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Vážení Klášterečtí,
paní zima dál
v l á d n e
i v našem
m ě s t ě .
Bohužel již
způsobila
i značné škody materiální, například na zimním
stadionu, které nyní řešíme s pojišťovnou. Neberte
prosím na lehkou váhu
nutná omezení při průchodu kolem tohoto sportoviště a respektujte je, jsou
nezbytná pro ochranu
Vašeho zdraví. Z čeho ale
mám ohromnou radost, že
se podařilo dokončit velkou
rekonstrukci kina Egerie.
Nestandardní
zahájení
oprav jsme dokázali společnými silami překonat
a kino znovu otevřít. Máme
a umíme provozovat moderní kino, které nám
mohou v sousedních městech jen závidět. Děkuji za
Vaše velmi milé ohlasy.
Není nic krásnějšího než
rozzářené dětské oči, které
jsem viděl při návštěvě
a zhlédnutí filmu Anděl
Páně 2. A když jsme u dětí,
děkuji za pozvání žákům
ze školního parlamentu
Základní školy v Krátké ulici, kteří uspořádali pro své
spolužáky strašidelnou
stezku, byla fakt super.
Také plesová sezona je
v plném proudu a já se
těším na setkání s Vámi při
tanci v našem kulturním
domě. Ten by si rozsáhlou
rekonstrukci také zasloužil,
avšak ta bude finančně
velmi náročná. Letos ani
příští rok ještě nezačne.
Výbornou zprávou je výsledek hospodaření města
za uplynulý rok 2016. Ten
skončil výrazným přebytkem. Ukazuje se, že cesta
prostředky města maximálně investovat a „neprojídat“ je tou nejsprávnější a my v ní budeme rozhodně pokračovat i v letošním roce. Závěrem mi
do-volte popřát dětem
krásné jarní prázdniny
a ženám vše nejlepší při
březnových oslavách jejich
svátku.
Štefan Drozd,
starosta města
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Seznamujeme občany s rekonstrukcí Žitné ulice
Nové sídliště projde v druhé
polovině roku již šestou etapou regenerace. Tato etapa
bude zaměřena na Žitnou ulici, která bude kompletně
obnovena.
Hlavním cílem obnovy je rozšíření parkovacích míst,
jejichž kapacita v současné
době neodpovídá potřebám
obyvatel této ulice. V rámci
regenerace by mělo v ulici přibýt více než 60 nových parkovacích míst.
V ulici budou kompletně
vyměněny povrchy komunikací, chodníků a parkovišť.
Chodníky budou nově ze
zámkové dlažby včetně přístupů do panelových domů.
Počítá se i s úpravou chodníků
pro osoby ZTP.
Regenerace se bude týkat
i zeleně. Podaří se zachovat
tři stávající stromy ve spodní
části ulice. Podél chodníku,
na levé straně ve směru jízdy,
bude vysazeno osm nových
stromů.
Místa pro přecházení se
budou nacházet v křižovatkách s Dlouhou, Ječnou
a Luční ulicí.
Veřejné osvětlení projde
kompletní regenerací a budou
rozmístěny nové lavičky
a odpadkové koše. Zmoder-

Regenerace ulice v číslech (předpoklad)
Celková regenerovaná plocha

6 243 m2

Úprava zpevněných ploch pro pěší

1 370 m2

Úprava a rozšíření komunikace
(silnice a parkoviště)

3 064 m2

Regenerace zeleně

1 809 m2

Celkem parkovacích míst

Ječná ul.

Luční ul.

Výřez z projektové dokumentace

118 ks

Kontejnerová stání

3 ks

Výsadba nových stromů

9 ks

Lavičky

7 ks

Odpadková koše

7 ks

Místa pro přecházení

3 ks

Veřejné osvětlení

7 ks

nizují se i kontejnerová stání
v Dlouhé, Ječné a Luční (na
obrázku vyznačena modře).
Celkové náklady na regeneraci ulice se odhadují na
necelých 15 milionů Kč. Stejně jako v předchozích etapách město zažádalo o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, a to ve výši 4 mil. Kč.
Věříme, že obnova ulice
povede ke spokojenosti občanů, kteří v ulici žijí, a prosíme
je o shovívavost a trpělivost
v rámci celé realizace.

Žádáme obyvatele, kteří
v této lokalitě žijí a jsou
pohybově indisponováni
(invalidní vozík apod.),
aby tuto skutečnost nahlásili osobně, poštou či telefonicky (474 359 639) na
odbor výstavby a rozvoje
města. Cílem je zajistit
těmto občanům možnost
bezpečného pohybu po
celou dobu provádění stavebních prací.
M. Čechurová ■

Zrekonstruované kino Egerie již slouží veřejnosti
První návštěvníci kláštereckého kina již zažili vysoký
komfort, který nyní nabízí,
a jejich ohlasy jsou jen příznivé. O špičkových technologiích obrazu a zvuku jsme již
podrobně informovali minule.
Nyní jsme se navíc dozvěděli,
že distributoři filmů zařadili
klášterecké kino pro měsíc
březen mezi premiérová kina.
Díky této výjimce v březnu
uvidíme filmy již v den premiéry, což je zpravidla umožněno jednomu kinu v okrese
či regionu. Uvažuje se i o zřízení filmového klubu, veškeré
náměty k rozsahu filmové
nabídky jsou vítány, směřujte
je přímo vedení kina. Na které
filmové novinky se můžete
přijít již nyní podívat, se
dozvíte v našem kulturním
přehledu na str. 11.
Snad tedy jedinou, a to pouze
estetickou vadou, je zvlnění
povrchu nového parkoviště

u kina. K tomu nám podal
vysvětlení zástupce dodavatele Kamil Neufuss: „Letošní
zima nebyla příznivá, a proto
jsme toto parkoviště zhotovili
provizorně, aby mohlo být

zkolaudováno a předáno
veřejnosti zároveň s kinem.
Počítáme s tím, že po zlepšení
klimatických podmínek v jarním období dojde ke kompletnímu přehutnění a přeložení

parkoviště.“ Dodejme, že
stavba parkoviště proběhla
v zimním období kvůli nutné
sanaci topného kanálu pod
parkovištěm. Tuto sanaci
zajišťovala ČEZ Teplárenská.

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
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Město apeluje:
Divadelníci přivezli psího
Uklízejte po svých pejscích! detektiva aneb výchova
Poplatek ze psa je poplatek, je v lepším případě nekolek třídění odpadu
jehož hlavní funkcí je regu- giální, v horším případě
lovat počet psů, které si
občan pořídí. Důvodem regulace je, že pes, ať sebehodnější či sebevychovanější,
může obtěžovat okolí (štěkotem, specifickým zápachem, vykonáváním potřeby
na veřejných prostranstvích
apod.). Rozsah obtěžování je
pak přímo úměrný počtu lidí,
kteří v okolí psa bydlí. Proto
je poplatek větší v panelových a menší v rodinných
domech. Pokud si člověk
pořídí psa, je za něj plně
odpovědný, a když pes znečistí veřejné prostranství
exkrementy, je za to postižitelný majitel psa. Každý má
povinnost mít s sebou při
venčení takové vybavení,
aby mohl úklid provést
(např. igelitový pytlík). Sáčky na psí exkrementy rozmístěné po městě slouží
pouze pro zapomnětlivé, nejsou kompenzací za uhrazený
poplatek. Odmotávání sáčků
z držáku ve větším množství

nemravné. Kromě držáků
vychází město pejskařům
vstříc i tím, že nabízí možnost bezplatného vyzvednutí
sáčků – výdejní místa jsou
na městském úřadě, na
městské policii, v budově
Městské energie či budově
SBD Klášterec nad Ohří. Ročně se na poplatcích za psy
vybere cca 740 000 Kč, což
přibližně odpovídá nákladům, které město má s provozem
psího
útulku,
čipováním psů, nakupováním držáků a sáčků, provozem vysavače a dalšími
souvisejícími činnostmi. Přes
vše výše uvedené se najdou
lidé, kteří jsou natolik líní,
nezodpovědní a bezohlední,
že ignorují základní pravidla
slušného chování a psí
exkrementy po svých mazlíčcích nesbírají. Děkujeme
těm, kteří tak činí, a ostatní
prosíme: Uklízejte po svých
pejscích!
L. Kocáb ■

Karlovarské hudební divadlo
se na svém turné po českých
městech i obcích zastavilo také
v Klášterci nad Ohří, aby zdejším dětem zábavnou formou
přiblížilo třídění a recyklaci
odpadu. V pohádce O Balynce
se představil psí detektiv, který doslova očichával české
domácnosti. Zafungovala tak
interakce mezi publikem
a jevištěm v průběhu dvou
kláštereckých představení,
kdy se děti aktivně zapojovaly
jak do zpěvu třídícího chorálu,
tak do vlastního třídění při
představení i po představení.

Všem účastníkům byly rozdány prográmky k představení
a pověřovací listinky, které lidská mláďata opravňují k pročichání jak u nich doma, tak
i u babiček a dědečků, strýců
a tetiček a nejbližších sousedů.
Pohádka o Balynce, dobrém
štěněti, je součástí vzdělávacího programu na podporu třídění a recyklace společnosti
EKO-KOM a spolu s projekty
jako Tonda Obal nebo Brána
recyklace oslovily za 15 let své
existenci již přes dva miliony
dětí.
J. Balonová ■

Rozmístnění velkokapacitních kontejnerů (VKK) v roce 2017
pro město Klášterec nad Ohří a okolní obce
ulice
Žižkova
Jana Švermy
Kpt.Jaroše
Karlovarská
Rašovice
Lestkov
Ciboušov
Útočiště
Větrná
Klášterecká Jeseň
Hradiště
V. Řezáče
Panorama
Sportovní (u ul. Ječná)
Královéhradecká
Dlouhá
J. A. Komenského
Tyršova
Říční
Ciboušovská
Suchý Důl
V Zátiší

datum
11. 3. sobota
11. 3. sobota
11. 3. sobota
4. 3. sobota
3. 3. pátek
3. 3. pátek

březen
doba přistavení
10.00–13.00
10.00–13.00
10.00–13.00
10.00–13.00
15.00–18.00
15.00–18.00

18. 3. sobota
18. 3. sobota
3. 3. pátek
4. 3. sobota
18. 3. sobota
10. 3. pátek
17. 3. pátek
25. 3 sobota
10. 3. pátek

10.00–13.00
10.00–13.00
15.00–18.00
10.00–13.00
10.00–13.00
15.00–18.00
15.00–18.00
10.00–13.00
15.00–18.00

4. 3. sobota
17. 3. pátek
17. 3. pátek
10. 3. pátek
25. 3. sobota

10.00–13.00
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
10.00–13.00

datum
3. 6. sobota
3. 6. sobota
3. 6. sobota
10. 6. sobota
10. 6. sobota
10. 6. sobota

červen
doba přistavení
10.00–13.00
10.00–13.00
10.00–13.00
10.00–13.00
10.00–13.00
10.00–13.00

16. 6. pátek
9. 6. pátek

15.00–18.00
15.00–18.00

2. 6. pátek

15.00–18.00

9. 6. pátek
9. 6. pátek
2. 6. pátek
16. 6. pátek

15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00

2. 6. pátek

15.00–18.00

16. 6. pátek

15.00–18.00

říjen
datum
6. 10. pátek
6. 10. pátek
6. 10. pátek
13. 10. pátek
13. 10. pátek
13. 10. pátek
20. 10. pátek
21. 10. sobota
14. 10. sobota
27. 10. pátek
20. 10. pátek
27. 10. pátek
14. 10. sobota
21. 10. sobota

doba přistavení
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
10.00–13.00
10.00–13.00
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
10.00–13.00
10.00–13.00

7. 10. sobota
14. 10. sobota
27. 10. pátek
21. 10. sobota
7. 10. sobota
7. 10. sobota

10.00–13.00
10.00–13.00
15.00–18.00
10.00–13.00
10.00–13.00
10.00–13.00

Do kontejneru lze ukládat pouze objemný kusový odpad z domácnosti (např. nábytek, kovy, koberce, lina apod.).
V žádném případě se nesmí ukládat nebezpečný odpad ani nádoby tímto odpadem znečištěné (např. barvy, laky, rozpouštědla
apod.), stavební suť a bioodpad.
Pokud bude velkokapacitní kontejner naplněn před vypršením určené doby stání, bude z daného stanoviště
odvezen bez opětovného přistavení.
Vaše případné dotazy zodpoví paní Šantorová, tel. číslo: 474 359 613 nebo e-mail: santorova@muklasterec.cz.
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Domov pro seniory má nového patrona
Divadelní a filmový herec
Mario Kubec, který je známý
ze seriálu Chlapci a chlapi
a před dvěma roky se i s rodinou usadil v Klášterecké Jeseni, se stal novým patronem
kláštereckého domova pro
seniory. „S tímto nápadem
jsem přišla za fyzioterapeutkou Marií Spoustovou, která
je jeho sousedkou. Panu Kubcovi se nápad líbil, a tak jsme

domluvili vzájemnou spolupráci,“ říká Miroslava Lizáková, ředitelka Městského
ústavu sociálních služeb
v Klášterci nad Ohří.
První akcí bylo společenské
odpoledne na konci ledna, kdy
si Mario Kubec spolu s oblíbeným muzikantem Pepou
Štrossem povídali se seniory.
Zcela zaplněná jídelna domova tak zněla písničkami

i vyprávěním o filmu a divadle.
Řeč přišla i na rodinný život
známého
herce,
který
v našem kraji farmaří. Jeho
cesta z města za klidem přírody je totiž spojená právě se
vztahem k půdě. „Hledali jsme
větší pozemek, pastviny pro
koně, a to nás přivedlo právě
sem,“ odpověděl na jeden
z dotazů z publika. Zároveň
mluvil o tom, jak se rozhodl
dát přednost rodinnému životu
před hektickým životem ve
městě a užít si své děti, dokud

jsou malé. „Věřím v lásku, která dovede hýbat životem,“ říká
herec a režisér divadelních
představení, jako je například
Víkend s Bohem. „Jsou to stoprocentní přírodňáci, rodina,
jak má být,“ přisvědčuje sousedka Marie Spoustová. Při
písničce Ó, řebíčku zahradnický se ke zpěvu Pepy Štrosse
a zvuku jeho kytary přidali
i senioři, kteří tak měli možnost zažít další příjemné společenské
setkání
přímo
v domově pro seniory.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 16. února uplynulo 20 let, kdy nás
navždy opustila manželka, maminka
i babička Aloisie Tomsová. Stále s láskou v srdcích vzpomínáme. Manžel Jiří
a děti s rodinami.
Příspěvky do této rubriky jsou otiskovány
zdarma.

Představili školu novým středoškolákům i rodičům
Gymnázium a Střední odborná
škola v Klášterci nad Ohří
uspořádala již tradiční Den
otevřených dveří. Tato akce
bývá určena především uchazečům o studium a jejich rodičům, vítána je samozřejmě
i široká veřejnost. V letošním
roce návštěvníky školy zajímaly především změny, které
se týkají přijímacího řízení
a povinných přijímacích zkoušek na střední školu. Uchazeči
o studium, a to jak čtyřletého
tak i osmiletého cyklu gymná-

zia, si mohli přitom přijímací
zkoušky z českého jazyka
a matematiky vyzkoušet
nanečisto a ověřit si tak své
znalosti a připravenost.
Během odpoledne probíhaly
i další aktivity, mladší žáci si
mohli vyzkoušet své schopnosti v různých zábavných kvízech, ti starší se dozvěděli
o projektech a výměnných
pobytech, které GSOŠ nabízí.
Rodiče získali řadu informací
o studiu, jednou z nejdůležitějších je termín podání při-

hlášky ke studiu na střední
škole v příštím školním roce –
1. března 2017. Všichni si za
doprovodu studentů nebo
pedagogů prohlédli školu
a skutečně mohli nahlédnout
či vstoupit do všech dveří. Největší zájem vzbudily zřejmě
chemické a fyzikální pokusy,
které
byly
předváděny
v odborných učebnách, a také
prezentace učebních pomůcek
střední odborné školy.
Završením celého Dne otevřených dveří byla večerní repríza

školní akademie v kulturním
domě. Studenti si pro diváky
připravili jedinečnou zábavnou
cestu kolem světa, ve které
představili jednotlivé třídy školy, předvedli své zeměpisné
znalosti, herecké dovednosti
a hlavně smysl pro humor.
„Pokud jste Den otevřených
dveří nestihli a zajímá vás, co
se za dveřmi GSOŠ děje, klidně přijďte, rádi vám školu
představíme i jindy,“ říká ředitelka školy Jaroslava Kovandová.
E. Kocábová ■

Umíš zachránit lidský život?
My na ZŠ Petlérská a Havlíčkova to umět budeme!
V lednu jsme s dětmi z prvního
stupně vstoupili do projektu
s preventivním programem
pod názvem Integrovaný
záchranný systém. Celý projekt bude trvat až do června
a je rozdělen na tři části:
Hasičský záchranný sbor, Policie ČR a Záchranná služba.
Cílem je rozšířit u dětí nejen
teoretické, ale i praktické
dovednosti při záchraně lidského života, zapamatovat si
důležitá telefonní čísla, uvědomit si význam pomoci druhému a zvládnout základní
ošetření zraněného. S praktickými ukázkami a nácvikem
pomoci zraněnému nám po-

může Český červený kříž,
navštívíme také základnu
obvodního oddělení Policie ČR.
Nyní již máme za sebou
návštěvu hasičské stanice,
kde jsme zhlédli prezentaci
práce místních hasičů, v diskusi jsme se dostali i k tomu,
že „oheň je dobrý sluha, ale
zlý pán“. Už víme, jak a čím
správně hasit požár a jak se
zachovat při zavolání čísla
150. Moc se nám všem líbil
hasič-manekýn v plné výstroji. Kdo chtěl, zkusil si
hasičskou helmu – mimochodem dost těžkou. Třešničkou
na dortu pro nás bylo nahlédnutí do útrob hasičských aut.

Viděli jsme i veškeré vybavení pro záchranu lidského
života.
Děkujeme tímto Filipu Foukalovi a všem kláštereckým dob-

rovolným hasičům za spolupráci a těšíme se na překvapení, které si pro nás připravují
na 1. června – Den dětí.
V. Novotná, P. Zátková ■
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RADNICE INFORMUJE
V pátek 10. března se město opět zapojí do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, a to vyvěšením
tibetské vlajky na klášterecké radnici. Akce probíhá
každoročně v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, které si vyžádalo mnoho lidských životů.
V loňském roce se k akci připojilo 759 obcí, měst,
městských částí nebo krajů.
Ve dnech 16. až 19. února se město stejně jako
každý rok zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu
Holiday World v Praze. Atraktivity našeho města
a blízkého okolí prezentovaly na holešovickém výstavišti Martina Cajthamlová a Michaela Svobodová
z odboru komunikace a cestovního ruchu. V pátek
na stánku proběhla tradiční autogramiáda Jaroslava
Svěceného v rámci propagace festivalu Klášterecké
hudební prameny.
Ve dnech 15. a 22. března (vždy středa) budou
v salónku Městského úřadu v Klášterci nad Ohří od
13 do 16.30 hodin přítomny pracovnice Finančního
úřadu Kadaň, s jejichž pomocí můžete podat svá
daňová přiznání.
Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje 2. ročník Ceny
města Klášterce nad Ohří. První sošku, jejíž autorkou je Jitka Kůsová, v loňském roce obdržel Vasil
Želev. Rozhovor s ním najdete na následující straně,
kde můžete rovněž navrhnout vlastního kandidáta pro
letošní ročník.

V lednu vyšlo první číslo Kláštereckých novin ve zcela
nové podobě. Těší nás kladné ohlasy na jejich obsah
i grafiku. Na sociální síti jsme náhodou objevili fotografii,
jejíž autorka Helena Větrovská souhlasila s otištěním.
Na snímku vidíte její dvouletou vnučku Natálku, kterou
noviny tak zaujaly, že si je musela „přečíst“ ještě
u poštovní schránky.

Poznáváme společně již potřetí
Město Klášterec nad Ohří ve
spolupráci s místním gymnáziem, základní uměleckou
školou a městskou policií připravuje 3. ročník projektu
Poznáváme společně. O mezigenerační projekt vzdělávání

je velký zájem, přihlásit se
můžete do 30. června 2017.
Přihlášku s nabídkou seminářů je možné vyzvednout na
městském úřadě, na gymnáziu a k dispozici je také na
webu města.

Aktuálně z Okounova
V loňském roce obec Okounov pořádala velice úspěšnou akci
Zasaď si strom, které se zúčastnilo mnoho okounovských
obyvatel, a to hlavně dětí, což bylo smyslem celé akce. Rádi
bychom tuto akci zopakovali i v letošním roce a doufáme, že
se občané znovu zapojí.

V loňském roce se podařilo čerpat dotace z Ministerstva zemědělství České republiky na opravu hřbitovní zdi v Okounově
a vybudování místa pasivního odpočinku v Kotvině. V letošním
roce máme podané žádosti o dotace na opravu okounovské
hasičárny, dále v rámci Operačního programu Životní prostředí
žádáme o dotaci na sběrný dvůr, který má vyrůst na místě

tzv. staré hospody v Okounově. Objekt, který byl v havarijním
stavu, obec zakoupila a provedla jeho demolici. Obec dobře
spolupracuje s Úřadem práce Chomutov, od kterého čerpá
dotace pro zaměstnance na údržbu obce.

V současné době probíhá schvalování změny Územního plánu
Okounov (č. 1). Tento proces probíhá již rok a blíží se jeho
finále. Po kompletním schválení začneme pracovat na dokumentaci, ve které chceme propojit cyklostezku podél řeky do
Klášterce nad Ohří. Stavba, která se nazývá Transbordér,
bude obsahovat klec, ve které se turisté dostanou z jednoho
břehu Ohře na druhý.
J. Dvořák, starosta obce ■
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Rozhovor s … Vasilem Želevem
„Každého zajímá kolik mi je, odkud jsem… jsou věci,
ke kterým se nechci vracet, nechci vzpomínat. Viděl
jsem kus světa, viděl jsem zlé a smutné věci, viděl jsem
dobré věci, ale jsem Čech, mám české občanství, a když
jsem stál na stupni vítězů, nade mnou vždy vlála česká
vlajka.“
Jakou nejstarší vzpomínku máte z Klášterce? Kdy
jste sem přišel?
Přistěhoval jsem se někdy
v roce 1968 nebo 1969. Klášterec jsem už znal, zápasil
jsem dřív ve Svatavě u Sokolova a vlakem jsem tudy přejížděl na tréninky do Chomutova. Předtím jsem bydlel
v Karlových Varech. Jinam
bych už nešel, mně se v Klášterci nad Ohří líbí. Je to malé
město, člověk tak má přehled. Ve velkém městě bych
bydlet nechtěl.
Provozoval jste i jiný
sport? Co Vás přivedlo
k řecko-římskému zápasu?
Jako kluk jsem rok nebo dva
boxoval, ale nebavilo mě to.
Ve stejné hale se trénoval
zápas, tak jsem se k němu
odklonil, tenkrát mi bylo 15
let. Všechny sporty tenkrát
začínaly ve 14–15 letech,
byla jiná doba. Dnes děti začínají už od 6–7 let.
Co považujete za svůj největší úspěch v zápasnickém sportu?
Tři mistrovství světa veteránů. V roce 2004 stříbrná
medaile na Novém Zélandu,
v roce 2006 jsem se nedostal
do finále, ale skončil jsem na
5. místě, to bylo v Hong Kongu, a v roce 2010 bronzová
medaile v Jižní Koreji. V České
republice byl můj největší
úspěch titul Mistr republiky,
mistrovství se konalo ve sportovní hale Rudá hvězda Praha,

teď se jmenuje Olymp. Do
světa jsem začal jezdit až jako
veterán.
Jakými jazyky se ve světě
domluvíte?
Maďarsky, turecky, arabsky,
německy, bulharsky a trochu
anglicky.

Když jsem stál
na stupni vítězů,
nade mnou vždy
vlála česká
vlajka.
Co považujete za svůj největší úspěch Vaší trenérské činnosti?
Vychoval jsem několik reprezentantů České republiky,
například Michaelu Křížkovou
(nyní Spoustovou – pozn.
red.). Václav Fencl vybojoval
na juniorském mistrovství
světa v Itálii 5. místo, Klára
Bérešová vyhrála juniorský
mezinárodní turnaj pěti států
v Norsku. Úspěšná na tomto
turnaji byla také Lenka Klenková jako kadetka. Roman
Tvrdík, který byl několikrát
mistrem republiky a závodil
i na mezinárodním turnaji
v Polsku. Nejezdíme jako
turisti. My vozíme medaile.
Také vzpomínám na Vladimíra Romanovského z Ostrova.
Přemlouval jsem ho, ať se dá
na zápas, měl 197 cm
a 150 kg. Nejdříve nechtěl,
ale dojel jsem pro něho ze
Sokolova do Ostrova autem
a nakonec se nechal přemlu-

Předávání ceny města v roce 2016

vit. Po dvou letech se stal
mistrem republiky. Poté byl
za chomutovský oddíl na
mistrovství Evropy bronzový. Když se ho novináři ptali,
jak se vypracoval, vždy říkal:
„Mým prvním trenérem byl
Vasil Želev, jděte za ním.“
Později emigroval do Kanady,
odkud mi přišel dopis: „Vasile, trenére, ty jsi mi dal cestu
do života, dostal jsem práci,
dostal jsem byt, nemá to
chybu.“ Loni v listopadu
zemřel.
V Klášterci nad Ohří jsme
měli v letech 2000 až 2004
I. ligu mužů. Byli to samí
klášterečtí odchovanci.
Přemýšlel jste také někdy
o emigraci?
Chtěl jsem také utéct pryč,
ale měl jsem zde dobré zázemí. Českou republiku mám
rád, hodně mi toho dala.
Na koho ze svých svěřenců vzpomínáte nejvíce?
Jednoznačně na Michaelu
Křížkovou. Nedávno jsem
četl v Nástupu přehled nejlepších sportovců, Sportovec
Chomutovska, a Michaela
tam vůbec nebyla, přitom
měla vždy skvělé výsledky
doma i ve světě. Asi
sedmkrát byla mistryní republiky, bronzová na mistrovství Evropy v Budapešti, byla
na mezinárodních turnajích
ve Švédsku, v Německu,
Rakousku, Holandsku, ve
Francii a vždy se umístila na
předních příčkách. Na mezinárodním turnaji ženských
zápasů se v Americe jako
juniorka umístila na 2. místě.
I pořadatel turnaje byl tenkrát rád, že mohl pozvat

zápasnici z Evropy. Říkal, že
se dobře umístila a skvěle
reprezentovala Českou republiku i Klášterec nad Ohří.
Dostala za odměnu 150 dolarů a sportovní tašku. Na
mistrovství světa v kanadském Montrealu byla čtvrtá.
Také se zúčastnila kvalifikace
na olympiádu v Londýně
v roce 2012. Byli jsme na
kvalifikaci v Turecku, kde
skončila na 5. místě, musela
by se umístit do 3. místa, aby
postoupila. Byla i na kvalifikaci v Bulharsku, kde skončila na 6. nebo 7. místě,
odtamtud jsme letěli do Finska do Helsinek, kde byla
poslední možnost se kvalifikovat, ale opět skončila na 5.
místě.
Byl jste zklamaný?
Ano, trénovali jsme přes půl
roku dvoufázově. V její váhové kategorii ale byla silná
konkurence, osmnáct dívek.
Holky na turnajích se mezi
sebou znají, čeká se na sebemenší chyby, kdo koho překvapí. Několik zápasů vyhrála. Dodnes jsem na ni velice pyšný. Ta udělala pro klášterecký zápas nejvíc. I pro
českou zápasnickou reprezentaci.

Nejezdíme jako
turisti. My
vozíme medaile.
Jak často by měl zápasník,
který chce reprezentovat
na mistrovství či olympiádě, trénovat?
Každý den. A rok před turnajem by měl probíhat dvoufázový trénink.
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Segedínský guláš s knedlíkem nebo výpečky s knedlíkem
a se zelím.
Jaká je Vaše oblíbená barva?
Zelená.
Jaké nejvzdálenější místo ve světě jste navštívil?
Asi Nový Zéland, kde jsem se zúčastnil mistrovství světa
veteránů a přivezl stříbrnou medaili. Tenkrát jsem se
tam fotil u takové barevné pyramidy, při nedávném
zemětřesení se prý zřítila.
Jaké máte koníčky?
Rád pracuji na zahradě, pravidelně posiluji, fyzická příprava
je můj koníček.
S Michaelou Křížkovou na ME v Budapešti
Co to znamená?
To je trénink ráno i odpoledne. Pokud chce tedy uspět na
medaili na mezinárodní soutěži. Dneska je konkurence
veliká.
Kde máte cenu města –
sošku, kterou jste v loňském roce získal?
Doma na obývací stěně.
Děkuji, že město a jeho obyvatelé ocenili ta léta snahy
a dobrých výsledků. Trenéři
dělají zadarmo. Myslím, že by
město mělo odměňovat i trenéry, kteří se věnují dětem ve
svém volném čase. Trenér
děti vychovává a dává jim
průpravu do života.
Proč máte podle Vás tak
dobré výsledky?
Protože jsem dlouhá léta
zápasil a měl jsem dobré trenéry. Za ta léta jsem zápasil
u čtyř oddílů – Karlovy Vary,
Plzeň, Baník Svatava a chvíli
jsem trénoval v Německu.
Všechny tyto oddíly měly
úspěchy ve vrcholovém sportu. Intenzivně jsem se věno-

val tréninku, když byl čas
i dvoufázově. Co se týče
úspěchu v trenérské činnosti,
každý trenér má svůj způsob
tréninku a záleží na závodníkovi, jak plán tréninku podle
trenéra plní. V roce 2016
jsem dostal od Českého svazu
v Praze hodnocení Zasloužilý
trenér České republiky.

Vasile, trenére,
ty jsi mi dal
cestu do života.
Přibíráte nové děti? Kde
trénujete?
Ano. Každé pondělí a středu
trénuji děti v tělocvičně
základní školy Školní ulici.
Nyní máme málo dětí, jsou
malé a teprve začínáme. Ze
statistik v celé republice
vyplývá, že na sport chodí
málo dětí. Dnes je modernější
sedět u počítače. Budu rád,
když přijdou nové děti, ať se
hlásí přímo u mě v tělocvičně
v době tréninku. Čím více
dětí, tím je oddíl lepší.
A. Chlupová ■

Michaela Křížková vítězí nad Ukrajinkou na ME v Budapešti

Co Vám Vaše trenérská činnost dala a co vzala?
Co mi dala? Podíval jsem se do světa, nejvíce s Michaelou
Křížkovou. Už jako kluk jsem toužil cestovat do vzdálených míst ve světě, jako Nový Zéland, Venezuela, Čína,
USA nebo Kanada a nevěřil jsem, že se mi to někdy splní.
Díky řecko-římskému zápasu se mi to splnilo.
Vzala mi půl života času, který jsem mohl věnovat rodině,
což mělo částečně vliv na můj rozvod. Nebo kdybych
ten čas věnoval studiu, mohl bych být inženýr a mít na
dveřích štítek Ing. Vasil Želev.

CENA MĚSTA 2017
Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje 2. ročník udílení
Ceny města Klášterce nad Ohří. Nominační list zde
můžete vystřihnout, najdete ho také na webu města.
Odevzdávat nebo posílat můžete na Městský úřad,
Odbor komunikace a cestovního ruchu, nám. Dr. E.
Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.

KULTURA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Vznikl film o tajemství
mariánských kaplí
Na skutečnost, že v Klášterci nad Ohří se nachází málo
známá a přitom ojedinělá
památka, nyní upozorňuje
hraný dokument Tajemství
sedmi kaplí. Na popud Miloslavy Koubové, Davida
Kodytka a Miroslava Nyklíčka a za finanční podpory
města jej natočil Miroslav
Nyklíček. Film o stopáži 24
minut podkresluje hudební
mistrovství Jaroslava Svěceného. Celým filmem prochází postava vypravěče
Václava Poldy. Děj filmu nás
přivádí do období baroka,
kdy si Michael Oswald Thun
u kamenické dílny objednal
zhotovení sedmi kaplí, které
znázorňují bolesti Panny
Marie. Nejedná se tedy
o křížovou cestu, jak bývá
tato památka mylně označována.
Michaela Oswalda Thuna si
ve filmu zahrál David Kodytek, který je i spoluautorem
scénáře, kamenického mistra ztvárnil Osvald Jüstl, v roli
komorníka uvidíme Jana Valtu. Další postavy ztvárňuje
Miloslava Koubová, Artur
Ściana, Jakub Hrbek a Miroslav Nyklíček ml.

Ve filmu vystupuje i několik
odborníků z oblasti památkové péče historie a kunsthistorie, kteří přibližují význam
této památky. V celém Ústeckém kraji se totiž nenachází
podobný kompletní cyklus
z této doby.
Určitou inspiraci zřejmě
Michael Oswald Thun načerpal v mariánském poutním
místě v Bohosudově. Ojedinělé je ovšem spojení mariánské úcty a uctívání Čtrnácti
svatých pomocníků, ke kterému se uchovala řada konkrétních odkazů v Kadani.
Klášterecké výklenkové kaple
pocházejí z roku 1691 a začínají motivem Útěku do Egypta. U několika kaplí je však
poničen hlavní reliéf, který je
nyní upraven do abstraktní
podoby. Tvůrci filmu žádají
veřejnost, zda se někde
nenajdou dobové fotografie,
podle nichž by se dala původní podoba rekonstruovat.
Místní patrioti si budou moci
film zakoupit na DVD, k prodeji bude v turistickém informačním centru. Počítá se
s jeho využitím i v rámci propagace města a také ve výuce
na školách.
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Malí muzikanti ze základní
umělecké školy postupují
v soutěži

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR vyhlašuje
každým rokem pro základní
umělecké školy Národní soutěž. V letošním roce je tato
soutěž vyhlášena pro klavír,
smyčcové nástroje, kytary
a také výtvarný obor.
Minulý měsíc se konala školní

kola ve hře na klavír a ve hře
na smyčcové nástroje, kde
zazněly tóny na housle, violu
a violoncello. Všichni účinkující
se školního kola zhostili nejlépe, jak jen mohli a předvedli
krásné výkony. Z těchto dvou
zaměření posílá odborná porota do okresního kola celkem
šest soutěžících, a to Anežku
Ševčíkovou ve hře na violu, ve
hře na klavír nás bude reprezentovat Jiří Kryštof Jedlička
(na snímku), Adam Dzurik,
Barbora Ranglová, Michaela
Hubertová a Aneta Eiertichová. „Přejeme jim hodně štěstí,
aby podali ve velké konkurenci
ostatních škol co nejlepší
výkony a poštěstilo se jim přivést domů také nějaké umístění a ocenění,“ uvádí ředitelka
ZUŠ Zora Breczková. Výsledkovou listinu najdete na webových stránkách školy v rubrice
„Soutěže a přehlídky“.

Zkraťme si čekání na jaro
divadlem
Divadelní spolek Klas vás zve
na Kláštereckou divadelní jařinu, aneb když se jaří, tak se
jaří. Dvoudenní festival je tu
od toho, abychom si buď připomněli úspěšná představení,
která jsme viděli na některých
z předchozích divadelních žní,
anebo abychom viděli divadla,
která na žních nebyla.
V pátek 3. března se můžete
těšit na Kočovné divadlo Ad
Hoc, které není v Klášterci
neznámé, protože u nás hrálo
už dvakrát. Veleúspěšnou
operou Zmrazovač rozmrazili
srdce diváků po celé naší
republice, dokonce i v cizině.
Když chcete dostat tuhle partu
do Klášterce, musíte si ji
zamluvit rok dopředu. Jsme
tedy rádi, že nám letos představí
zábavný
kabaret
S úsměvem nepilota, který
sami charakterizují jako
„dumavě filosofický komponovaný večer složený z vědeckých pojednání, originálních
písní, obskurní poezie a jiných
drobných poetických útvarů,
hlásící se hrdě k odkazu pánů
Skoumala a Vodňanského“.
Zní to nebezpečně, ale těšit
se můžete na komponovaný

pořad, který vtipně a chytře
míchá TV hlášky a reklamní
spoty s přednáškami a poezií.
A když máte v divadle nadané
hudebníky a zpěváky, je
samozřejmě vše prokládáno
hudbou a písněmi. Že se představení S úsměvem nepilota Kočovnému divadlu Ad Hoc
povedlo, potvrzuje i fakt, že
Český rozhlas vysílal záznam
tohoto kousku na Silvestra.
Sobotní večer 4. března vám
zpříjemní konverzační komedie plná zvratů a záměn Bez
obřadu kadaňského divadla
Navenek, která nadchla diváky na (Ne)šťastných žních.
Zajímavostí je, že herce čeká
dvoják, protože ten den jedou
kadaňští s představením soutěžit na přehlídku do Loun.
A i když ve hře průšvih střídá
průšvih a pohroma pohromu,
my doufáme, že se představení vyvede a příjemně
zakončí třetí ročník jarního
festivalu.
Kláštereckou divadelní jařinu
můžeme pořádat díky Městu
Klášterec nad Ohří a organizaci Zámek, čímž jim tímto
děkujeme.
Z. Nyklíčková ■

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

2/2017 | strana 11

Zámek

Vše na kultura.klasterec.cz

15. 3. od 17.30 hodin
Talent ZUŠ – reprezentační koncert ZUŠ, který se koná v renesančním sále zámku. Vystoupí nadějní žáci klášterecké školy
a vítězové Národní soutěže školního kola. Vstupné dobrovolné.

24. 3. od 18 hodin
Divy lásky a hudby - OPERA DIVAS – Pavlína Śenic, Andrea
Tögel Kalivodová, Tereza Mátlová. Vstupné 110 Kč/senioři 80 Kč.

Kulturní dům
8. 3. od 18 hodin
Mejdan dívek a žen – zábavný pořad hudebního divadla
Hnedle vedle. Vstupné: 70 Kč.

11. 3. od 20 hodin
Ples kulturního domu – hraje Flash Dance, uvádí Jiří Pešina. Vystupuje mistr světa ve stepu Pavel Hrubec, Vláďa Hron
a taneční studio M. Vstupné: 250 Kč.

25. 3. od 20 hodin
Společenský večer nejen ke Dni učitelů – neformální
setkání učitelů, veřejnosti a přátel základní umělecké školy.
K tanci i poslechu hraje Chilli Band ve spolupráci s žáky ZUŠ
pod vedením Viliama Béreše. Vstupné: 150 Kč. Rezervaci
lze učinit v kanceláři ZUŠ.

26. 3. od 15 hodin
Krysáci – pohádka, hraje divadlo D5.

Základní umělecká škola
23. 3. od 17.30 hodin
Jarní žákovský koncert ZUŠ – vstupné zdarma.

KULTURA

Program kina Egerie
Datum
1. 3.
1. 3.
2. 3.
2. 3.
3. 3.
3. 3.
4. 3.
4. 3.
5. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
10. 3.
11. 3.
11. 3.
12. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
17. 3.
18. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
25. 3.
26. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
31. 3.

Čas
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00

Název filmu
Formát
Cena
Trollové
3D + Auro
70,Všechno nebo nic
2D
100,Trollové
3D + Auro
70,Místo u moře
2D
100,Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
2D
60,Logan
2D
130,Balerína
2D
110,Logan
2D
130,Anděl Páně 2
2D
80,Padesát odstínů temnoty
2D
120,La La Land
2D
110,Psí poslání
2D
110,Muzzikanti
2D
120,Moonlight
2D
80,Zpívej
3D
120,Masaryk
2D
130,Divoké vlny 2
2D
90,Masaryk
2D
130,Balerína
2D
110,Kong: Ostrov lebek
3D
130,Lék na život
2D
110,Logan
2D
130,Kruhy
2D
110,T2 Trainspotting
2D
100,Kráska a zvíře
3D
140,Soukromá firemní projekce
Kráska a zvíře
3D
140,Masaryk
2D
130,Lego Batmanfilm
2D
110,Dítě Bridget Jonesové
2D
90,Muzzikanti
2D
120,Rocco
2D
110,Kong: Ostrov lebek
3D
130,Život
2D
120,Kráska a zvíře
2D
120,Rande na slepo
2D
120,Kráska a zvíře
2D
120,Rammstein: Paris
2D bude upřesněno
Anděl Páně 2
2D
80,Všechno nebo nic
2D
100,Zlato
2D
110,Skryté zlo
2D
110,Logan
2D
120,Paterson
2D
80,Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D
140,Ghost in the shell
3D
150,-

Zveme do Kadaně
14. 3. od 19 hodin – Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
České saxofonové kvarteto – koncert v programu OD
KLASIKY K JAZZU. Účinkuje České saxofonové kvarteto.
Hvězdné mistrovství kvarteta prokazuje provedení děl
A. Dvořáka - Slovanské tance, G. Gershwina - Rhapsody in
blue a další. Vstupné: 80 Kč.
KaDiBřez – nesoutěžní přehlídka ochotnických divadel
v Orfeu. Pět představení, vždy ve středu, více informací na:
www.kultura-kadan.cz.

ZUŠ J. A. Komenského v Klášterci nad Ohří
otevírá kurzy výtvarné tvorby pro veřejnost

Ateliér Jitky Kůsové
Intenzivní kurz – figurální kresba
Tento kurz je pokračování kresby pravou hemisférou.
Zahájení kurzu: 6. 3. v 17 hodin v učebně ZUŠ.
Kurzovné: 3 000 Kč.
Kurzy probíhají v pondělí od 17 do 20 hodin, termín je
navržen, změny jsou možné.

TIP NA VÝLET
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Co nabízí Doupovská dráha
Jednou z možností, jak aktivně
poznávat zajímavosti našeho
regionu, je jízda Doupovskou
dráhou. Malebná lokálka vede
trasou, která je dlouhá zhruba třicet kilometrů a začíná
v zastávce Kadaň–Prunéřov.
Vede kolem Nechranické přehrady, dopraví nás k zámku
Krásný Dvůr a také do Podbořan. Některé jízdy odbočují ve
Vilémově a směřují do Kadaňského Rohozce. Na nádraží
pak bývá připraveno i občerstvení.
Jelikož je dráha začleněna do
systému Dopravy Ústeckého
kraje (DÚK), platí zde tarify
vyhlášené Krajským úřadem
Ústeckého kraje. Plnohodnotná jízdenka pro dospělého
z Kadaně–Prunéřova do Podbořan nás vyjde na 49 Kč, což
je maximální sazba. Všechny
ostatní lístky jsou levnější. Jízdenky obdrží cestující přímo
ve vlaku. Pozor, na dráze
ovšem neplatí jízdenka Českých drah. Doupovskou dráhu
z tohoto pohledu vnímejme
jako MHD, platit můžeme
elektronickou peněženkou na
čipové kartě DÚK. Pokud

Doupovskou dráhu využijí
milovníci cykloturistiky, kteří
se tak dostanou blíž málo frekventovaným silnicím, tak za
příplatek za kolo zaplatí 20 Kč.
Příjemnou
nadstandardní
službou je, že organizátoři připravují i zvláštní cesty na přání.
Více o těchto možnostech,
aktuální víkendový jízdní řád
a informaci o jízdném najdete
na: http://doupovska
draha.severoceskedrahy.cz/.

Představujeme náš
aktivní klub turistů
Organizovaná turistika v Klášterci nad Ohří se datuje od
roku 1958 založením dětského
turistického oddílu, který
v roce 1965 už jako Oddíl
turistiky přešel pod TJ ZKL
Klášterec nad Ohří. Po roce
1989 jsme se stali součástí
celorepublikového Klubu českých turistů.
Za téměř 60 let existence
turistického oddílu jsme prošli
téměř celou republiku, přešli
jsme většinu českých hor
(Krkonoše, Šumavu, Jizerské
hory, Beskydy atd.), poznali
jsme krásná místa (Český ráj,
Polabí, České středohoří,
Jihlavsko aj.), nakoukli do ciziny (např. Slovensko, Rakousko, Kavkaz, Norsko) a hlavně
jsme poznali, že i u nás v Krušných horách je mnoho krásných zákoutí, která stojí za to
si projít. Vlastníma nohama
ochutnáváme vůni své země,
abychom ji skutečně poznali.
Náš klub organizuje kromě
výletů pro své členy i pochody
pro veřejnost. První lednový

den jste se námi mohli projít
do Perštejna a v místní restauraci Slunce se zpěvem naladit
do nadcházejícího roku. Na
velikonoční neděli pořádáme
již 47. ročník výstupu na Mědník pro velikonoční vajíčko.
V loňském roce se zúčastnilo
kolem 600 pochodujících a co
nás nejvíce těšilo, že mezi nimi
byly ve velké míře rodiny
s dětmi.
Pro naše členy i nečleny (připojit se může každý) během
roku připravujeme mnoho
turistických výletů. Vlastníme
také chatu na Alšovce, o kterou se staráme a kde se scházíme. Pro každého z nás je to
příjemné posezení s přáteli
a také příjemná procházka.
Plán akcí pro rok 2017 bude
možné během února najít na
facebooku pod KČT Klášterec
nad Ohří nebo na webových
stránkách KČT pro Ústecký
kraj: www.kctul.cz.
Marie Konopková,
předseda KČT,
Odbor Klášterec nad Ohří ■

Autobusový zájezd
na divadelní představení
Noc na Karlštejně na hradě Hněvín
23. 6. 2017 od 21.00 hodin
Vstupenky v ceně 300 Kč zakoupíte
v turistickém informačním centru pod radnicí.
Autobus zdarma. Tel.: 474 359 687
Odjezd zájezdového autobusu z Klášterce nad Ohří:
parkoviště LIDL v 19.00 hodin, autobusové nádraží
v 19.05 hodin.
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OKÉNKO DO HISTORIE

Zapsali se do dějin města, co o nich vlastně víme?
Získali jsme nové poznatky o Josefu Fickerovi, který objevil v Klášterci nad
Ohří první pramen minerální vody.
Poslední místo odpočinku
Josefa Fickera, který se narodil
4. 4. 1834 v Klášterci nad Ohří
a zde také roku 1913 zemřel,
již na zdejším hřbitově nenajdeme. Josef Ficker pocházel
z rodiny tesaře Josefa Franze
Fickera, který měl se svou
ženou Theresií Annou Schneider jedenáct dětí. Dospělosti
se dožili dva bratři, Josef
a Franz a sestra Theresia. Otec
zemřel na souchotiny ve věku
43 let, matka jej přežila jen
o několik let.
Josef měl se svou ženou Agnes
sedm dětí, ze kterých se dospělosti dožilo šest. Josef Ficker byl
svobodným sedlákem, jeho
rodiče i prarodiče však ještě byli
nevolníky hraběte Thuna.
„Ukazují to záznamy v církevní

Dobová pohlednice ze sbírky Oblastního muzea v Chomutově
matrice, kde jsou označeni jako
Thuniani,“ uvádí zajímavost
z historie Monika Mědílková,
lékárnice v kadaňské lékárně,

Dobová reklama na Kláštereckou kyselku

která tyto údaje objevila ve
svém rodokmenu a potvrdila si
tak příbuzenské vazby k jedné
z větví rodu Fickerů.
Josef Ficker byl zemědělcem
a na svém pozemku při hloubení zdroje vody pro zvířata
narazil v roce 1883 na pramen
vody mírně nakyslé a zároveň
příjemné chuti. Tak byla v Klášterci objevena minerální voda.
Objevitel pramene Josef Ficker
sice nebyl obchodníkem, ale
přesto si nechal již krátce po
svém objevu na pražském
zemském úřadě udělat analýzu. Provedený rozbor potvrdil,
že voda je pitná, obsahuje přirozenou kyselinu uhličitou
a také hodně lithia. Zpráva
o nalezeném prameni se pak
rychle rozkřikla a lidé si pro
minerální vodu začali chodit
i jezdit. Stála pár krejcarů
a z Kadaně si pro ni jezdili i se
sudy.
První objevený klášterecký pramen dostal název Eugenie, a to
po manželce cukrovarníka
Františka Fiebera z Ústí nad
Labem. Ten totiž později od Fickera pramen odkoupil, nechal
jej odborně podchytit a upravit
jeho jímání a čerpání. František
Fieber nechal také postavit
potřebné budovy, především
plnírnu, která byla vybavena
strojním zařízením na páru
a elektřinu. Postavil také pavilon přímo nad pramenem
a založil park o rozloze 2,5 ha,
který využíváme dodnes. Založil tak základy lázeňství ve
městě.

Rodokmen rodu Fickerů nám
zapůjčila k nahlédnutí Monika
Mědílková. Ze vzpomínek
dosud žijících příslušníků rodu
se díky ní dozvídáme, že většina Fickerů působila buď
v zemědělství anebo v různých
profesích ve zdejší porcelánce.
Babička paní Mědílkové byla po
válce odsunuta do vnitrozemí,
později se vrátila a žila v Kadani. Hrobka některých z potomků Josefa Fickera je na hřbitově
dodnes, objevují se zde totiž
i česká jména, díky nimž nebyla
hrobka zrušena. Čeští potomci
se také o hrob starají. A jak se
česká jména na hrobku dostala? Dcera J. Fickera Maria Therezia Ficker si vzala Wenzela
Rudolfa, který byl vrchním
zahradníkem hraběte Thuna
a pocházel ze Zdechovic u Pardubic. Právě v rodinách jejich
potomků se objevují česká
jména. Současní potomci tohoto rodu žijí v Čechách, Německu a USA.
Pramen minerální vody, který
objevil Josef Ficker, je stále
využíván. Později byly poblíž
nalezeny ještě dva prameny
kvalitní minerálky, které dnes
známe pod názvy Klášterecký
a Městský.
Snad i nedávná popularizace
příběhu obchodníka Heinri Mattoniho, který byl pro zdejší
minerální vody jistým konkurentem, ještě povzbudí zájem
o pravidelné pití minerální vody,
která má prokazatelné blahodárné účinky na naše zdraví.
V. Fišrová ■

PRO RODIČE
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Naše tipy pro aktivní rodiče s dětmi
V minulém čísle jsme vám přinesli pár tipů, kde všude je možné si v našem městě
protáhnout tělo i zrelaxovat duši. V únorovém čísle se budeme věnovat dětem
a přehled můžeme začít Nerudovsky – kam s nimi?
Začneme plaváním, po kterém mnozí z vás často volají.
Veřejné plavání pro děti od 5
let (nar. 2012 a dříve) nabízí
ZŠ Krátká. Plavání se koná každé pondělí od 16.00 do 16.45
a cena kurzu činí 100 Kč/45
minut. (http://www.zskratka.cz/skolni-bazen-a-plavanipro-verejnost_t86.html)
Další kurz plavání pro děti
nabízí lázeňský dům Evženie,
je určen dětem od 4 let a probíhá každé úterý od 16.30 do
17.15. Cena za jednu lekci
činí 130 Kč, je možné uplatnit
sourozeneckou slevu, druhé
dítě poté platí 70 Kč za lekci.
(https://www.arc-med.cz/,
kontaktní osobou je paní Jana
Pokorná, která vede kurzy
i na ZŠ Krátká.)
Lázeňský dům Evženie disponuje volně přístupným bazénem, čili i přesto, že v Klášterci chybí kurzy plavání pro
ty nejmenší, rodiče mohou
sami využít plavání v lázeňském bazénu. Přístup není
věkově omezen, záleží pouze
na zvážení rodičů, je-li bazén
vzhledem k teplotě vody,
teplotě okolního vzduchu
a použitému chloru pro jejich
dítě vhodný.
Zacvičit si s dětmi můžete
hned na několika místech.
Jógu pro děti nabízí Studio
Energy point v Nerudově ulici

( w w w. j o g a k l a s t e r e c . c z )
a také Yoga studio a baletní
škola v Sadové ulici, kde se
děti mohou začít věnovat
také tanci, konkrétně baletu.
(http://yoga-studio.webnode.cz/).
Fitko U Jablíček ve školce
v Lípové ulici nabízí cvičení
pro děti. Zábavnou formou
se zde trenéři snaží přivést
děti ke sportu, který je samozřejmě musí v první řadě
bavit. Více na: http://fitkoujablicek.webnode.cz/
Velkým dětským centrem je
DDM Volňásek, kde si vybere
opravdu každý. Najdeme zde
aktivity pro rodiče s dětmi, které jsou určeny všem
věkovým kategoriím.
Pro ty nejmenší děti jsou zde
k dispozici rovnou tři oddělení.
Tím prvním je Rarášek, klub
určený především pro malé
děti a rodiče na rodičovské
dovolené, věková hranice
dětí není omezená.
Druhé oddělení, Klubíčko, je
určeno pro děti do 4 let a nabízí velké množství pohybových
aktivit i her, včetně zpěvu či
jednoduchého tance.
Třetí oddělení, Klubíčko č. 2,
je opět pro děti do 4 let a děti
se zde věnují výtvarné činnosti, různé tvůrčí činnosti či
hrám.

Rodiče a děti v hudební škole Yamaha

Přehled aktivit DDM je ovšem
mnohem širší, najdete zde
aktivity estetické a výtvarné, technické, přírodovědné, sportovní, taneční či
rukodělné a určené jsou pro
všechny věkové kategorie.
(http://volnasek.klnet.cz/)
Další zájmovou alternativou
pro děti je Základní umělecká
škola v ulici J. Á. Komenského, vybírat můžeme ze čtyř
oborů: hudebního, tanečního, výtvarného a dramatického. Přihlásit své dítě ke
studiu na ZUŠ můžeme od 5
let, kdy děti začínají přípravkou. Od letošního školního
roku nabízí škola také novinku, a to Mini ZUŠ, která je
určená dětem od 3 do 5 let.
Probíhá od října do května,
a děti si postupně vyzkouší
všechny obory, které škola
nabízí. Mini ZUŠ probíhá jednou týdně, tento rok v pondělí, a roční školné činí 1 500 Kč.
(http://www.zusklasterec.cz/stranka-menu87).
V základní umělecké škole se
nachází
také
pobočka
Hudební školy Yamaha, která nabízí široké spektrum
různých hudebních oborů
pro děti již od 4 měsíců. Bližší
info
naleznete
na
http://www.skolayamaha.cz
/ a http://www.zus-klasterec.cz/clanek-hudebni-skola-yamaha-77-291.
Pro děti je také určen zájmový kroužek mladých hasičů, který v Klášterci funguje
od roku 2012. Ve vedení se
střídají členové občanského
sdružení SDH Klášterec nad
Ohří ve spolupráci s členy jednotky dobrovolných hasičů.
Připojit se mohou děti od 6 let,
je možné po předchozí domluvě přihlásit i mladší dítě, je
ovšem vyžadována absolutní
samostatnost a alespoň základy čtení a psaní. Mladí hasiči
se schází každý čtvrtek od 16
do 18 hodin. Roční členský
poplatek činí 500 Kč. Kontaktní e-mail hasici@kabel1.cz,
odpovědnou osobou je Filip
Foukal, velitel JSDH.

Mladí muzikanti ze základní
umělecké školy J. A. Komenského
Pokud mají vaše děti vztah
k přírodě, přihlaste své dítě
do Junáka či do Pionýra.
Skauti do svých řad přijímají
děti od 6 let. Schází se jednou
týdně v klubovně v DDM Volňásku na ZŠ Petlérská a kromě pravidelných setkání
pořádají také různé výpravy,
výlety
a
letní
tábory.
(http://skauti-klasterec.webnode.cz/o-nas/)
Pionýři se v Klášterci scházejí
každý čtvrtek v klubovně v MŠ
v Souběžné ulici. Stejně jako
Junák, i do Pionýra dochází
děti od 6 let a roční poplatek
činí 300 Kč. V pionýrské klubovně se děti věnují různým
druhům tvůrčí činnosti či hrají
různé hry, pokud je příznivé
počasí, podnikají výlety po
okolí, poznávají přírodu, naučí
se jak tábořit a jak se k přírodě i v přírodě chovat.
Navštěvují také místní památky a pořádají i víkendové
akce nebo letní dětský tábor
v Ohnišově.
Pionýra vede Ondřej Manojlín, Alena Nyklíčková a Josef
Novotný. (kontakt na skupinovou vedoucí 602 726 969,
kontaktní osoba je Petra
Manojlínová).
Klášterec nad Ohří nabízí
také mnoho míst a způsobů
na aktivní trávení volného
času pro rodiny s dětmi.
Aspekty bezpečnosti splňují
například dětská hřiště
či cyklostezka vedoucí
z Klášterce do Kadaně. Město
také disponuje dostatečným
množstvím zeleně pro trávení
volného času.
A pokud chceme s dětmi
vyrazit jen na dobrou kávu,
čaj či zákusek, je ve městě
k dispozici hned několik
dětských koutků. Nabízí je
Kavárna Vitalis na Panoramě,
dále Čokolaterie u Karolíny
na náměstí či Café Korek
v Pražské ulici. V letních
měsících najdeme vyžití pro
děti také v restauraci Peřeje.
L. Fricová ■
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Proč právě přípravné třídy
Ne každé dítě je v šesti letech
zralé na školní docházku.
A právě přípravné třídy mohou
takové dítě správně nastartovat a smysluplně tak přemostit
čekací období mezi školou
mateřskou a základní. Dvě přípravné třídy při Základní škole
v Petlérské ulici v Klášterci nad
Ohří nasbíraly za dobu své
mnohaleté působnosti v tomto
směru řadu pozitivních zkušeností. Na základě vyhlášky je
v těchto kolektivech snížen
stav dětí, a proto mohou učitelky v nich působící nabídnout
individuální péči šitou na míru
každému dítěti a zacílit tak přesně na příčiny odkladu jejich
školní docházky. Těmi jsou
nejčastěji opožděný psychomotorický vývoj, logopedické
problémy,
grafomotorické
obtíže či nesoustředěnost.

V souvislosti s přípravou na
školu se jedná o rozvoj schopností významných pro prvopočátky čtení, psaní a počítání.
Spolupráce s rodinou je u dětí
s odkladem školní docházky
rozhodně na místě. Aby rodiče
mohli nahlédnout „pod naši
pracovní pokličku“, proběhl
26. ledna v jedné z přípravných tříd Den otevřených dveří. Rodiče malých žáčků se
v průběhu celého dopoledne
mohli seznámit s různými
metodami práce, poznat, jak
se dětem ve školní práci daří
a na co se ještě ve své domácí
přípravě zaměřit. Ke zhlédnutí
byly i výsledky našeho pololetního testíku vědomostí
a dovedností, které je součástí
portfolia každého žáka.
A co závěrem? Děkujeme za
zájem rodičů o tuto akci i pří-

ležitostná slova uznání od učitelek prvních tříd. Věříme, že
práce s dětmi v přípravné třídě
je opravdu smysluplná a přináší své výsledky. Zadostiučiněním je pro nás radost,
potřebná sebedůvěra ve vlastní schopnosti těchto dětí
a snad i jejich budoucí pocit
úspěšnosti v první třídě.
S nadcházejícím zápisem do
prvních tříd (letos probíhají až
začátkem dubna) se ještě
jménem školy obracím na
rodiče, kteří uvažují o odkladu
školní docházky u svého dítěte. Neváhejte s návštěvou
pedagogicko-psychologické
poradny, která vaše dítě musí
vyšetřit a jeho odklad doporučit. A pak již na shledanou
v září v přípravné třídě!
E. Růžičková,
speciální pedagog ■

PRO RODIČE

Vítáme na
svět Viktorii
Fialovou

V minulém čísle KN jsme
zveřejnili fotografie nových
miminek z vítání občánků
a omylem nebyla zveřejněna fotografie Viktorie Fialové. Rodičům se omlouváme, že jejich miminko
představujeme až nyní.
Přejeme hodně zdraví
a štěstí celé rodině.

Mateřské centrum otevře RADKA už v září
Organizace RADKA z. s. je pro
většinu lidí známá svou činností, kterou realizuje pro
rodiny s dětmi v Kadani.
V poslední době ale vzrůstá
počet kláštereckých rodin,
které by obdobné služby rády
využívaly i v Klášterci nad
Ohří. A právě pro ně máme
dobrou zprávu. Od září 2017
bychom rádi provozovali tu
„nejviditelnější“ službu –
službu Mateřského centra,
kde poskytneme maminkám
s dětmi dopoledne i odpoledne prostor (s programem),
který můžou využít pro strávení příjemných společných
chvil.
Jelikož víme, že některé
maminky mohou řešit složité situace, se kterými si
nevědí rady, máme v RADCE i sociální služby, které
jim mohou pomoci tyto
situace vyřešit. Tyto sociální
služby mohou klášterečtí občané využít už nyní.
Každý, kdo chce o službách
sociálního centra vědět více,
se ptá, jak vypadá taková složitá situace. Jaké problémy
by musela rodina řešit, aby
naše sociálních služby mohla
využít? Vždy odpovídám, že
takových situací je mnoho,
ale nejčastěji se na nás rodiče
obrátí tehdy, když jejich děti
ještě nechodí do mateřské

školy a mají strach z kolektivu, nebo se jedná
o nově přistěhovanou
rodinu a rodiče neví, jakou
školku, školu nebo volnočasové kroužky si vybrat.
Některé děti nezvládají docházku do školy. Často chybí, mají mezery v učivu,
nechtějí se doma učit a rodiče
si s tím neví rady. Děti často
přichází domů s poznámkami
a rodiče neví, jak to řešit atd.
Některé rodiny bydlí v bytě,
kde je drahé nájemné, pronajímatel s nimi nekomunikuje, anebo jim končí
nájemní smlouva a ony neví,
kde si najít dobré bydlení. My
jim můžeme pomoci najít
vhodné bydlení anebo společnou řeč s pronajímatelem.
Někdy se stává, že rodina
nevychází s penězi – potom
se snažíme společně najít
místo, kde ušetřit nebo jen
nastavit rodinný rozpočet tak,
aby vše vycházelo a rodiče si
nemuseli půjčovat a zadlužovat se.
Někteří rodiče si nemusí být
jisti v jednání na úřadech
nebo neví, kde vůbec mají
co řešit. My je můžeme
doprovodit a pomoci vše
vyřídit. Někdy se stává, že
jeden z rodičů práci ztratil
a nemůže najít novou. Pak
naše pracovnice mohou po-

moci sepsat životopis, natrénovat pohovor se zaměstnavatelem nebo jej na něj i doprovodit.
Někdy se stává, že může přijít
i nenadálá událost v rodině –
sousedé nám vytopí byt nebo
nám byt vyhoří. Pak rodina
může z minuty na minutu zůstat bez vybavení, bez oblečení, bez jídla.... I takovým
rodinám můžeme pomoci –
nejprve můžeme zajistit bydlení, darovat základní potraviny z potravinové banky (díky
spolupráci s NADĚJE z.s.),
darovat oblečení pro děti
i rodiče a pak zajišťovat všechno další – mimořádnou finanční pomoc, nové bydlení a další.
To, že můžeme někomu darovat oblečení nebo drobné

vybavení domácnosti není
samo sebou – je to jen díky
dobré vůli a pomoci lidí, kteří
nám tyto věci do RADKY přinesou, věnují a nechtějí za ně
nic zaplatit. Jsou to věci, které
se jim už nehodí – ale nejsou
rozbité a mohou někomu
pomoci. Jsme za všechny
takové dárce rádi, moc jim
touto cestou děkujeme
a vážíme si toho, že pomáhají dál!
Více informací najdete na:
www.radka.kadan.cz v sekci
sociální centrum nebo se za
námi zastavte osobně v Klášterci nad Ohří, Chomutovská
206 (Komerční centrum –
naproti Tescu, 1. patro).
O. Šoltésová,
vedoucí sociálního centra ■

SPORT
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Kristýna Tesařová nejlepší
sportovkyní okresu
Karate klub Kadaň a Klášterec, v němž trénuje 101 cvičenců z Klášterce nad Ohří
a 96 z Kadaně, má za sebou
další ze svých úspěchů. Je jím
vítězství Kristýny Tesařové
v anketě o nejlepšího sportovce Chomutovska 2016
v kategorii mládeže do 21 let.
Slavnostní vyhlášení ankety,
které se konalo 18. ledna
v chomutovském divadle, se
zúčastnila se svými rodiči
a trenérem Josefem Patíkem
(na snímku). Ve velmi silné
konkurenci, kdy například na
5. místě skončil mladý talentovaný hokejista Kaše, se
Kristýna Tesařová stala nejúspěšnější sportovkyní okresu Chomutov.
K vítězství přispěly její výkony, kterými se v roce 2016
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Klášterecký sáňkařský klub
má vícemistra ČR

mohla pyšnit. Připomeňme ty
nejdůležitější:
2. místo KATA dívky do 14
let, ME JKA – 21. 5. 2016 Niš
- Srbsko
3. místo KUMITE dívky do 14
let, ME JKA – 21. 5. 2016
Niš – Srbsko
2. místo KATA mladší dorostenky, MČR JKA – 6. 11. 2016
PRAHA
Kristýna Tesařová se zúčastnila již čtvrtého Mistrovství
JKA a vždy přivezla umístění
na medailových pozicích.
Obsadila 1. a 3. místo na
Mistrovství Evropy v Paříži
2012, 3. místo na Mistrovství
Evropy v Praze 2014, 2. a 2x
3. místo na ME v Německu
(BOCHUM) 2015 a je několikanásobnou medailistkou
z Mistrovství ČR.
O posledním lednovém víkendu se jelo mistrovství republiky v jízdě na saních ve
Smržovce. V kategorii dospělých obsadil Luboš Jíra druhé
místo (na snímku vlevo), což
je pro klášterecký klub po delší
době medailové umístění
v kategorii dospělých.
Ve stejném termínu se jelo
v
německém
Oberhofu
mistrovství Evropy juniorů,
kde měl náš klub zástupce

v závodníkovi Michaelu Lejskovi. Tento juniorský reprezentant obsadil pěkné 17. místo.
Tímto dobrým výkonem si M.
Lejsek vybojoval účast na světovém poháru dospělých
v německém Altenbergu, který
se uskuteční 24.–26. února.
Pro našeho mladého juniora
to bude velice dobrá zkušenost, kdy nahlédne do kolotoče světového poháru
dospělých.

ZIMNÍ REKREAČNÍ DOPRAVA
Kadaň – Klášterec nad Ohří – Boží Dar
Jede: 27. 2.–5. 3.

Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
garsoniera, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

Prodám garsonku
v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 603 832 090.

Odjezd tam:
Kadaň, Chomutovská sídl. B
Kadaň, AN
Kadaň, Jungmanova
Klášterec n. Ohří, Miřetice, AN
Klášterec n. Ohří, Petlerská I
Měděnec, žel. st.
Kovářská, rozs. Elektropřístroj
Loučná, háj., park.
Boží Dar, celnice

8.15
8.20
8.25
8.40
8.45
9.00
9.20
9.30
9.45

Odjezd zpět:
Boží Dar, celnice
Loučná, háj. Park
Kovářská, rozs. Elektropřístroj
Měděnec, žel. st.
Klášterec n. Ohří, Petlerská I
Klášterec n. Ohří, Miřetice, AN
Kadaň, Jungmanova
Kadaň, AN
Kadaň, Chomutovská sídl. B

16.00
16.15
16.25
16.45
17.00
17.05
17.20
17.25
17.30

Přepravu zajišťuje: Logistic EURO BUS spol. s r. o.
tel.: +420 727 931 486.
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď k nám
a začni měnit svou budoucnost! Jsme ZF – mezinárodní
společnost s více jak 138 000 zaměstnanci ve 40 zemích
světa. Neváhej a přijď využít svou příležitost.
V ZF Klášterec hledáme kandidáty na pozice:

 Specialista údržby výroby
Zájemci si mohou vyplnit
 Vedoucí logistiky
osobní dotazník uchazeče
 Finanční účetní SAP
na webu
http://www.zfklasterec.cz
 IT Specialista
nebo zaslat strukturovaný
 Inženýr kvality
životopis
 Mechanik seřizovač
na: kls-personalni@zf.com
 Skladník
 Specialista bezpečnosti práce a životního prostředí
 Metrolog / Koordinátor kal. zkoušek
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Krmiva
VÝHODNÁ CHOVATELSKÁ BALENÍ
10 kg pro
venkovní ptactvo – 149 Kč
zakrslé králíky – 235 Kč
činčily – 252 Kč
křečky – 271 Kč
morče – 271 Kč
kanárek – 351 Kč
malé papoušky – 225 Kč
střední papoušky – 252 Kč
velké papoušky – 360 Kč
proso žluté 25 kg – 281 Kč
proso červené 25 kg – 337 Kč

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14–19 týdnů.
Cena 149–180 Kč/ks. Prodej: 4. března 2017
Klášterec – závory u autobus. nádraží – 14.30 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena podle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840

KLEMPÍŘSKÁ VÝROBA A PRODEJ
 ŽLABY, SVODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
 VENKOVNÍ PARAPETY
 OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ
 STŘEŠNÍ VÝLEZY A STŘEŠNÍ OKNA
 STŘÍHÁNÍ A OHÝBÁNÍ PLECHŮ
 ATIKY, LIŠTY, LEMOVÁNÍ, OKAPNICE
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
 HRANATÉ A NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY
 PROFILOVÁNÍ – FALCOVANÁ KRYTINA
Kontaktní údaje: tel.: 739 454 810, 605 118 954
www.strechysegment.cz
Prodejna: Tušimice 35, 432 01 Kadaň
(odbočka chaty Tušimice – bývalý areál Flóra)
Otevírací doba: PO–PÁ 7.30–15.30 hodin
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