusá, vedoucí
poboček.

Zaplavat si o vánočních
svátcích v řece? Proč ne?
Již třetí rok se o Vánocích
sejdou otužilci pod lávkou
u Rašovic. Někteří přeplavou
Ohři z klášterecké strany na
rašovický břeh, jiní se pouze
u břehu zchladí. Vydejte se po
Štědrém dni na procházku
k Rašovicím a přijďte odvážlivce v úterý 25. prosince podpořit. Od 10:30 hodin bude
připraveno občerstvení včetně
Nové dětské hřiště předaly veřejnosti Lesy ČR. Hřiště
s názvem Pastelka se nachází u lesní správy v klášterecké
ulici V Zátiší. Obsahuje několik hracích prvků z přírodních
materiálů, altán i lavičky. Součástí lesní pedagogiky je také
nový plot, který je vytvořen z různých druhů dřeva. Děti
si tak můžou užít nejen pohyb na čerstvém vzduchu, ale
zároveň se i něco dozvědět o dřevinách našich lesů. Slavnostního otevření hřiště se 2. listopadu 2018 zúčastnili
představitelé Lesů ČR, které toto hřiště vybudovaly, i města
Klášterce nad Ohří. Ředitel krajského ředitelství v Teplicích
Zdeněk Růžek a starosta města Štefan Drozd zároveň při
této příležitosti zasadili památnou lípu.

nezbytného svařáku a v 11
hodin již otužilci odhodí své
svršky. Láká vás koupání
v ledové Ohři? Neváhejte,
vezměte si plavky, kulicha
a připojte se. Pro případ náhlé
indispozice bude bezpečnost
zajištěna motorovým člunem.
Případné bližší informace podá
Miroslav Böhm (775 297 877).
Těšíme se na hojnou účast!
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Zastupitelé zvolili nové vedení města, radní si rozdělili
kompetence
Ustavující zasedání zastupitelstva města dne 1. listopadu zvolilo nové vedení města. Starostou města Klášterce nad Ohří zůstává Ing. Štefan Drozd (Strana
soukromníků ČR) s podporou 13 hlasů. Místostarostou
města byl také 13 hlasy zvolen Mgr. David Kodytek
(Strana zelených). Předsedkyní kontrolního výboru
byla zvolena Ing. Kateřina Mazánková (Hnutí ANO
2011), předsedou finančního výboru Ing. Jiří Mudroňka
(Strana soukromníků ČR).
Rada města bude v novém volebním období jednat
v následujícím složení, na své první schůzi 14. listopadu
si rozdělila kompetence: Ing. Štefan Drozd, Mgr. David
Kodytek, PhDr. Jiřina Malastová (Strana soukromníků
ČR; radní pro školství), Pavla Zemančíková (Strana
soukromníků ČR; radní pro ekonomiku a majetek města), Mgr. Vojtěch Marvan (Strana soukromníků ČR;
radní pro komunikaci a cestovní ruch), Ing. Petr Hybner
(ČSSD; radní pro investice) a Ing. Jiří Jaroš (Za Klášterec Lepší; radní pro místní hospodářství).
Konzultační hodiny architekta města
Architekt města Ladislav Komrska bude k dispozici pro
konzultace občanů 10. a 17. prosince, od 15 do 17 hodin.
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AKTUÁLNĚ

V roce 2019 poprvé 7. ledna a poté pravidelně každých
14 dní.
Město nabízí k prodeji vůz Škoda Fabia
Město Klášterec nad Ohří nabízí k prodeji osobní vozidlo
Škoda Fabia HATCHBACK, 5dveřový, barva černá metalíza,
diesel, objem 1.422.0 cm3, najeto 209.000 km, rok výroby
2007, a to nejvyšší nabídce, kdy minimální kupní cena
byla stanovena ve výši 40.000 Kč. Nabídky je možné podávat do 14. prosince do 12 hodin. Bližší informace získáte
na tel.: 474 359 615, 730 584 480, je možné domluvit
se na osobní prohlídce v areálu městského úřadu.
Klášterec nad Ohří se stane bezdoplatkovou zónou
Od 1. prosince 2018 se město Klášterec nad Ohří stane bezdoplatkovou zónou. „Rozhodli jsme se udělat bezdoplatkovou zónu z téměř celého města, vyjma historického centra
a přilehlých obcí, abychom nepřelévali problém z jedné
lokality na druhou. Dáváme tím jasný signál, že nově příchozí
u nás s doplatkem na bydlení nepochodí," vysvětluje starosta města Štefan Drozd. Bohužel se opatření nemůže
dotknout stávajících obyvatel, město však využilo veškeré
zákonné možnosti. V listopadu skončila lhůta pro podání
námitek, a jelikož žádné podány nebyly, opatření obecné
povahy může vstoupit v platnost od začátku prosince.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
dokončujeme práci na rozšíření veřejného
osvětlení v Okounově. Vše probíhalo v pořádku,
bude osazeno 30 nových svítidel LED i s novými
sloupy.

Proběhla schůzka se zástupci Severočeských vodovodů
a kanalizací a Severočeské vodárenské společnosti na posílení
vodního zdroje v obci Kotvina. Společnosti projevily o toto
posílení zájem, takže obec začala pracovat na projektové
dokumentaci a žádosti o dotaci na tuto akci.
Obec Okounov děkuje dobrovolným hasičům z Klášterce nad
Ohří za doplnění vody do nádrží ČOV v Okounově.
Proběhlo odstranění starých atrakcí na dětském hřišti v Oslovicích. Nyní mohou místní děti užívat nové atrakce ke své
spokojenosti.
Blíží se adventní období a začne se s přípravami ozdobení
vánočních stromů. V sobotu 1. prosince se od 15:30 hodin
uskuteční rozsvícení vánočního stromu na fotbalovém hřišti

v Kotvině. Bude spojené s divadelním vystoupením, ve kterém
bude hrát čert, Mikuláš a anděl. Během rozsvícení budou rozdávány balíčky pro děti k nadcházejícímu svátku svatého
Mikuláše. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■
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KLÁŠTERECKÉ NOVINY

11/2018 | strana 8

Rozhovor s … Štefanem Drozdem
V listopadovém vydání Kláštereckých novin přinášíme
rozhovor se Štefanem Drozdem, který obhájil křeslo
starosty Klášterce nad Ohří. Je absolventem Vysoké
školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Hned po studiích se v roce 1987 přistěhoval do Klášterce nad Ohří
a od roku 1993 zde podnikal. O komunální politiku se
aktivně zajímá od roku 2010, kdy se stal členem a poté
předsedou kontrolního výboru. V roce 2015 se stal starostou města.

Po zkušenostech již vím, že
nelze vše stihnout tak, jak by
si člověk přál, nejvíce času
zabere právě projektování.
Práce starosty není jako podnikání, kdy můžu rozhodovat
sám. Musím zvažovat priority
pro občany a uvědomuji si,
že nelze vyhovět všem.

„Tati, v rodině
máme
psychiatra,
tak když se
z toho zblázníš,
pomůže ti“

„Dárek pro mého otce k 70. narozeninám – návštěva FC Barcelona“
Pane starosto, nejprve
gratuluji ke znovuzvolení.
A první otázka ‒ co Vás
přivedlo k politice?
S místními soukromníky jsme
se v hospůdce často bavili
o tom, že by to ve městě
chtělo něco změnit. Jako živnostníci jsme byli žádáni
o sponzorské dary, ale naše
návrhy směrem k radnici
nikdy nebyly vyslyšeny. Proto
jsme se rozhodli se do politiky
pustit sami. I za první republiky byl v každém vedení
obce či města nějaký živnostník, mlynář či kovář. Koneckonců i obuvník Baťa byl starostou Zlína.
Máte nějaké motto?
Právě Baťovo Služ a trp.
Ještě jedno mám, to má
manželka pověšené v práci
na nástěnce – K vítězství
špatných stačí, když slušný
mlčí.

Musím zvažovat
priority pro
občany
a uvědomuji si,
že nelze vyhovět
všem.

Jaký by měl být politik?
Jak by se měl chovat?
Politik by měl zastupovat
zájmy občanů. Je důležité,
aby jejich názory, nápady
a podněty nejen vyslechl, ale
měl by zodpovědně zhodnotit
možnosti a nereálné plány neslibovat. Politik by neměl být
populista a slibovat občanům
nesplnitelné. Nikdy nelze vyhovět všem, ale vždy by se
měl snažit uspokojit většinu.
Politika musí být službou občanům. Charakter, neúplatnost a životní optimismus jsou
nutností.
V čem spočívá práce starosty?
Úloha je především v řízení
a koordinaci. Podstatné je
nejen budování nového, ale
i údržba stávajícího majetku
města, na který se nesmí zapomínat. Musíme pečovat
o to, co máme – zámek, park
a další památky. Snažím se,
aby se finanční prostředky na
běžnou činnost úřadu nenavyšovaly a o to více zbylo na
investice a opravy ve městě.
Když jsem přišel na radnici,
naivně jsem si myslel, že lze
zvládnout projekt i jeho realizaci v jednom roce, ale bohužel je to mylná představa.

Víte, kolik je v republice
starostů Soukromníků?
Do letošních komunálních
voleb jsem byl jediným starostou Soukromníkem v České republice. Jsem rád, že
nyní jich usedlo do čela měst
pět. Kromě mě jsou mezi
Soukromníky starostové čtyř
menších obcí – Stříbrnice,
Pouzdřany, Komňa a Sloup
v Čechách.
Máte děti? Podporují Vás
v tom, co děláte?
Máme se ženou tři děti.
A ano, podporují mě. Před
třemi lety jsem s nimi do-

konce konzultoval přijetí
funkce starosty. Dcera mi to
bez obalu řekla: „Tati, v rodině máme psychiatra, tak
když se z toho zblázníš, tak ti
pomůže.“
Kdo je Vaším vzorem?
Můj táta. V životě mi vždy
hodně pomáhal a svým příkladem ukazuje, jak se má
žít ve všech životních etapách.
Co si myslíte, že se Vám za
tři roky ve funkci starosty
povedlo udělat pro Klášterecké?
Aby se daly realizovat věci,
potřebuji k tomu schopný
tým úředníků a ten se mi
myslím podařilo postavit
a úřad stabilizovat. Dále se
nám podařilo dosáhnout společného cíle a vytvořit plán
optimalizace cyklodopravy
ve městě, tzv. cyklogenerel.
Ač nejsou výsledky zatím
moc vidět, již máme hotové
projekty na tři cyklostezky,
které se budou v brzké době
budovat, v plánu jsou samozřejmě další. Povedlo se mi
rozvinout spolupráci s veřejností při pravidelných setkáních, online chatu, vytvořením žákovského zastupi-

Dvouletý Štefan Drozd na Matějské pouti v Holešovicích
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Jím úplně všechno. Ale asi kachna. Se zelím a knedlíkem. Ale řízek s bramborovým salátem je taky výborný.
Ale vepřový, když už.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Já mám rád modrou a žlutou. A taky černou.
Jaké nejvzdálenější místo na světě jste navštívil?
Za socialismu jsem byl v Sovětském svazu v Soči u Černého moře. A loni jsem s rodinou navštívil krásné fjordy
na severu Norska. Je to asi stejně daleko.
Jaké máte koníčky?
Jedním z mých koníčků je politika. Díky zájmu o politiku
jsem se stal starostou města. Moje žena by řekla sport
na gauči. V tělocvičně si rád zahraji nohejbal. V zimě
rád lyžuji, ale bohužel není tolik času.
Co Vám funkce starosty dala a vzala?
Funkce starosty mi dala mnohem více povědomí
o našem městě, o lidech zde žijících a je to samozřejmě
obrovská životní zkušenost. Určitě mi vzala soukromí
a volný čas. Ale líbí se mi, že přátelé, kteří mě obklopují,
mě podporují, ať už jsem starosta nebo ne. To asi značí,
že jsem stále normální.
V roce 1987 při promoci v Domě kultury v Plzni
telstva, ale i sbíráním námětů
od dětí na podobu nových
hřišť či projektem participativního rozpočtu Společně
pro Klášterec. Jsem rád, že se
konečně povedlo realizovat
nový atletický ovál a připravit
velký projekt multifunkčního
kulturního centra, jehož dotažení je mým největším
cílem v tomto volebním období.
Klášterec nad Ohří se potýká s úbytkem obyvatel,
jak se tomu snažíte předejít?
V roce 2017 jsme se zaměřili
na podporu mladých a rodin
s dětmi, která je podle mne
hodně důležitá. Schválila se
nová vyhláška o odpadech,
která osvobozuje od poplatku
všechny obyvatele města
Klášterce nad Ohří do 18 let.
Také byla dokončena studie
na vybudování pozemků pro
výstavbu rodinných domů
v Ciboušovské ulici a do budoucna se počítá s využitím
pozemků pro výstavbu rodinných domů v historické části
města poblíž sadů. Byla otevřena tzv. dětská skupina
v mateřské škole, jedná se
o klasické jesle pro velmi
malé děti, rodičům je tak
umožněn brzký návrat do zaměstnání.

Ve městě jsme se také rozhodli řešit problém s nedostatkem lékařů a vyhlásili
jsme dotační program na
podporu nově příchozích lékařů, ať už praktických, tak
specialistů. Jsem rád, že
jsme již díky tomuto programu mohli podpořit novou
zubní ordinaci.

Radost mi
udělala obrovská
podpora lidí,
kterou jsem
vnímal na
každém kroku.
Každé první pondělí v měsíci máte vyhrazené hodiny pro veřejnost a online
chat na Facebooku. Setkáváte se s chválou, výtkami nebo zajímavými podněty?
Spíše více vysvětluji a odpovídám na dotazy občanů
k aktuálním tématům. Jakékoliv podněty vítám, vždy si
velmi cením aktivity a zájmu
o dění v našem městě. Občané mi často píší, navštěvují
mě osobně i volají. Otevřené
pondělky vítám, samozřejmě
za mnou může kdokoliv přijít
i mimo tyto vyhrazené hodiny, ale je lepší předem za-

Starosta svištící na skluzavce pod okny radnice
volat a domluvit si schůzku.
Občas si lidé chodí i stěžovat,
to k této práci samozřejmě
patří, vše se snažíme ihned
řešit společně se zaměstnanci úřadu.
Co Vám udělalo v poslední
době největší radost?
Radost mi udělala obrovská
podpora lidí, kterou jsem vnímal na každém kroku. A volební výsledek, samozřejmě.
Velkou radost mi udělal partnerský starosta Jörg Stephan
z Grossrückerswalde, který
mě přijel podpořit na ustavující zastupitelstvo a úspěch
se mnou i posléze přátelsky
oslavil.

Vzkázal byste rád něco
čtenářům?
Jak už jsem zmínil u jednoho
z předchozích dotazů, velmi
si cením každé aktivity občanů a zájmu o dění ve
městě. Jsem velmi rád, že se
daří naplňovat vize, jak by
měl Klášterec vypadat. Hospodaření města je přebytkové, připravujeme velké
investiční akce, aniž bychom
město zadlužili. Věřím, že se
bude dařit i nadále a cílů
bude dosaženo.
Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů.
Adéla Václavíková ■

KULTURA
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Vánočních ozdob ve městě přibude, strom se ozdobí v parku
Vedení města se rozhodlo rozšířit vánoční výzdobu,
kdy ze současného stavu 166 ozdob dojde k navýšení
na 220 ozdob a zároveň dojde k výraznému rozšíření
počtu ulic, kde bude vánoční výzdoba umístěna. Město
se také rozhodlo založit novou tradici zdobení živého
stromu v zámeckém parku, a to z několika většinou
bezpečnostních důvodů, které jsou vysvětleny níže.

Důvody k tomuto kroku, který zcela jistě bude mít své
odpůrce a kritiky, jsou prosté:
náměstí není díky svému
sklonu vhodné k pořádání
takových akcí, díky silným
větrům a náklonu je vysoké
riziko pádu stromu, umístění
stromu je nevhodné i z hlediska bezpečnosti silničního
provozu, dochází k omezení
parkování na náměstí, uzavření náměstí během rozsvícení stromu, ozdoby při větru
„opadávají“ na komunikaci
a zaparkovaná auta. V neposlední řadě pak zdobení živého stromu rostoucího v parku
umožní zrušit každoroční
martyrium s kácením, převozem a instalací zdravého
a dobře rostlého stromu, který by musel být pro lidskou
marnivost a jeden měsíc krá-

sy pokácen a vystaven na
náměstí.
Dalším důvodem pro uspořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v parku je blížící
se zákaz odpalování ohňostrojů v zástavbě měst, který
tímto vyřešíme již v letošním
roce ‒ ohňostroj se bude
odpalovat ze zámecké věže
a bude dobře viditelný pro
všechny návštěvníky akce.
V zámeckém parku je v současné době prostor před
zámkem vydlážděn, takže
odpadají dřívější problémy
s blátem. V dosahu vybraného stromu je pak vše potřebné včetně elektřiny, bez které
by krásně ozdobený živý
vánoční strom do dlouhých
zimních nocí nemohl svítit na
všechny lidi dobré vůle.
V těchto dnech je již vybraný

Česko zpívá koledy
V atriu ZŠ Petlérská se
12. prosince od 17
hodin uskuteční další
ročník akce Česko zpívá koledy – zazpívejte
si s námi vánoční písně. Zpívat budou žáci
školy, učitelé a přátelé
školy, přidat se může
každý člověk dobré
vůle. Na závěr se uskuteční vánoční ohňostroj. Přijďte si
společně užít předvánoční atmosféru. K celorepublikové
akci se opět připojuje i hudební škola YAMAHA, sraz rodičů
s dětmi je pod vánočním stromem v zámeckém parku
v 17:45 hodin.

smrk pichlavý (na snímku)
ozdoben a připraven k rozsvícení.
A jak proběhne tradiční
akce první adventní neděli?
Rozsvícení vánočního stromu
se uskuteční v areálu zámku
a zámeckého parku 2. prosince 2018. Začne ve 14
hodin, na hlavním jevišti pro
vás bude připravené vystoupení folkové skupiny Lístek,
dále pásmo dětských písniček
Culinka pro děti, v 15:30
v renesančním sále vystoupí

DS Klas s hrou Betlém, na
jevišti pak Zbyněk Drda představí nové vánoční CD a v 17
hodin vystoupí hudební
divadlo Hnedle vedle. V 18
hodin bude následovat proslov starosty a nakonec tradiční ohňostroj. V galerii Kryt
se opět uskuteční vánoční
tvůrčí dílny pro veřejnost pod
vedením Ireny Hofhans. Součástí rozsvícení stromu bude
stánkový prodej, na nádvoří
zámku vás potěší vánoční
řemesla a ukázky zvyků,
vánoční kvíz, Ježíškova pošta,
zvonička štěstí a betlém.

Přijde i Mikuláš, přijdete i vy?
Svátek sv. Mikuláše je sice až
6. prosince, ale v Mikulovicích
budeme slavit již v předstihu.
V sobotu 1. prosince bude
v kostele od 14 hodin sloužena poutní mše svatá. A po
ní, asi ve 14:45 hodin, přijde
i sv. Mikuláš, aspoň nám to
tak vloni slíbil a jistě dodrží
své slovo. Těšíme se na vás,
na velké i malé.
Za farnost v Kadani
Josef Čermák, farář ■
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Přijďte se dozvědět vše
o životě po životě
Vše o životě po životě je
dokument s lidmi, kteří přežili svou smrt. Kino Egerie jej
uvede 4. prosince v 19 hodin. Film podává vyprávění
lidí, kteří překročili hranici
smrti a bylo jim umožněno
vrátit se zpět. Obsahuje
nejen průběh prožitku, ale
i celkovou změnu, která
těmto lidem klinická smrt
přinesla do života. Změnu
vnímání svého okolí a světa.

Pochopení, že nic se neděje
náhodou. Fakt, že lidé mají
neustále mnoho možností
a jediné, co nás brzdí v jejich
pochopení, jsme my sami.
Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora
Stacha, který je režisérem
filmu, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem v jedné osobě. Sám
prožil klinickou smrt již dvakrát. Konkrétní poznatky
prokládá pan Stach vyprávěním o setkání s Milošem
Formanem a dalšími zajímavými lidmi, doplňuje besedou s dotazy návštěvníků
a po skončení programu
bude možné zakoupit režisérovy knihy. Na základě
osobních zkušeností s klinickou smrtí jich napsal několik,
jedna z nich se stala knižní
předlohou pro film Za oponou noci, který Dalibor Stach
natočil s plejádou českých
herců a dvou hollywoodských hvězd. Vstupné je
100 Kč.

Kniha Návrat do rodného města Klášterce nad Ohří od
Marie Prebslové, kterou vydalo město Klášterec nad Ohří,
byla 28. října slavnostně pokřtěna minerální vodou Evženka
v renesančním sále zámku. Křest knihy pamětnice paní
Prebslové, bývalé učitelky, narozené v roce 1925, hudebně
v duchu první republiky doprovodil Pražský žesťový septet
Viliama Béreše. Ten vytvořil velmi slavnostní atmosféru
celé akce připravenou k 100. výročí založení Československa. Pohnuté dějiny naší republiky se v knize vzpomínek
Marie Prebslové výrazně promítají i do jejího životního příběhu. Knížku doplňují unikátní historické fotografie, které
zachycují podobu města před začátkem 2. světové války.
První čtenáři si knihu zakoupili již při křtu a autogramiádě,
další zájemci si mohou knihu v českém nebo německém
jazyce zakoupit v turistickém informačním centru pod radnicí za 179 Kč.
Knihu vydalo město ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a s finanční podporou Pavla Berana, Manfreda Paisky, Gymnázia Josefa Seiferta v Praze a partnerského gymnázia v německém Parsbergu. Všem děkujeme.

Trikolórou jsme uctili svobodu

Hned při několika kulturních
akcích se v listopadu rozdávaly
příchozím trikolóry. Byly to jak
Klášterecké divadelní žně, tak
připomenutí 17. listopadu
v kostele Nejsvětější Trojice.
Zde studenti gymnázia a střední odborné školy pod vedením
Davida Kodytka v uniformách
příslušníků Veřejné bezpečnosti
v recesistickém duchu vybídli
příchozí k předložení občanských průkazů a též odvlekli
jednoho ze studentů, který
informoval veřejnost o dění 17.
listopadu 1989.

Vzpomínka v kostele zároveň
zahrnovala připomenutí událostí z roku 1939, které vyústily v ustanovení Mezinárodního dne studentstva. Starosta města Štefan Drozd ve
svém projevu připomněl, že
svoboda, demokracie, lidská
práva a sounáležitost jsou
hodnoty, na které bychom
nikdy neměli zapomínat. Písně od Marty Kubišové či Johna
Lennona v podání Adély
Kodytkové pak navodily
dojemnou a zároveň slavnostní atmosféru.

PRO RODINU
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V Klášterci nad Ohří žije více než 130 Dobrých andělů
Dárci – Dobří andělé – přispívají prostřednictvím nadace Dobrý anděl rodinám s dětmi, které zasáhla vážná
nemoc. Kolik jich žije kolem vás, se můžete podívat na stránce www.dobryandel.cz/mapa. „Zobrazení dárců
na mapě Dobrých andělů je zcela anonymní. Počet, který mapa ukazuje, může být ještě vyšší, ne každý nám
uvede svou adresu. Například v Klášterci nad Ohří jich je více než 130. Všem patří naše veliké poděkování,“
vzkazuje Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Pravidelné příspěvky pomáhají rodinám zvládnout těžkou situaci snadněji. Hradí
z nich potřebné výdaje s léčbou či běžný chod domácnosti. Vážná nemoc se velmi
často pojí s přerušením
zaměstnání jednoho z rodičů.
Zatímco příjem téměř ze dne
na den klesne, výdaje v rodině naopak postupně rostou.
Příspěvky Dobrých andělů
pomáhají například rodině
9leté Kačenky z Chomutova,
která přišla na svět předčasně
a v důsledku poporodních
komplikací jí lékaři diagnostikovali dětskou mozkovou
obrnu. Holčička je upoutaná
na lůžko, nemluví, sama se
nenají, nenapije. Maminka
Romana pečuje také o tříletou
dceru Verunku a ročního Vašíka. Otec dětí, pan Václav,
zajišťuje hlavní příjem rodiny,

povoláním je expedient. Paní
Romana je s dětmi doma, jelikož postižení Kačenky, o kterou je třeba pečovat 24 hodin
denně, jí neumožní návrat do
zaměstnání. A právě s úhradou zdravotních pomůcek
a rehabilitací, které si rodiny
s vážně nemocným dítětem
částečně nebo v plné výši musí
hradit, pomáhají manželům
z Chomutova Dobří andělé.
„Kačenka je usměvavá holčička, která si vše vybojovala,
a s pomocí Dobrých andělů
bychom chtěli docílit toho,
aby usměvavá byla pořád.
Abychom dokázali zlepšovat
kvalitu jejího života a ona nás
pořád mohla obdarovávat
svým krásným smíchem.
Mockrát za příspěvky děkujeme,“ vzkazují manželé.
Zapojte se do pomoci i vy.
Stačí se zaregistrovat na

www.dobryandel.cz a začít
přispívat. Jako dárce, Dobrý
anděl, vidíte příběhy rodin,
kterým pomáháte. Příspěvky dárců nadace Dobrý
anděl odevzdává rodinám do
posledního haléře, protože
její provoz je hrazen ze soukromých zdrojů spoluzakla-

datelů a dalších filantropů.
Přihlásit se mohou i firmy,
jejichž zaměstnanci jsou dobrými anděly. Stejně jako to
udělal Městský úřad v Klášterci nad Ohří, který se teď
může pochlubit samolepkou
Zde pracují dobří andělé.

Vždy přemýšlejte, než si od někoho půjčíte
Reklamy a letáky na různé
extrémně výhodné půjčky
a spotřebitelské úvěry se nabízí v předvánočním období snad
úplně všude. Nelze se jim
vyhnout, snad jen pokud
bychom nic nečetli, nesledovali a přežívali mimo prostory
obývané lidmi.
V Odborné sociální poradně
NADĚJE v Klášterci nad Ohří se
snažíme již od roku 2017
pomáhat těm, kteří potřebují
naši pomoc. Poradna poskytuje
odborné sociální poradenství,
s důrazem na dluhové poradenství. Nabízíme našim klientům praktické rady, sepisujeme s nimi potřebné žádosti, popř. odvolání a také bezplatně zpracujeme a podáme
insolvenční návrh pro klienty,
kteří se rozhodnou vyhlásit
osobní bankrot a splní podmínky zákona. Poradnu od roku
2017 navštívilo cca 130 klientů,
převážně občanů Klášterce
a okolí. Naše služby mohou
využít i anonymně a za využití
služby nic neplatí, provoz
poradny je částečně hrazen
z prostředků EU v rámci projektu OSP a NZDM NADĚJE PRO
KLÁŠTEREC 2017. Klienti služ-

bu využívají opakovaně a obrací
se na nás s různými problémy.
Pokud se podíváme na Mapu
exekucí za rok 2017, vidíme,
že skoro 20 % obyvatel Klášterce nad Ohří má nějakou
exekuci. A osob, které mají
dluhy a ještě nejsou v exekuci,
je samozřejmě mnohem více.
Ústecký kraj řeší nejvíc exekucí v celé republice, Duchcov,
Jirkov, Chomutov, Litvínov
mají sice více exekucí než
Klášterec nad Ohří, ale přesto
jsou tato čísla hrozivá.
Poradna sídlí v ulici Chomutovská 206 (u kruhového
objezdu u Tesca). Samozřejmě spolupracujeme s dalšími poskytovateli sociálních
služeb ve městě i v širším okolí. Problém s dluhy je jen část
celkových potíží klientů, řešení
musí být komplexní a o to se
také snažíme. Velmi dobrou
spolupráci máme s městem
Kláštercem nad Ohří, hlavně
s odborem sociálních věcí,
školství a sportu a jeho sociálními pracovnicemi, dalšími
službami NADĚJE ve městě
(terénní program, azyl, NDC,
Noclehárna Chráněné bydlení)
i dalšími neziskovými organi-

KONTAKT NA PORADNU
Odborná sociální poradna
Chomutovská 206
431 51 Klášterec n. Ohří
Telefon: 770 120 091,
e-mail:
jana.ullmannova@nadeje.cz,
další informace:
www.nadeje.cz
zacemi např. Světlo, z. s.,
nebo Radka z. s.
Proto se snažíme touto
cestou apelovat na vás,
občany města, abyste se
snažili zvážit, zda daný
produkt (půjčku, úvěr,
paušál na mobil apod.)
skutečně nutně potřebujete. Vždy se ujistěte, že smlouvě rozumíte a víte, co podepisujete a k čemu se zavazujete. Není výjimkou exekuce
kvůli pár stokorunám. Dluh
poté stejně musíte zaplatit, ale
částka se již podstatně zvýší
(10.000–15.000 Kč).
Zvlášť dobrý pozor si dejte
u poskytovatelů nebankovních
služeb a půjček do 5.000 Kč
(minipůjčky, mikropůjčky,
u kterých se často splácí po

týdnu), protože v tomto případě nejsou poskytovatelé
vázáni Zákonem o spotřebitelském úvěru a podmínky
mohou být pro klienty méně
výhodné.
Problémy s dluhy nemají jen
tzv. nepřizpůsobiví, ale i běžní
občané, kteří se vlivem jednoho špatného rozhodnutí dostanou do dluhové pasti, ze které
se již sami nemohou vymanit,
nebo invalidní důchodci či starobní důchodci, kteří ve své
důvěřivosti podepíší smlouvu
o půjčce či úvěru svému blízkému s tím, že je to jen formální, a dluh poté musí platit
sami, je jim exekučně strháván z důchodu.
Do poradny můžete přijít i bez
objednání, ale je možné, že
budete čekat, nebo vás objednáme na jiný termín. Přijďte se
poradit nebo se obraťte na
odbor sociálních věcí, školství
a sportu, kde vám sociální pracovnice poskytnou další informace a pomohou vám s kontaktem a dalším postupem.
Jana Ullmannová,
sociální pracovnice
odborného sociálního
poradenství ■

PRO RODINU
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Vítání občánků na zámku dne 27. října 2018

Zorka Sochorová

Jiří Kasl

Sofie Ella Kráčmarová

Jan Ouda

Emma Štefulová

Václav Klíma

Kryštof Hout

Anna Holečková

foto: Nikola Chalupníčková, facebook.: NikiChFoto

Děti si užily rodinný den

Jan Rudolf Vávra

Samuel Prandl

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
4. prosince to budou smutné dva roky, co
nás opustilo naše zlatíčko Libuška Plemlová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni
s námi. Sestry Denisa, Anna, rodiče a ostatní příbuzní.

Podzimní školní prázdniny musí řada rodičů řešit otázku
„kam s dětmi“. Klášterecká radnice pod vedením tajemnice
Radky Hodicové již druhým rokem proto připravuje pro
děti či vnoučata zaměstnanců speciální den plný zábavy
i poučení. „Ráno jsme hráli seznamovací hry a snídali jsme.
Pak jsme šli do galerie Kryt, kde jsme měli rozcvičku. Dělali
jsme dřepy, kliky a další cviky. Když jsme se vrátili z galerie,
rozdělili jsme se do skupin. Každá skupina dostala papír
s otázkami, které jsme museli vyplnit. Ptali jsme se různých
úředníků, kteří nám poradili. Všichni byli moc hodní,“
napsala jedna ze školaček do novinového článku, což bylo
také jedním z úkolů. Kromě „bojové hry“ na radnici pak
všechny děti zaujalo představení hasičské techniky spolu
s výkladem o práci dobrovolných hasičů, poté navštívily
filmové představení v kině Egerie. Zaměstnaní rodiče si
tak nemuseli vzít kvůli prázdninám dovolenou a děti prožily
něco neobvyklého.

Canisterapie – čtyřnozí chlupáči přináší radost
V rámci projektu Canisterapie v DC RADKA probíhá
v Nemocnici Kadaň, s. r. o. a v Domově pro
seniory v Klášterci nad Ohří canisterapie.
Projekt a jeho aktivity se uskutečňují za
finanční podpory Nadace ČEZ.
Canisterapie je jednou ze složek animoterapie. Jedná se o terapii pro člověka
s pomocí psa. Pes už jen svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu
všude tam, kde je jí nedostatek.
A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.
Je to tedy terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví nemocného člověka. Canisterapie přispívá
k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci,
rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání
a složku citovou. A v neposlední řadě se pacient
nebo klient cítí méně osaměle a snaží se otevřít světu.
Účast na canisterapii je zcela dobrovolná a pokud klient nechce
návštěvu pejska nebo kočičky, je jeho volba respektována.

V kadaňské nemocnici canisterapie probíhá na
oddělení LDN každý týden ve čtvrtek odpoledne. Pravidelná aktivita se nám daří zajistit díky několika canisterapeutickým
týmům, které k nám dojíždí i z širšího
okolí. Canisterapeutický tým za asistence koordinátora navštěvuje jednotlivé pokoje s pacienty. Jde o velmi
oblíbenou aktivitu v obou zařízeních,
klienti se už dopředu vyptávají, kdy
pejskové přijdou a těší se na jejich
návštěvu.
Do kláštereckého domova pro seniory kromě pejsků dochází i kočičky,
přesněji kocourci Porthos a Eliano,
a jedná se o tzv. felinoterapii. Zvířecí
návštěvy zde probíhají v intervalu 1x za
14 dní a s klienty se setkáváme ve společenské místnosti. Vždy zde panuje dobrá nálada, krásně si popovídáme a odcházíme nabití
pozitivní energií, kterou kolem sebe zvířátka šíří.
Stanislava Hamáková, DC RADKA ■

POHLED DO HISTORIE
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Na návštěvě u hraběcí rodiny ve Vídni
V červnu tohoto roku poctila
Zámek Klášterec nad Ohří
svou návštěvou hraběnka
Aglaë Hagg von Thun-Hohenstein s manželem Walterem
Hagg, bývalým rakouským
velvyslancem. Doprovázel je
tehdejší chebský místostarosta Michal Pospíšil, kterému
v žilách též koluje modrá
krev. Hraběnka Aglaë je neteří posledního majitele kláštereckého panství, kterým byl
Mathias Oswald hrabě von
Thun-Hohenstein Salm-Reifferscheidt. Ačkoli hraběnčina
matka žila dlouhá léta
v Čechách a uměla výborně
česky, Aglaë se česky neučila
a v Klášterci byla letos prvně.
Přesto se neubránila dojetí při
prohlídce zámku a návštěvě
rodinné hrobky v kostele Nejsvětější Trojice. Shodou okolností se loni vrátila do Klášterce kniha, kterou sepsal
jeden z Thunů. Jedná se
o podrobnosti z historie rodu
a jejich majetku. Kniha se po
válce dostala do Německa do
rukou pana Hanse Sattlera,
kláštereckého rodáka. Ten ji
loni předal panu starostovi

Štefanu Drozdovi. Z této knihy byla hraběnka obzvláště
unesena. Jelikož je kniha psaná kurentem, což je německá
obdoba novogotického kurzívního písma, kterou dnes
přečte jen málokdo, nabídla
se, že ji nechá přepsat do
latinky. Požádá o to pracovníky vídeňského archivu, kde
pracuje také její sestra. Bylo
mi dopřáno té cti, abych se
ujala hraběcí návštěvy.
Vysloužila jsem si tak pozvánku do Vídně s tím, že přijedu
i s knihou.
V polovině října jsem se tudíž
společně se studentkou Terezou Pazderovou, která studuje rod Thunů, vydala na
návštěvu hraběcí rodiny do
Vídně. Na cestě nás doprovázel bývalý chebský místostarosta Michal Pospíšil. Město
Klášterec po nás poslalo
pozdravení v podobě knih
o Klášterci a nechyběly ani
karafy s kláštereckými prameny, které rodině udělaly
největší radost. Byly jsme přijaty velmi vřele. Hraběnka
s manželem se o nás starala
jako o vlastní. Po příjezdu do

Na návštěvě u hraběnky Aglaë Hagg von Thun-Hohenstein

Prohlídka kostela v Hofburgu

Walter Hagg provází návštěvu z Klášterce Rakouskou národní
knihovnou

Vídně jsme společně poobědvali samotnou hraběnkou uvařený výtečný oběd (již deset
let žijí bez služebnictva). Při
té příležitosti jsme se seznámili také s hlavou rodu Thunů,
celým jménem Lukas Michael
Ladislaus von Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt,
synem posledního majitele
kláštereckého panství. Následovala káva v salonku a vzrušená debata na téma Thunové
v Klášterci a život současných
Thunů. Hraběnka například
vyprávěla dojemný příběh
svých rodičů, počínaje jejich
svatbou až po jejich smrt. Její
manžel zase líčil svou oblíbenou historku, jak k hraběnce
Wilhelmině, která byla ženou
Františka Josefa Thuna, majitele kláštereckého panství ve
druhé polovině 18. století
v Klášterci, chodil pravidelně
na přehrávky malý Wolfgang
Amadeus Mozart. Wilhemininy dcery byly patronkou jak
Mozarta, tak Beethovena.
Za těch pár dní, které jsme
ve Vídni strávili, jsme navští-

vili převážnou většinu významných historických památek Vídně. Nejpůsobivější
byla speciální prohlídka Katedrály sv. Štěpána, při které
jsme si prohlédli nejen interiéry, ale i katakomby, kostnici, krovy a střešní ochoz.
Dalším dechberoucím místem
byla
Rakouská
národní
knihovna v paláci Hofburg,
což je největší knihovna
střední Evropy. Odjet z Vídně
nelze ani bez návštěvy Císařské nebo také Kapucínské
hrobky. Místo svého posledního odpočinku zde nalezlo
146 příslušníků habsburské
a habsbursko-lotrinské dynastie, včetně Marie Terezie.
Návštěva hraběcí rodiny byla
v podstatě nepřetržitou smrští
informací. Kromě nových zkušeností a kontaktů jsme získali
i pozvání na další návštěvu.
Rozvíjení těchto kontaktů je
dalším z příkladů užitečné
mezinárodní spolupráce.
Kristýna Sladomelová,
(správkyně sbírek zámku
v Klášterci nad Ohří) ■
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TIP NA VÝLET

Thun 1794 otevírá pro malé i velké návštěvníky expozici Holek z porcelánu
Klášterecká porcelánka
nyní nově nabízí výstavní
expozici pod názvem Holky
z porcelánu, která je inspirována známým českým
filmem. Návštěvníci porcelánky se navíc můžou projít prohlídkovým okruhem
či si vyrobit vlastní porcelán.
Již více než dvě století uplynula
od zapálení první pece pro
výrobu porcelánu v Klášterci
nad Ohří. Zakladatelem klášterecké manufaktury se stal
na panství hraběte Františka
Josefa Thuna správce jeho
panství Mikuláš Weber, který
již v letech 1793–1794 uskutečnil v kruhové peci první
pokusné výpaly porcelánu.
Jméno majitele kláštereckého
panství, hraběte Thuna, je dodnes vyhledávanou obchodní
značkou.
Dnešní závod v Klášterci nad
Ohří byl vybudovaný jako
náhrada staré továrny z roku
1794, a to v šedesátých letech
20. století. Na bohaté tradice
navazuje i současná produkce
klášterecké porcelánky. Hlavní
výrobní náplní zůstává užitkový tenkostěnný porcelán v jídelních, kávových, čajových
a dalších soupravách.
V Klášterci se dodnes uchovalo
rodinné sídlo rodu Thunů Zámek Klášterec nad Ohří
s rozsáhlým zámeckým parkem a expozicí historického
porcelánu. Zámek je celoročně
hojně navštěvován jak domácími, tak zahraničními turisty
a součástí expozice je i současná prezentace výroby společnosti Thun 1794 a. s.
Vzhledem ke skutečnosti, že
řada návštěvníků kláštereckého zámku se zajímá o současný stav výroby porcelánu ve
městě a možnost prohlídky
výroby porcelánu, rozhodla se

pomínají záběry z filmu, jež
mimo jiné zachycují práci
v porcelánce.
Slavnostního otevření nové
expozice se 25. října zúčastnil,
kromě představitelů závodu,
města a Ústeckého kraje,
i Josef Maximilian Romedius
Graf von Thun und Hohen-

společnost Thun 1794 zpřístupnit výrobu formou stálé
výstavní expozice pod názvem
Holky z porcelánu, která nabízí
prezentaci formou informačních panelů, porcelánovou
školičkou či prohlídkovou trasou s výkladem.
Ústředním motivem navrženého interiéru mladých architektů Borise Klimka a Lenky
Damové jsou výjevy z filmu
Holky z porcelánu, který se
právě přímo v interiérech
porcelánky v Klášterci nad
Ohří v roce 1974 natáčel. Prostor je členěný do několika
výrazných zón, které s lehkou
nadsázkou a melancholií při-

stein (na menším snímku vlevo), na pozvání ředitele závodu Jana Štefla (na snímku
nahoře) přijel z Norimberku.
Se zájmem si prohlédl výrobu
porcelánu, jež je nyní prostřednictvím prohlídkového
okruhu zpřístupněna i širší
veřejnosti.

Holky z porcelánu – expozice,
infocentrum, prohlídkový okruh výrobou
Otevřeno:
pondělí–pátek: 8:30–15:00 hodin
Prohlídkové okruhy:
9:00 a 13:00 hodin (po předchozí rezervaci)
Vstupné:
Expozice Holky z porcelánu – bez vstupného
Prohlídkový okruh výrobou – standardní:
140 Kč/osoba, děti, studenti: 60 Kč (zvýhodněné ceny
pro školy), senioři: 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí
+ 2 děti): 320 Kč
Porcelánová školička:
60 Kč/osoba – výrobek zhotovený zde návštěvníky bude
předán k vypálení a do 14 dnů připraven k vyzvednutí
Bližší informace a rezervace na telefonu:
+420 471 121 111
E-mail: holkyzporcelanu@thun.cz
Web: www.thun.cz

SPORT
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Karatisté přivezli tři tituly mistrů ČR
Dne 3. a 4. listopadu se ve
sportovní hale Štěrboholy
v Praze konalo Mistrovství
České republiky v karate JKA.
Po dvou letech se klubu z Kadaně a Klášterce nad Ohří
podařilo opět vybojovat
prvenství na tomto mistrovství.
Závodníci z Karate klubu
Kadaň a Klášterec získali celkem 10 medailí. Největším
a konečně vytouženým úspěchem nejen karate klubu, ale
zejména Kristýny Tesařové, byl zisk mistrovského
titulu v kategorii kata juniorky. Kristýna Tesařová, několikanásobná medailistka
z evropských šampionátů,
tento titul zatím nikdy nezískala a konečně se na ni v systému turnaje KO (jednou
prohraješ a končíš) usmálo

štěstí. Druhý den měla ještě
jednu kategorii, a to starší
dorostenky. Tady se jí podařilo
získat double, opět zvítězila
v kata a může se pyšnit titulem trojnásobné mistryně
České republiky. K těmto
dvěma titulům nakonec přidala ještě jeden společně
s Pavlou Patíkovou a Veronikou Maškovou v kata týmu
starších dorostenek, kde ve
finále porazily tým KC MABUDO Olomouc. Kristýna se
samozřejmě neztratila ani
v reálných bojích v kumite,
kde si ještě odvezla z Prahy
dvakrát 3. místo v kumite.
Činili se i další závodníci klubu, 3. místo získala v kata
mladších žákyň Šárka Koritinová. Dalším našim medailistou byl Matěj Kalkuš,
který obsadil 3. místo v kate-

Klášterecké děti vynikají
bojovností

gorii kumite starších dorostenců.
Další týmové medaile v kata
vybojovali: mini žákyně ve
složení Saskia Ondrejka, Kristýna Sekerová a Bára Křížová, 2. místo získali mladší žáci
ve složení: Šárka Koritinová,
Jan Matěj Pospíšil a Dominik
Vitásek, 3. místo patří starším
dorostencům ve složení Matěj
Kalkuš, Matěj Kovářík a Vladislav Kroutil.
Podařil se i obrovský úspěch
žáků v České národní lize
JKA. Nikdy jsme v ČNL JKA
nestáli na stupních vítězů, ale
letos v sobotu 3. listopadu
naši žáci tuto smolnou hranici
protrhli. Tým ve složení David
Vyhnálek ve třetím kole (opět
8 zápasů v kata i v kumite),
Šárka Koritinová (8 zápasů
v kata), Anna Doležalová (5

zápasů v kumite), Emma
Beranová (3 zápasy v kumite)
a další jako Dominik Vitásek,
Michal Málek a Pavel Vávra
přispěli za celou sezonu svými body k nádhernému
výsledku. Náš tým z Karate
klubu Kadaň a Klášterec
obsadil úžasné 2. místo
z devíti týmů. Tito žáci jsou
naše perspektiva, ve stejném
složení by měli závodit i příští
rok.
„Tímto velmi úspěšným, možná i nejúspěšnějším turnajem
MČR, jsme zakončili soutěžní
sezonu 2018. Jako trenér
Karate klubu Kadaň a Klášterec ji hodnotím jako jednu
z nejúspěšnějších a poděkování patří hlavně oběma městům, Kadani i Klášterci nad
Ohří, které nás velmi výrazně
podporují,“ říká Josef Patík.

Pomůžeme Radku Zelinkovi

Nový kroužek basketbalu
pro žáky od 2. do 5. tříd pod
vedením učitelky Martiny
Novákové funguje v ZŠ Petlérská.
„Chodí i šesťáci
a sedmáci, vždy ráno před
vyučováním, rozpohybují se
a jsou pak svěží na výuku,“
říká jejich trenérka, která
spolupracuje s klubem Levhartů z Chomutova.
Ti přijeli hned na začátku
fungování kroužku s ukázkovou hodinou a tím namotivovali děti. Uskutečnil se již
první turnaj, kde sice děti
nevyhrály, ale prokázaly
neskutečnou bojovnost, jak
je vidět na fotografii z Března
u Chomutova, Petlérští tu
závodí v zeleném. Přejeme
jim hodně vytrvalosti a radosti ze hry.

BRUSLÍME V PROSINCI
02.12. (Ne) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
02.12. (Ne) 15.30–16.30
04.12. (Út) 17.00–18.00
09.12. (Ne) 15.30–16.30
11.12. (Út) 17.00–18.00
15.12. (So) 14.00–15.00
16.12. (Ne) 15.30–16.30
18.12. (Út) 17.00–18.00
25.12. (Út) 10.00–12.00
bruslení s hokejkou
25.12. (Út) 16.00–17.00
26.12. (St) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
26.12. (St) 16.00–17.00
27.12. (Čt) 16.00–17.00
28.12. (Pá) 16.00–17.00
30.12. (Ne) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
30.12. (Ne) 15.30–16.30

Ve velmi vážném zdravotním stavu je po napadení několika
muži v Plzni Radek Zelinka z Klášterce nad Ohří, hráč florbalového klubu Kati Kadaň. „Mnoho lidí se ptá florbalového
klubu, jak by mohli Radkovi a jeho rodině pomoci, v jednání
je proto zřízení transparentního účtu. Až bude účet aktivní,
bude zveřejněn mj. na webu a facebookové stránce města,“
uvádí za klub Petr Hybner.
Za uzdravení vážně zraněného sportovce byla v Kadani 17.
listopadu sloužena mše svatá, které se zúčastnilo mnoho
jeho přátel. Florbaloví kolegové nyní věnují na rekonvalescenci výtěžky ze vstupného a povzbuzují svého kamaráda
slovy: „Ráďa bojuje jako lev, tak pojďme bojovat s ním.“
Uzdravení upřímně přeje i redakce Kláštereckých novin.
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Podpora kultury a sportu z dotačních
programů města
Do 28. prosince 2018 je možné podat žádost do dotačního
programu na podporu aktivit v oblasti tělovýchovy, sportu
a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2019, kde je
vyčleněno 500 tisíc korun. Formuláře najdete na adrese:
https://www.klasterec.cz/dokumenty/dotace/projekty-2019/
Od 1. prosince 2018 do 31. října 2019 lze žádat o dotaci na
kulturní akce z dotačního programu města Klášterce nad
Ohří s názvem Podpora kulturních akcí a projektů pro rok
2019. Formuláře najdete na webu města: https://www.klasterec.cz/dokumenty/dotace/kultura-2019/. Žádosti budou
vyhodnocovány průběžně, vyčleněno je 400 tisíc korun.

Koupím větší zemědělské pozemky
od 1 hektaru výše (orná půda, trvalý travní
porost) – v okolí Klášterce nad Ohří.
Nabízím cenu 18–30 Kč/m2, tj. výrazně více
než je tržní cena. Rychlé jednání.
Platba ihned. Tel.: 602 750 749.

Prodám 4 kusy zimních
pneumatik na discích
(levně) 155/70 (13).
Tel.: 702 903 816.
Přijmeme realitní makléře
pro pobočku Klášterec nad Ohří
Tel.: 603 222 095
klasterecnadohri@mmreality.cz

Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.
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PORADNA SVĚTLO
A TERÉNNÍ PROGRAMY – KADAŇSKO
jsou registrované sociální služby podle zákona
108/206, které jsou určeny osobám závislým,
ohroženým závislostí a jejich rodinným příslušníkům. Poskytování těchto služeb v obci
Klášterec nad Ohří zajišťuje nestátní nezisková
organizace Světlo Kadaň z.s. Finanční podporou z fondů EU jsou služby
v obou programech pro klášterecké obyvatele realizovány od roku 2017
každý všední den.
Od počátku roku 2017 využilo služeb Poradny Světlo 65 kláštereckých
spoluobčanů. A v terénním programu 92 občanů. Prostřednictvím služeb
Poradny Světlo jsme zajistili čtyřem osobám pobytovou léčbu jejich
závislostního chování. Poradenských služeb v poradně Světlo bylo využito
ve 241 případech a 534x jsme poskytli informační servis, včetně krizové
intervence a služeb psychologických.
Terénní pracovníci Terénních programů – Kadaňsko v roce 2017 v rámci
výměnného programu vyměnili klientům služeb, kteří aktivně užívají
návykové látky, 7.992 ks použitého injekčního materiálu a za 1. pololetí
2018 již cca 5.226 ks.
Obě služby sídlí na adrese Chomutovská 206, přičemž terénní pracov‐
níci působí výhradně na volném prostranství ve dnech:
PO 12.30–14.00, 15.00–17.30 ul. Mírová a přilehlé okolí
ÚT 9.00–11.30, 13.00–15.30 autobusové nádraží a okolí
ST 10.00–11.30, 13.30–15.30 ul. Mírová a přilehlé okolí
ČT různá místa a okolí Klášterce nad Ohří
Obě sociální služby je možné kontaktovat telefonicky.
Kontakty: Terénní programy – Kadaňsko: 725 985 501
Poradna Světlo: 725 985 504
www.svetlokadanzs.cz – odkaz Služby – Sekce adiktologických služeb.
Veškeré služby jsou poskytovány osobám od 15 let se zachováním
mlčenlivosti a anonymity.
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CENÍK INZERCE V KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH
Ceník plošné inzerce
Celá strana
1/2 strany
1/4 strany

192x271 mm
192x133,5 mm
94x133,5 mm

Doporučené rozměry plošné inzerce
94 x 94 mm
94 x 75 mm
94 x 35,5 mm
45 x 35,5 mm
Ostatní rozměry plošné inzerce
(cena za započatý 1 cm dané šířky sloupce)
šířka 45 mm
šířka 94 mm
šířka 192 mm
Množstevní slevy
3 až 5 opakování
6 až 10 opakování
11 až 12 opakování

6 000 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč
1 060
850
400
200

Kč
Kč
Kč
Kč

57 Kč
115 Kč
235 Kč

sleva 10 %
sleva 20 %
sleva 30 %

Při uplatnění těchto slev bude vystavena jedna faktura na celé objednané období
při prvním zveřejnění inzerce.
Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH 21 %.

702 05 69 46
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