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Voda, kolo, film spojuje... zní letošní podtitul konference 'Stop and Stay', kterou pořádá Destinační agentura Dolní Poohří. Devátý ročník se konference se vždy koná ve městě na řece
Ohři, tentokrát se uskuteční 26. a 27. dubna 2017 v Klášterci nad Ohří. Vedle společenského
setkání, série zajímavých přednášek a inspirací bude její součástí i předpremiéra nového
filmu o Dolním Poohří. Konference se můžete zúčastnit za poplatek 200 Kč, vyslechnout zajímavé příspěvky a vychutnat připravené občerstvení.
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Vážení Klášterečtí,
zima je pryč
a všichni se
těšíme
na
jarní dny. Aby
byl
důvod
k úsměvu i na
našich chodnících a ulicích, rozhodli jsme se letos oproti rokům minulým
urychlit o 14 dní i jarní úklid
a čištění města. Samozřejmě
se opět neobejdeme bez Vaší
spolupráce
a
žádáme
o respektování dopravního
značení. Po uklizených chodnících a silnicích se nám bude
chodit i jezdit lépe, stejně
jako novému automobilu
našeho městského ústavu
sociálních služeb. Ten se
podařilo zakoupit ze sponzorských darů firem místních
i z blízkého okolí. Jsem velmi
rád, že zde máme firmy, které si uvědomují svoji sociální
odpovědnost. Jistěže by jich
mohlo být více, ale já děkuji
všem, kteří přispěli, ostatní
se snad časem přidají.
K zajištění zdravotnických
služeb nejen seniorů, ale nás
všech, nutně potřebujeme
v našem regionu plně funkční zdravotnické zařízení.
Nemocnice v Kadani v čele
s novým ředitelem tak má
naši plnou podporu, rada
města doporučila zastupitelstvu schválit i podporu
finanční.
Na jaře se nám také začnou
postupně rozebíhat stavební
práce a opravy komunikací.
V letošním roce jich bude ještě více než v roce minulém,
pevně věřím, že se vše bude
dařit tak, jak jsme naplánovali.
Během března mne navštívily
děti ze Základní školy ve Školní ulici. Jejich úplně jiný pohled
na město je mi velkou inspirací
do budoucna. Věřím, že pokud
se nám letos podaří uskutečnit
projekt dětského zastupitelstva, tak získám partnera –
dětského starostu, který bude
právě nápady dětí směrem
k vedení města přinášet.
Přeji Vám všem krásný
duben, příjemné prožití velikonočních svátků a dětem
veselou pomlázku.
Štefan Drozd,
starosta města

INFORMACE MĚSTA
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Zhodnocení městských
památek
Město každoročně zařazuje několik svých památek v městské
památkové zóně do programu na obnovu památek Ministerstva kultury České republiky, pro letošní rok se podařilo získat
finanční příspěvek ve výši 695 000 Kč.
Tento finanční obnos se vedení města ve spolupráci s komisí
pro Strategický rozvoj města a městskou památkovou péči
rozhodlo rozdělit mezi následující projekty, které by měly být
realizovány během tohoto roku:
Obnova uliční a přední fasády domu čp. 10 v Zahradní ulici
Obnova fasád Weberova domu
A pokud si Římskokatolická církev zajistí vlastní podíl
k dotaci, mohla by se letos realizovat I. etapa výměny
střešní krytiny na budově Římskokatolické farnosti
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JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA 2017
Blokové čištění města proběhne tento rok v termínu
od 3. 4. 2017 ve všední dny od 7 do 17 hodin. V jednotlivých ulicích bude s předstihem a v souladu s harmonogramem blokového čištění umístěno dopravní
značení.
Žádáme majitele vozidel, aby svá auta po dobu blokového čištění přeparkovali a vyhnuli se tak případným nepříjemnostem s odtahem vozidla. Odtah
vozidel bude probíhat za asistence městské policie,
a to podle novelizace Zákona o pozemních komunikacích: placený odtah proběhne v rámci lokality, kde
bude čištění probíhat, vozidlo bude označeno samolepkou městské policie s upozorněním, že bylo
s vozidlem manipulováno a s výzvou k dostavení se
na služebnu. Za nerespektování osazeného dopravního značení lze uložit blokovou pokutu na místě až
do výše 2 000 Kč nebo bude věc předána správnímu
orgánu.
Harmonogram
(všechny časové údaje jsou pouze informativního charakteru
a mohou být v důsledku nepříznivého počasí změněny)
Registrovaní uživatelé mobilního rozhlasu dostanou
den předem SMS o čištění ve své ulici (registrace na
webu města nebo e-mailu chlupova@muklasterec.cz).

Nová kontejnerová stání
V ulicích Dukelská, Václava Řezáče a Lesní budou letos rekonstruována kontejnerová stání, která jsou navržena s ocelovým
přístřeškem s výplněmi z děrovaného plechu a zpevněnou
plochou z betonové dlažby. V Dukelské ulici budou kontejnery
přesunuty z prostředku na začátek ulice do nového stání pro
8 kontejnerů, v ulici Václava Řezáče budou kontejnery před
čp. 383 přesunuty z parkoviště do nového přístřešku pro 6
kontejnerů a v Lesní ulici budou stávající tři stání nahrazena
dvěma přístřešky, jeden před čp. 535 pro 8 kontejnerů a druhý
před čp. 538 pro 12 kontejnerů. Počet parkovacích míst zůstane zachován.

Komunikace v Rašovicích
V Rašovicích bude vybudována nová propojovací komunikace
u restaurace Na Vyhlídce, která vyřeší dlouholeté sporné užívání původních komunikací na vedlejších pozemcích.

Doplnění veřejného osvětlení ve spojovacích uličkách mezi ulicemi Za Korkem
– Švermova – Petra Bezruče
Město plánuje doplnění/rozšíření veřejného osvětlení v propojovacích uličkách mezi ulicemi Za Korkem, Švermova a Petra
Bezruče. Tímto bychom chtěli veřejně poděkovat Ing. Radomilovi Coufalovi, který bydlí ve Švermově ulici, že zpracoval
za symbolickou 1 korunu projektovou dokumentaci a vyřídil
i potřebná povolení.

Chodník pod veterinou u koupaliště
V současné době se začíná projektovat chodník, který povede
od křižovatky u MŠ ve Školní ulici k zastávce MHD, která
stojí pod veterinou u koupaliště. Realizace se chystá na rok
2018.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ JARO 2017 V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ
3. 4. 17. listopadu (horní část po křižovatku s ul. Lidická),
V Zátiší
4. 4. Lesní, Větrná po křižovatku s ul. 17. listopadu
5. 4. Pionýrů, Lidická, Dukelská, 17. listopadu (od křižovatky s ul. Lidickou po ul. Petlérská)
6. 4. Jana Ámose Komenského, Ciboušovská, Souběžná
7. 4. Dlouhá vč. parkoviště (propojka k aquaparku) + obě
strany chodníku, Petlérská
10. 4. Ječná, Polní, Žitná, Krátká, Sportovní, Luční
11. 4. Družstevní, Okružní, Příčná, Lipová
12. 4. Sadová, U Koupaliště (od křižovatky Budovatelská),
Kpt. Jaroše
13. 4. Na Vyhlídce, Mírová
18. 4. Školní vč. Školní 511–516 (od křižovatky s ul. Budovatelská k ul. U Potoka), Budovatelská, spojka Školní –
Petlérská
19. 4. silnice č. 13 od ZKL k potoku, Topolová, Olšová, U Potoka, spojka – Olšová, Okružní
20. 4. silnice č. 13 od gymnázia k potoku, Pod Skalkou, Pod
Pivovarem
21. 4. Pod Stadionem, Královéhradecká
24. 4. Nádražní, autobusové nádraží
25. 4. Boženy Němcové, Pražská, Za Korkem, Husova
26. 4. Václava Řezáče + hornické domky (Pražská)
27. 4. Švermova, Bezručova, Nad Tunýlkem, Rokycanova,
Urxova, Žižkova (až k ul. Pod Skalkou), U Garáží
28. 4. Rašovické sídliště vč. ul. Přívozní
2. 5. silnice č. 13 od Bohemia Excellent ke Slávii, Tyršova,
Havlíčkova
3. 5. Karlovarská, Ruská, Vítězná, Třebízského, Palackého,
Nerudova
4. 5. nám. Dr. E. Beneše, Zahradní (od nám. k ul. Palackého), Kostelní, část Chomutovské (od nám. ke kruhovému objezdu vč. parkoviště Kamenka), Svatopluka
Čecha
5. 5. Zahradní (od ul. Palackého k mostu), Vodní, Cihlářská,
Kyselka
9. 5. průmyslová zóna, Útočiště, bývalá karlovarská silnice
(slepá), Klášterecká Jeseň
10. 5. Rašovice, Lestkov, Ciboušov
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AKTUÁLNĚ

Jaký dáme název oblíbené stezce? Co je nového v Nemocnici Kadaň
V závěru loňského roku byl jednatelem Nemocnice Kadaň
s. r. o. jmenován MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA. Zeptali
jsme se na jeho plány a na nový rentgen v Klášterci.

Z velikonočního výstupu na Mědník, foto: Klub českých turistů
Mnozí turisté s oblibou využívají lesní cesty, které vedou
z Útočiště kolem Alšovky ke
skalnímu
útvaru
Sfingy
a odtud po silnici do Měděnce.
Málokdo však ví, že právě
v oblasti Alšovky stála obec
Venkov, jejíž historie je spojená i s existencí středověké
tvrze,
někdy
nazývané
zámkem. Zajímavosti z bohaté historie této oblasti budou
v dohledné době připomenuty
na tabulích naučné stezky,
kterou připravují Lesy ČR,
město Klášterec nad Ohří
a obec Měděnec. Naučné
tabule budou obsahovat i řadu
zajímavostí o fauně a flóře
v oblasti lesa. Pamatováno je
i na rodiny s dětmi, těm bude
věnována zejména část stezky nad Útočištěm, kde se
počítá s instalací dětských
prvků ze dřeva, jako je naučné leporelo, dendrofon (zvukové dřevo), skokoměr či
houpačka. Přibydou i dřevěná
posezení. Vytvořený projekt

Klub českých turistů Klášterec nad Ohří zároveň zve
všechny příznivce pohybu
na tradiční pochod. Výstup
pro velikonoční vajíčko
na Mědník se koná o velikonoční neděli 16. dubna. Start od zimního stadionu v Klášterci nad Ohří
od 8 do 9 hodin.
zatím nese pracovní název
Naučná stezka Útočiště –
Měděnec.
Město Klášterec nad Ohří uvítá
nápady od občanů i občánků,
jak by mohla být stezka
pojmenována. Připomínáme,
že cestu mnozí znají díky každoročnímu Výstupu pro velikonoční vajíčko na Mědník.
Návrhy na pojmenování stezky laskavě zasílejte na adresu:
redakce@muklasterec.cz
nebo přijďte do turistického
informačního centra pod radnicí. Pro účastníky ankety máme
připraveny drobné ceny. Uzávěrka ankety je 10. 4. 2017.

Naděje rozšiřuje služby
Nezisková organizace Naděje
z.s. poskytuje ve městě registrované sociální služby. Jedná se o azylové bydlení pro
jednotlivce a rodiny, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší.
Další službou, kterou Naděje
poskytuje, je terénní služba
a nově také nízkoprahové
centrum pro děti a mládež
v Mírové ulici čp. 480. To je
otevřené denně od 13 do 18
hodin. Nízkoprahová zařízení
primárně slouží všem, kteří
nemají dostatek finančních
prostředků k tomu, aby využívali jiné placené služby. Nízkoprahové centrum pro děti a
mládež nabízí dětem z rodin

s nízkými příjmy prostor k volnočasovým aktivitám, čímž
jim dává šanci na smysluplné
trávení volného času a zároveň působí preventivně proti
drogám a vzniku zločinnosti
mladistvých.
V Chomutovské ul. čp. 206 je
také k dispozici dluhová poradna. Provozní doba: po, st: 9–17
hodin, út, čt, pá: 9–14 hodin.
Tel.: 770 120 091. E-mail:
osp.klasterec@nadeje.cz.
Všechny služby jsou financovány z dotačních titulů Evropské unie, Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, případně
Ústeckého kraje. Město se
podílí na financování téměř 10
procenty.

S jakým cílem jste vstupoval do funkce ředitele
Nemocnice Kadaň?
Po pověření vést nemocnici od
vlastníka Nemocnice Kadaň,
s. r. o., kterým je Město Kadaň,
jsem jako první ubezpečil
zaměstnance nemocnice, že
všechny mé kroky budou vést
k rozvoji této nemocnice. Jako
každá jiná nemocnice potřebuje i ta naše důvěru pacientů,
kteří jsou nuceni nemocnici
navštívit. Nejvíce pacientů,
kteří navštíví nemocnici, je
z Kadaně nebo z Klášterce nad
Ohří. V případě, že se nám
dlouhodobě podaří tuto důvěru udržet, bude nemocnice
plnit svoje poslání.
Jak je na tom v současné
době nemocnice po stránce personálního obsazení?
Nehrozí uzavírání některých oddělení?
Mým zájmem je nemocnici
rozvíjet v rámci odborností,
které má nemocnice nasmlouvané se zdravotními pojišťovnami. Považuji za důležité,
aby hlavně stávající lékaři
a sestry, kteří zde pracují,
sami cítili, že v nemocnici nastala změna k lepšímu. Všem
novým lékařům a sestrám,
které jsme oslovili, jsem říkal
to samé. Budu rád, když v naší
nemocnici bude zaměstnán
zdravotní personál, kterého
bude práce bavit a budou chtít
pracovat právě v kadaňské
nemocnici. Od 11. 11. 2016,
kdy jsem ve funkci, nově
nastoupilo několik lékařů
i sester. Buď na celý nebo
zkrácený úvazek jsme přijali
lékaře na oddělení dětské,
interní, chirurgické a ortopedické. Dále se nám podařilo
do nočních a víkendových slu-

žeb získat lékaře na oddělení
chirurgie a anestezie. Tři lékaři, kteří jsou na svých současných pracovištích ve výpovědní době, nastoupí do
nemocnice v dubnu. S dalšími
zdravotníky dále jednáme.
Jsem rád, že se začínají vracet
i zaměstnanci, kteří dříve
v nemocnici pracovali.
Jak je na tom kadaňská
nemocnice z ekonomického pohledu?
Nemocnice Kadaň je jedna
z mála nemocnic v České
republice, která hospodaří
dlouhodobě velmi dobře. Plán
pro rok 2017 je sestaven jako
vyrovnaný. Všichni zaměstnanci nemocnice obdrželi
platové výměry od 1. ledna
2017 s navýšením o 10 % .
Musím konstatovat, že podpora vlastníka nemocnice
Města Kadaně je velmi podstatná. Podporuje nemocnici
v nutných investicích a opravách. Obě největší města
Kadaň i Klášterec nad Ohří
nemocnici výrazně podporují
každý rok.
Počítáte letos s nějakými
investicemi do přístrojového vybavení?
Máme připravený seznam
zdravotnických přístrojů, které v letošním roce obnovíme.
Jsem rád, že i primáři oddělení
se na výběru přístrojové techniky podílejí. V současné době
již probíhá výběrové řízení na
nový digitální rentgen,
který bude umístěn na
zdravotním
středisku
v Klášterci nad Ohří v Královéhradecké ulici. O dalších
jednotlivých nákupech přístrojů budeme postupně vaše
čtenáře informovat.
Děkujeme za rozhovor.

Nové auto již pomáhá seniorům
Místní sponzoři zaplatili
náklady spojené s pořízením
vozidla Dacia Dokker, které
nyní slouží k rozvozu obědů
pečovatelskou službou či
k převozu klientů domova
pro seniory na kulturní
a společenské akce. Projekt
Auto pomáhá seniorům již
deset let v Ústeckém kraji

zajišťuje Jaromír Pour (na
titulní straně novin uprostřed). „Všem sponzorům
patří velký dík,“ uvedla spokojeně ředitelka domova pro
seniory Miroslava Lizáková.
Jména sponzorů jsou uvedena logy jednotlivých firem
přímo na zmíněném vozidle.

SENIORŮM

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Aktivní senioři se vzdělávají na gymnáziu
Cílem projektu Poznáváme
společně aneb Klášterečtí
senioři a studenti se
vzdělávají společně pod
jednou střechou je zejména posílení mezigeneračních
vztahů pomocí zajímavých
seminářů, na kterých jsou
přednášejícími jak garanti
jednotlivých seminářů, tak
i studenti a můžou to být
i samotní senioři.
Projekt nyní vstupuje do třetího ročníku. Realizační tým,
který tvoří zejména pedagogové gymnázia ve spolupráci
se základní uměleckou školou a městskou policií, připravil
pro
školní
rok
2017/2018 tuto nabídku
kurzů a seminářů:
Cestománie
Poznejme své tělo
Bezpečný senior
Svět knihy a filmu
Kouzelná chemie
Kondiční cvičení
Výtvarná a hudební dílna
Anglický jazyk
Německý jazyk
Svět počítačů a moderní
technologie

Přihlášky jsou k dispozici
v sekretariátu Gymnázia
a SOŠ Klášterec nad Ohří,
v turistickém informačním
centru pod radnicí či na
odboru sociálních věcí, školství a sportu v Zahradní ul.
č. 10.

Přihlášku je
třeba odevzdat
do 30. 6. 2017.
„Těšíme se na naše už stálé
studenty a rádi přivítáme
i nové účastníky seminářů“,
říká
Zdena
Janichová
z městského úřadu, která
ráda poskytne bližší informace na tel. 474 359 629.
Aktivní senioři si mohou
vybrat i několik seminářů
najednou. O své zkušenosti
s touto výukou se s námi
podělila jedna z účastnic,
Anna Ježková. „Moc se mi
líbilo vyprávění v Cestománii, kdy jsme si prohlíželi jak
krásné diapozitivy z dale-

kých zemí, tak nás čekalo
překvapení v podobě vlastnoručně vyrobeného občerstvení s vlaječkami jednotlivých států. Byli jsme i na
výletě v Německu, v naší
partnerské obci a okolí. Prohlédli jsme si zdejší kostely
a muzeum,“ říká Anna Ježková, která si pochvaluje
i výuku jazyků. „Paní učitelka Cvrčková nám poradila,
jak si oživovat probíranou
látku na internetu. Dcera se
teď chlubí v Anglii, že se
neztratím třeba na letišti.
I když mluvené angličtině
příliš nerozumím, tak jsem
schopná říct základní věci.“
Paní Ježkové se zamlouval
i seminář Bezpečný senior,
kde se od vyučující policistky
dozvěděli, jak mají postupovat, když je oslovují „šmejdi“. Účastníci kurzu navíc
dostali i reflexní pásky a další
užitečné drobnosti. Kondiční
cvičení pak zaujalo naše
seniory třeba tím, že se
dostali do posilovny, kde si
mohli pod vedením lektora
a zároveň podle svého vla-

stního tempa vyzkoušet různé posilovací stroje. Projekt
je kompletně financován
městem, účastníci platí
pouze administrativní poplatek 100 Kč.
Základní umělecká škola
pro tento rok přichází
i s možností rozšířit nabídku
stávajících seminářů. Připravila proto dotazník, ve kterém nabízí tyto možnosti
v rámci studia hudebního
nástroje a zpěvu: klavír, zobcová flétna (příčná flétna),
kytara, elektrická kytara,
housle, violoncello, trubka,
pozoun, zpěv, hudební dílna
všeobecná (zaměřená na
zvládnutí jednoduché teorie
a hromadné muzicírování ve
skupině nástrojů), studium
dějin hudby, nahlédnutí do
muzikoterapie.
Zájemci nechť se hlásí v kanceláři ZUŠ, vyplněný tištěný
dotazník je možné předat
také v turistickém informačním centru pod radnicí.

Tlačítko Pro Život
pomáhá seniorům

Klientky domova pro seniory byly obdarovány růžemi,
které jim na společenské akci k Mezinárodnímu dni žen
předali starosta města Štefan Drozd a místostarosta Josef
Suchý (na snímku). Následovalo hudební vystoupení
Tomáše Bartáka s oblíbenými písničkami, tanec a volná
zábava.

Zůstat co nejdéle v domácím
prostředí a zároveň si moci
přivolat rychlou pomoc ve
chvíli, kdy se senior ocitne
v jakémkoliv ohrožení včetně
zdravotního, nabízí od loňského roku projekt Tlačítko
Pro Život. V Klášterci nad
Ohří je zatím jen několik
seniorů, kterým tuto službu
objednala a zaplatila buď
vlastní rodina nebo konkrétní
partner. „Zlatým partnerem
může být organizace, firma
nebo fyzická osoba, která
projeví zájem se finančně
podílet na zajišťování technologie a služeb Tlačítka Pro
Život,“ uvádí majitel provozující společnosti. Prozrazuje
také konkrétní situaci z praxe, kdy již červené tlačítko
pomohlo:
92leté
paní
A. N. z Klášterce nad Ohří se
ve 4 hodiny ráno udělalo
nevolno. Bydlí sama a od
svých příbuzných dostala
darem službu Tlačítko Pro
Život. Proto si ve zmiňovanou
dobu tlačítko zmáčkla. Po

příjezdu hlídka vyhodnotila
situaci tak, že zavolala rychlou záchrannou službu, která
ženu odvezla do nemocnice.
O vzniklé situaci byli příbuzní
paní A. N. neprodleně informováni. V současné chvíli se
ženě již daří dobře.
Více informací o možnostech projektu Tlačítko Pro
Život získáte na telefonu:
733 124 003 nebo webu:
www.TlacitkoProZivot.cz
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Knižničkování
V těchto dnech
v kotelně gymnázia
probíhá přeměna staré ledničky na novou
knižničku dle návrhu
Kláry Kutišové z kvinty, který měl u veřejnosti největší úspěch.
Knižničkování
se
uskuteční 21. dubna.
Nejprve
divadelní
skupina The Brokes
z GSOŠ přečte publiku
originální pohádku
Půlnoční pramen, jejíž
děj souvisí s kouzelnou řekou Ohří. Poté
se návštěvníci odeberou na dětské hřiště
v Sadové ulici, kde
bude odhalena vyzdobená
knižnička.
Namísto běžného vstupného se od diváků očekávají darované
knihy, které budou uloženy do knižničky, aby mohly potěšit
náhodné čtenáře.



Z barokní
památky
zmizel kříž
Neznámý pachatel odcizil
z prvního zastavení barokní
památky Sedm bolestí Panny Marie kříž, případ šetří
policie. Předběžný odhad
škody je 18 400 Kč. Hledáme případné svědky události. Prosíme o nahlášení
na město nebo na Policii
České republiky.
Připomínáme, že kaple
nechal postavit Michael
Osvald Thun v roce 1691
a jsou chráněny jako
nemovitá Kulturní památka
České republiky.

Aktuálně z Okounova
V březnu se slavil svátek všech žen, starosta obce Josef Dvořák předal každé ženě a dívce v našich obcích Okounov, Oslovice, Krupice a Kotvina krásnou kytičku, která doufám udělala
všem radost.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

AKTUÁLNĚ

RADNICE INFORMUJE
Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Krátká
Rada města Klášterce nad Ohří usnesením
č. 1633/60/2017 ze dne 8. března vyhlašuje konkurzní
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Klášterec nad Ohří,
Krátká 676, okres Chomutov. Více informací a přihlášku
najdete na webu města.
Ukliďme Česko
Město Klášterec nad Ohří podporuje celorepublikovou
akci Ukliďme Česko, jejíž vrchol je 8. dubna. V případě
vaší iniciativy je možné domluvit spolupráci s odborem
místního hospodářství.
Sbírka použitého ošacení
Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje ve dnech 24.–26. dubna tradiční sbírku
použitého ošacení. Sbírka bude probíhat v salónku městského úřadu od 8 do 17 hodin. Kromě oblečení přijímáme
domácí textil, domácí potřeby, hračky, peřiny, polštáře
a další potřebné věci, které jsou nepoškozené a čisté.
Z ekologických důvodů nepřijímáme elektrospotřebiče,
nábytek, koberce, matrace, kočárky ani jízdní kola.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět.
Odchyt koček nadále pokračuje
V ulicích Budovatelská, Mírová, Školní, Na Vyhlídce,
Olšová a Topolová pokračuje odchyt koček až do konce
dubna. Prosíme, aby lidé nevypouštěli kočky z odchytových sklopců a nebránili tak městské policii v odchytu.
S kočkami je zacházeno dobře, sklopce jsou pravidelně
kontrolovány, odchyt navíc schvaluje a průběžně monitoruje veterinární správa. Kočky jsou po odchytu vykastrovány, v útulku se týden regenerují a je jim
poskytována veterinární péče, ke které se běžně nedostanou. Poté jsou vráceny zpět do lokality.
Konference Stop & Stay
Ve dnech 26. a 27. dubna v kině Egerie proběhne konference Stop & Stay, kterou pořádá Destinační agentura
Dolní Poohří, o.p.s. Více informací na vnitřní straně
titulní strany.

Poděkování
Děkujeme starostovi Okounova, panu Josefu Dvořákovi,
že nám zajišťuje odvoz na nákupy. Od 90. let jsme takového
starostu v Kotvině a Okounově neměli. Děkuji i děvčatům,
které nás vozí – Aničce Jirasové a Jarče Dvořákové.
K. Rejnová společně se Z. Petrovou, J. Richtrem a A. Petrem
Začaly úklidové práce po zimě – opravy místních komunikací,
prořezání a čištění zarostlých zákoutí v obcích za pomocí
štěpkovače.

Vždy ve čtvrtek odpoledne pokračujeme s odvozem místních obyvatel obecním vozidlem na nákupy. Tato služba se nám
osvědčila, babičky si to pochvalují, střídá se jeden čtvrtek Okounov a další čtvrtek Kotvina. Zaměstnanci obce pomáhají
s nákupem a jeho dovozem a odnosem domů.
Josef Dvořák, starosta obce I

ROZHOVOR S...

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Rozhovor s … Jaroslavou Kolářovou
V rubrice rozhovor s… každý měsíc představíme osobnost z Klášterce nad Ohří, která se zapsala do jeho
dějin, aktivně se věnuje nějaké veřejně prospěšné
činnosti nebo je úspěšná ve svém podnikání či profesi.
Jaroslava Kolářová je činorodá žena, maminka tří dětí,
která založila a vede spolek Ženy 100+. Zajímalo nás,
co ji k tomu vedlo a jak se aktivity spolku vyvíjejí.
Můžete blíže představit
spolek Ženy 100+, který
jste založila?
Hlavní myšlenkou našeho
spolku je podpora volnočasových aktivit dětí v našem
městě. Jsme názoru, že
kroužky jsou pro děti důležité, tráví čas účelově a přit-

om dochází i k utváření
jejich osobnosti. Chceme
zlepšovat materiální zázemí, aby se do kroužků děti
rády vracely a měly lepší
podmínky pro tvorbu či trénink. Postupem času jsme
začaly dělat i benefiční koncerty.

Kde se scházíte a jak činnost spolku vypadá v praxi?
První schůzka proběhla ve
školní jídelně při ZŠ Krátká,
pak jsme se přesunuli na
gymnázium, kde máme
k dispozici školní třídu. Všude
se k nám chovají vstřícně.
Scházíme se každý třetí
měsíc, to je 4x do roka. Benefiční koncerty nemají pravidelnost, vznikají podle potřeb
a proseb lidí. Přispíváme
finančně minimálním příspěvkem 100 Kč za čtvrt roku.
Teď je nás kolem padesáti,
ženy svobodné i vdané,

Jaroslava Kolářová (vpravo) se Zuzanou Šestákovou při čtení z nově vydané pohádkové
knížky pro děti

Spolek finančně podpořil
vytvoření kostýmů ve hře
divadla The Brokes

Jak vlastně spolek Ženy
100+ vznikl?
Spolek vznikl v době, kdy
jsem si myslela, že atmosféra ve městě je spíš nepřátelská. V době mé mateřské
dovolené v roce 2013 jsem
se cítila v určité izolaci. Líbila
se mi myšlenka, že se ženy
společně scházejí, v zahraničí je to běžné. Mým záměrem bylo pospojovat dobré
lidi kolem sebe. Hodně lidí si
ťukalo na čelo, že to nebude
fungovat. Což mě neodradilo, jsem takový beran, šla
jsem prostě za tím. Ze
začátku nás bylo dvanáct,
k několika nejbližším známým se přidaly postupně
další ženy.

různých sociálních skupin,
různých povolání.
A co muži? Mohou být také
členy spolku?
Určitě. Pánové mají u nás

také dveře otevřené, ale muž
spíše řekne: „Dobře, dám ti
na to peníze, když se ti to líbí
a baví tě to.“ Většina mužů je
časově vytížena a nechtějí tak
trávit svůj volný čas. Ale při
beneficích se velkou měrou
zapojují. My ženy jsme přece
jen více emočně laděné,
máme z pomáhání dobrý
pocit na srdci. Vzájemně se
potřebujeme slučovat, povídat si, scházet se. Snaha
pomáhat je v nás zakotvena,
už v našem mateřství od přírody. Máme v sobě hodně
empatie.
Jak se aktivity spolku
vyvíjejí?
Nejdřív jsme nakoupily hračky pro nejmenší do herny ve
Volňásku, pak podpořily soubor ze ZUŠ. A pak přišly benefice. To jsou situace, kdy
nemůžete říct, že se vás to
netýká. Každý z nás se může
ocitnout v tísni. Nejde ale
přitom jen o materiální
pomoc. Nezapomenu na
benefice, kdy ve chvílích, kdy
se člověk nachází na konci
své životní cesty, vidí, že jsou
tu lidé, kteří jej mají rádi. Ty
okamžiky vám zůstanou
zaryté v srdci po celý život.
Při beneficích je krásné, že
všichni táhnou za jeden provaz, že děti se učí tomu, že
pomáhat je lidské a patří to
do našich životů. Spolek je
otevřený pro všechny, každý
pomáhá, jak může a jak to
cítí. Stojí třeba u stolku s prodejem. Zapojují se i místní
podnikatelé. Mám z toho dobrý pocit. Během krátké doby
se dal dohromady tým úžasných lidí. Všem bych i tímto
rozhovorem chtěla poděkovat
a říct, že si jich nesmírně
vážím.

Ženy ze spolku při jedné z benefičních akcí

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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ROZHOVOR S ...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Bramborové knedlíky se zelím, a k tomu pečené maso,
třeba kachnu. A žemlovku.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Teď momentálně tmavě modrá, měla jsem období, kdy
to byla fialová. Mění se to.
Jaké nejvzdálenější místo ve světě jste navštívila?
Nejdál jsem zatím byla v Turecku. A vlastně se docela
těším, až budu mít jednou čas a peníze na cestování. Láká
mě teplo a klid, jet třeba jednou na Bali, kde místní neřeší
čas a jsou spokojení. Zažít to zpomalení.

Skauti využili příspěvek spolku k pořízení motorové pily
Čekala jste, že se aktivity
spolku takto rozvinou?
Vůbec ne. Sice jsem v to věřila, ale netušila jsem, že jednou
budeme s místními hudebníky
spolupořádat třeba tak úspěšnou akci jako byl 1. benefiční
koncert Dobro je v nás, kde se
podařilo vybrat 25 530 korun.
Tento dar posloužil na nákup
dvou repasovaných elektrických polohovacích lůžek do
domova pro seniory.
Co chystáte dalšího?
Připravujeme obdarování pro
další čtyři žadatele a možná
najdeme čas i na další benefiční koncert. Naší nepsanou
dohodou je, že nerozlišujeme,
jestli do kroužku chodí moje
nebo tvoje dítě. Vlastně se nikdy nestalo, aby členky našeho
spolku řekly: „tomu ne“. Jsme
apolitické. A tak bych ráda,
aby to zůstalo i nadále. Samo-

zřejmě máme svá pravidla,
která jsou zakotvena ve stanovách a těmi se řídíme.
A co byste vzkázala našim
čtenářům?
Pokud cítíte, že vás tato myšlenka nadchla, prosím, přidejte se k nám, protože čím
více nás bude, tím větší bude
naše síla pomoci.
Děláme to pro sebe, jelikož
pomáháme dětem a lidem
z našeho města, případně
i okolních obcí. Jsme toho
názoru, že když děti mají
možnost někde si vybít svoji
energii, pak jsou šťastnější.
Vždyť skutečný přítel je lepší než ten virtuální. A my,
jako rodiče, jsme také spokojení.
Kontakt fcb ŽENY 100+ nebo
e-mail: deti100@email.cz
Vlasta Fišrová I

Přehled dosavadních obdarovaných:
DDM nákup hraček pro nejmenší do herny, kam chodí
maminky s dětmi na dopolední hraní
Soubor Pettiny a Petullinky při ZUŠ
Benefice pro Lucinku Jaklovou
Benefice pro Evičku
FK Mladší přípravka
Atletický oddíl
TJ Ohře
GSOŠ „Podporujeme talenty“
Trial – Tomáš Jindra
Gymnastický oddíl Žabičky
Sáňkař Michael Lejsek
Dobro je v nás – benefiční koncert
TJ Šachy
Junák – český skaut
Sbírka pro Janu
Taneční skupina Respect
Řeckořímský zápas
Divadelní spolek The Brokes při GSOŠ
Ženy 100+ ve spolupráci s nečleny spolku přispěly
pro tyto účely částkou 135 462 Kč

Jaké máte koníčky?
Jsem lektorkou pilates, jinak mi nezbývá na koníčky čas.
Třeba číst zase knížky, tak snad jednou na tom pustém
ostrově. Zaměstnává mě rodina, kavárna, spolek. To jsou
moje koníčky. Až jednou bude čas, tak se chci naučit hrát
na klavír. Až děti povyrostou. Teď se pořád ještě vzdělávám,
jak v pilates, tak v gastronomii.
Co vám práce ve spolku dala a co vzala?
Kromě času mi nevzala nic. Spíše mnohé dala. Potkávám
se se spoustou zajímavých lidí, poznávám ty, kteří buď
jako klub či jednotlivci jsou za hranicemi našeho města
úspěšní. Na druhé straně vidím i ta negativa, ty starosti
a smekám před každým, kdo věnuje svůj volný čas práci
s mládeží či dětmi. Také se mnohému učím od organizace
benefičních koncertů až po komunikaci v rámci spolku.
A v neposlední řadě mi mnohé dávají samotné členky
našeho spolku.

Krajem putují autisté,
aby dělali osvětu
Lidé s autismem mnohdy
nevypadají jako Rain Man,
bývají téměř neviditelní, žijí
nenápadně. Jejich okolí nemusí tušit, že mají jiný pohled
na svět. Někdy jsou velmi
talentovaní v určitém oboru,
ale mnohdy mají potíže
v obyčejných životních situacích. Proto potřebují pochopení a ohleduplnost. A právě
k bližšímu poznání těchto lidí
slouží osvětová akce, kterou
je Putování 2017 – Návrat
k pramenům.
Jedná se již o pátý ročník
osvětové akce, která probíhá
jako putování dospělých
autistů Českou republikou od
města k městu. Tentokrát se
prochází západními a severními Čechami, jednou ze
zastávek bude i Klášterec nad

Ohří. Organizátoři uspořádají
i osvětovou besedu, a to
3. dubna v 18 hodin
v městské knihovně. Záštitu nad touto akcí převzal starosta města Štefan Drozd.
Poutníci uvítají, když se k nim
přidají turisté. Sami jsou
zdatnými turisty, mají rádi
přírodu. Každý se může
k putujícím autistům přidat,
alespoň na část trasy. Nebo
je na cestě pozdravit, podat
chléb se solí a podobně.
Letošní putování začíná
v sobotu 1. dubna v Chomutově, pokračuje přes Kadaň,
Klášterec nad Ohří, Stráž na
Ohří, Karlovy Vary směrem
do Chebu a odsud přes Mariánské Lázně až do Plzně. Více
informací na: www.adventor.ofg/putovani-2017.

Městská knihovna vypisuje soutěž PISÁLEK, která dala
prostor již mnoha nadějným autorům. Soutěž probíhá
v kategoriích žáci od 13 do 15 let, studenti od 16 do 19 let
a dospělí od 20 let výše. Soutěží se v oboru poezie a próza.
Práce v podobě jedné básně či povídky do maximálně tří
normostran zašlete elektronicky na adresu: radka.zadinova@seznam.cz. Termín uzávěrky je 30. dubna 2017.
Podrobnější informace naleznete na webu knihovny.

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

Čas
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
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

Název filmu
Formát Cena
Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA – Dobrodružný animovaný příběh o Šmoulech
3D
140,Volání netvora: Příběh života
USA/ŠPA/VB – Fantasy příběh o obřím mluvícím stromě a třináctiletém chlapci
2D
110,Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA – Dobrodružný animovaný příběh o Šmoulech
2D
120,Bába z ledu
ČR – Komedie Bohdana Slámy o tom, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoliv věku
2D
100,Popírání holocaustu
USA/VB – Životopisné drama o právním sporu uznávané historičky a spisovatelky
2D
110,I dva jsou rodina
FRA/VB – Komedie o francouzském otci a anglické dcerce, o které nevěděl
2D
100,Život
USA – Je život na Marsu? A je inteligentnější, než se očekávalo?
2D
110,Úkryt v ZOO
USA – Válečné drama o varšavské ZOO, kde vznikl úkryt před nacisty
2D
110,Power Rangers: Strážci vesmíru USA – Pětka vzdorných teenagerů se stane strážci vesmíru
2D
110,KISS v Las Vegas
Živý přenos z Rock film festivalu jaro – léto 2017
2D
100,Kráska a zvíře
USA – Hraná adaptace animované klasiky s Emmou Watson v hlavní roli
3D
130,Power Rangers: Strážci vesmíru USA – Pětka vzdorných teenagerů se stane strážci vesmíru
2D
110,Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA – Dobrodružný animovaný příběh o Šmoulech
2D
130,Masaryk
ČR/SLO – Životopisný film s Karlem Rodenem o Janu Masarykovi
2D
120,Raw
FRA/BEL – Syrové maso promění vegetariánku v monstrum
2D
90,Madama Butterfly
Živý přenos opery Giacomma Pucciniho z The Royal Opera House
2D 140/180,Ghost in the Shell
USA – Napůl robot Scarlett Johansson v blízké budoucnosti bojuje s kyberzločinem
3D
150,Putování tučňáků: Volání oceánu USA – Příběh malého tučňáka natočený nejmodernějšími technologiemi
2D
80,Příchozí
USA – Mysteriózní drama o mimozemské civilizaci, která obsadila svět
2D
80,Špunti na vodě
ČR – Komedie s předními českými herci o dobrodružné plavbě tatínků a jejich dětí
2D
120,Rychle a zběsile 8
USA/JAP/FRA/KAN – Vin Diesel a Charlize Theron v pokračování úspěšné filmové série
2D
130,Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA – Dobrodružný animovaný příběh o Šmoulech
3D
130,Rychle a zběsile 8
USA/JAP/FRA/KAN – Vin Diesel a Charlize Theron v pokračování úspěšné filmové série
2D
130,Psí poslání
USA – Příběh o věrném psu, jehož posláním je učit lidi smát se a milovat
2D
110,Alice Cooper
Živý přenos z Rock film festivalu jaro léto 2017
2D
100,Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
USA/AUS – Válečné drama režiséra Mela Gibsona o hrdinovi beze zbraně
2D
100,Proč právě on?
USA – Komedie o budoucím zeti, výstředním potetovaným multimilionáři
2D
90,Špunti na vodě
ČR – Komedie s předními českými herci o dobrodružné plavbě tatínků a jejich dětí
2D
120,Ztracené město Z
USA – V roce 1925 zmizel britský badatel na své expedici v amazonské džungli
2D
120,Mimi šéf
USA – Animovaný film o navenek roztomilém batoleti a uvnitř protřelém byznysmenovi
3D
140,Loupež ve velkém stylu
USA – Na stará kolena se Morgan Freeman se dvěma kamarády rozhodne vykrást banku
2D
110,Mimi šéf
USA – Animovaný film o navenek roztomilém batoleti a uvnitř protřelém byznysmenovi
2D
120,Ochránci
RUS – Akční příběh o superhrdinech, kteří se od dob Sovětského svazu ukrývali před veřejností
2D
110,Power Rangers: Strážci vesmíru USA – Pětka vzdorných teenagerů se stane strážci vesmíru
2D
110,Rychle a zběsile 8
USA/JAP/FRA/KAN – Vin Diesel a Charlize Theron v pokračování úspěšné filmové série
2D
130,Naprostí cizinci
ITA – Komedie o tom, když v partnerských vztazích začne prozrazovat tajemství SIM karta
2D
90,Lemmy Forever
Živý přenos z Rock film festivalu jaro léto 2017
2D
100,Přes kosti mrtvých
POL/ČR/NĚM/ŠVÉD/POL – Mysteriózní drama o záhadných vraždách a vybíjení divoké zveře na polsko-českém pohraničí 2D
110,Já, Olga Hepnarová
ČR/POL/FRA/SLO – V roce 1973 v centru Prahy najela do skupiny lidí nákladním vozem
2D
80,Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA – Dobrodružný animovaný příběh o Šmoulech
2D
100,Zahradnictví: Rodinný přítel
ČR/SLO/POL – První díl filmové trilogie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského s Aňou Geislerovou časově předchází Pelíškům 2D
120,Mimi šéf
USA – Animovaný film o navenek roztomilém batoleti a uvnitř protřelém byznysmenovi
3D
140,Zahradnictví: Rodinný přítel
ČR/SLO/POL – První díl filmové trilogie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského s Aňou Geislerovou časově předchází Pelíškům 2D
120,kino nehraje – Přijďte do letního kina na PÁLENÍ ČARODĚJNIC s divadlem Hnedle vedle

Zámek

Vše na kultura.klasterec.cz

16. 4. od 13 hodin – Velikonoce na zámku
Velikonoční odpoledne s bohatým programem.

26. 4. 43. od 17.30 hodin
43. Výměnný koncert – koncert učitelů a žáků ZUŠ z Klášterce
nad Ohří a Kadaně. Čtyři desetiletí se společně potkávají.

Základní umělecká škola
12. 4. od 17.30 hodin
Jarní velikonoční žákovský koncert – koncertní sál ZUŠ.

Kulturní dům
19. 4. od 19 hodin – Úsměvy Zdeňka Trošky
zábavný pořad s oblíbeným režisérem.
Vstupné: 230 Kč/D 200 Kč/KMD 120 Kč.
14. 5. od 19 hodin – Herci jsou unaveni – komedie.
Hrají: S. Skopal, S. Postlerová, V. Vydra – J. Čenský, N. Konvalinková –
J. Boušková, M. Zahálka a další. Vstupné: 280 Kč/D 250 Kč/KMD 140 Kč.

Galerie Kryt
Do 4. 4. Štěpán Jirák – Krajiny. Od 7. 4. do 2. 5. Jiřina
Romová – malba, Jakub Rom – dřevořezby.
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Reportáž z divadelního předjaří
aneb divadlo v Klášterci žije
Přiznávám se bez mučení,
jsem dlouholetým fanouškem
kláštereckého Klasu. Již léta
sleduji vývoj tohoto souboru
a držím mu palce. Viděla jsem
většinu jeho her a některé
i víckrát. Podobně jako nejnovější představení Spojovací dveře. Tento divadelní
kus anglického dramatika
Alana Ayckbourna ztvárněný
Klasem mě zaujal už na své
premiéře v sobotu 29. října
2016, kdy zahajoval 14. Klášterecké divadelní žně (a nakonec je vyhrál).
Hlavní hrdinkou tohoto komediálního příběhu s detektivní
zápletkou je prostitutka, které se umírající muž svěří se
svými zločiny. Vyhrocená
situace se posléze zamotá
díky stroji času, který však
také poskytne šanci na
záchranu života prostitutky
a dalších dvou žen. O vtipné
situace a překvapení není
nouze a troufám si říci, že se
našim amatérským hercům
povedl výkon brilantní.
Ve čtvrtek 26. ledna jsme
měli možnost se v kulturním
domě potěšit reprízou, a tak
jsem samozřejmě nezaváhala. Někdy bývá zajímavé sledovat rozdíly mezi oběma
vystoupeními. Napodruhé si
také divák více všímá detailů,
neboť už méně bedlivě sleduje příběh. Repríza se mi zdála
ještě o kousek lepší než premiéra, ale přesto jsem na
konci byla trochu zklamaná.
Potlesk na konci se mi zdál
nedostatečně bouřlivý. Napoprvé mi publikum připadalo
mnohem žhavější.
Zajímalo mě, co na to režisér
hry, Miroslav Nyklíček.
“Příjemně mě překvapili diváci. Přišla jich spousta, a to
i přestože většina z nich už
hru viděla při premiéře na
Kláštereckých divadelních
žních. Rozdíly mezi premiérou a následnými reprízami
jsou vždycky. A co se týká
konkrétních rozdílů, byly jen
k dobrému. Herci byli uvolněnější, což je přirozené,
a díky tomu hra trochu volněji
dýchala, byla svižnější a živější. Také díky tomu se diváci smáli i v místech, ve kterých na premiéře nereago-

vali. Nemá cenu zacházet do
detailů, ale určitě chci všechny, kteří hru ještě neviděli, pozvat na některou
z příštích repríz, protože
každá další bude ještě lepší.”
V to doufám samozřejmě
také. Spojovacími dveřmi
jsem nadšená. Přála bych hře
i jejím hercům co nejvíce nadšených diváků a když by se
podařilo, tak i nějaké ocenění.
A jakou budoucnost jim věští
režisér?
“Nevěštím, nejsem Sibyla,
ale doufám. Doufám, že se
hra bude i dál líbit, že se při
ní budou lidi smát a že jim při
odchodu z divadla bude fajn.
Doufám, že si ji zahrajeme co
nejčastěji a před spoustou
veselých diváků a také že se
bude líbit i na nějaké přehlídce, na kterou se ovšem chystáme až příští rok.”
Další kulturní zážitky nám
zprostředkovala Divadelní
společnost Klas ve dnech
3.–4. března 2017, když do
našeho města pozvala hosty.
Aby divadlo v Klášterci žilo,
Klas již třetím rokem pravidelně zasazuje tzv. Divadelní jařinu, osení, ze kterého
pak na podzim sklízí Divadelní
žně.
Krátký dvoudenní festival nám
přinesl dvě velmi různorodá
představení. Prvním byl kabaret S úsměvem nepilota,
který k nám přivezlo Kočovné
divadlo Ad Hoc. Divadelníci se
v Klášterci již v minulosti
představili s operou Zmrazovač a i tentokrát se především
zpívalo. Humorná hudební
čísla rozmanitých žánrů
střídala vtipná poezie
a krátké komediální scénky. Chytlavý humor se tu
a tam ochomýtl kolem politické satiry, zalaškoval se
slovními hříčkami, ale většinou stavěl na jednoduchém
vtipu, který nikoho neurazí.
Jako druzí se nám připomněli
kadaňští divadelníci ze spolku
Navenek se svou hrou Bez
obřadu, již jsme měli možnost vidět na Kláštereckých
žních již před dvěma lety.
Nejspíš to byl důvod nižší
divácké účasti než předešlý
večer, přestože představení je to velmi povedené

Z představení Spojovací dveře
a o smích není nouze. Zápletka vzniklá kolem potřeby
zbavit se otravného ctitele
a zároveň bezcenné koncesní listiny na těžbu ropy
se lehce zamotává, když se
jedna z postav začne shakespearovsky vydávat za někoho jiného. Scénář francouzských autorů Jeana Giraulta
a Jacquese Vilfrida pojalo
Divadlo Navenek velmi vkusně a profesionálně. Na první
pohled povrchní příběh plný
vtipných situací v sobě skrývá
kritiku chamtivosti.
Díky za oba kulturní zážitky,
organizaci a vtipný úvod Klasu a protože mě zajímá
budoucnost souboru obecně,
nakonec znovu vyzvídám ještě na Mírovi Nyklíčkovi, jak
je to s tou jeho režií. Je nyní
oficiálním režisérem Klasu
on? Nebo bude nějaká změna?
“Klas měl vždycky režisérů víc
a je to dobře,” odpovídá mi.
“Ale pravdou je, že v poslední
době to tak nějak zůstalo na
mně. Samozřejmě, že kdo
nás zná, namítne, že je tu
Václav Polda, ale ten tvrdošíjně trvá na tom, že je režisérem Divadla Zdrhovadlo.

foto: J. Valta
Také se tu ještě na posledních
Kláštereckých divadelních
žních představil můj syn
s vlastním divadelním kusem
Balada o pružné kulce na
motivy povídky Stephena
Kinga, ale v tomto případě si
nedovolím odhadnout budoucnost pro náš soubor.
Ačkoli je pravda, že mladé
a talentované lidi by Divadelní spolek Klas potřeboval jako sůl. A to říkám
i přesto, že s námi začali na
nejrůznějších projektech spolupracovat mladí nadšenci
z místního gymnázia a tudíž
nějaká mladá krev už nám
v žilách koluje.”
Výzvu na posílení divadelního
souboru samozřejmě mileráda předávám dál a ještě tučně.
Z kulturního domu odcházím
v povznesené náladě a tak
trochu závidím učitelům, že
jim Klas zahraje Spojovací
dveře za dveřmi zavřenými.
Bude to představení jen pro
ně ke Dni učitelů.
Já se všemi ostatními obyčejnými smrtelníky se holt budeme těšit až na podzimní Žně.
Zasazeno máme!
Renata Šindelářová I

TIP NA VÝLET
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Udělejte si výlet na jedinečný zámek Jezeří
Na úpatí
Krušných hor
se tyčí zámek,
který má
bohatou historii
i zajímavou
současnost.
Zámek nabízí 3 prohlídkové okruhy (interiéry, sklepení
– pohádkové bytosti a strašidla a okruh bez průvodce –
zámeckou stříbrnici, pokoj
kapucínů a sklepy). U prvního
okruhu je nutná rezervace.
Po zimní přestávce se na vaši
návštěvu zde těší od soboty
1. 4. 2017.
Podrobnější informace získáte na www.zamek-jezeri.cz
A jak se k zámku dostanete?
Směrem k zámku se po menším stoupání dostanete před
hlavní zámeckou bránu, která
je však zavřena a slouží provozu a správě zámku. Podle
instrukcí se vydáte po asfaltové komunikaci do kopce a cca

po 50 metrech odbočíte vpravo na lesní cestu, která vás
dovede ke vstupu do areálu,
a vstoupíte do horní zámecké
zahrady. Vstup do zámku je
o úroveň níže na spodním –
vnitřním nádvoří, na které se
dostanete, když zahradou projdete dle značení. Dojdete
k budově Panského domu,
v němž je pokladna, prodejna
suvenýrů, toalety a rychlé
občerstvení. Správa zámku se
snaží vyhovět a vyjít vstříc
handicapovaným, cyklistům

HISTORIE ZÁMKU
Napříč staletími se přesuneme rovnou do novější historie
zámku. Od roku 1943 bylo Jezeří využíváno pro vězeňské
účely. Byl zde zřízen tábor pro prominenty, převážně vysoké
francouzské důstojníky. Celý zámek byl natřen zelenou
maskovací barvou a kolem byly vystavěny strážní budky,
mezi sebou propojené drátěnými ploty nabitými elektřinou.
Mezi osobnostmi internovanými na Jezeří se mimo jiné
uvádí Pierre de Gaulle – bratr francouzského prezidenta de
Gaulla, syn bývalého ministerského předsedy Michael Clémenceau či Dr. Menetrel – osobní lékař maršála Pétaina.
Poválečná historie Jezeří pro zámek znamenala počátek
zkázy. Po skončení 2. světové války se zámek na krátký
čas vrátil do držení Lobkowiczů, ale přišel rok 1948, nad
zámkem byla vyhlášena Národní správa. V 50. letech spadalo Jezeří nejprve pod ministerstvo národní obrany, posádka zámek v podstatě obsadila a zcela zdevastovala. Správa
zámku měla zákaz provádět i běžnou údržbu, špatný stav
zámku se prohluboval. Významná kulturní památka byla
ještě v polovině 80. let z důvodu prioritní těžby uhlí určena
k likvidaci. Otázka, která vyvstala, se ale přestala dotýkat
pouze samotného zámku, kterému hrozilo absolutní narušení statiky. Případný sesuv půdy by ohrozil také hnědouhelný lom. V roce 1986 vznikla skupina nadšenců, která
se po roce 1989 změnila na oficiální Společnost za obnovu
Jezeří a místu byla vrácena památková ochrana. Těžební
limity z roku 1990 zároveň ochránily také město Horní
Jiřetín a osadu Černice. V roce 1991 byly uplatněny a poté
uznány restituční nároky rodiny Lobkowiczů. Obnova zámku
však byla nad jejich finanční možnosti a Lobkowiczové darovali zámek státu. I přes velmi špatný stav byl zámek zpřístupněn veřejnosti, a to v roce 1996. Obnova zámku probíhá
současně s prováděnou rekonstrukcí.
Lenka Fricová I

i rodinám s dětmi, případně se
zvířecími mazlíčky. Po předchozí domluvě je možné zajistit vstup do zámku z hlavního
nádvoří a tím umožnit absolvování alespoň části prohlídkového okruhu v úrovni
přízemí zámku pro handicapované, po dohodě s průvodcem
může
absolvovat
prohlídku i slušně vychovaný
zvířecí mazlíček, v případě velké žízně je na nádvoří dokonce
neustále k dispozici miska
s vodou.

V areálu zámku nejsou bohužel instalovány stojany pro
cyklisty, ale kola mohou
cyklisté zanechat uzamčené
v prostoru vnitřního nádvoří.
Na zámku myslí také na vaše
děti, proto je na dohled ze
zahrádky občerstvení umístěn dětský koutek. Po dohodě
je možné nechat kočárky
v místnosti za pokladnou,
k dispozici je také přebalovací
podložka. Nechybí možnost
rychlého občerstvení.
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POHLED DO HISTORIE

Znáte zajímavou historii tohoto domu na náměstí?
První letošní významné
výročí se týká nejstarší
historie města.
Před 740 lety nechal český
král Přemysl Otakar II. zrušit
benediktinské proboštství na
území dnešního Klášterce.
Stalo se tak v roce 1277
a jeho území bylo přičleněno
ke královské koruně. Důvody,
které k tomu Přemysla Otakara II. vedly, zůstávají skryté a můžeme o nich pouze
spekulovat, ale pravděpodobně šlo o dar rodu Šumburků
za jejich služby králi. Ti ho
totiž získali v léno a přičlenili
ho k perštejnskému panství.
Řád benediktinů vznikl ve
20. letech 6. století z podnětu sv. Benedikta z Nursie,
který podle legendy založil
klášter na Monte Cassinu
ležícím nedaleko od Říma
a je také autorem mnišské
řehole, kterou se řád řídí.
Tato řehole se brzy rozšířila
v celé západní Evropě. Co se
týče českých zemí, prvním
benediktinským klášterem
na našem území byl ženský
klášter sv. Jiří v Praze, který
byl založený v roce 973,
a následně vznikl také první
mužský klášter na pražském
Břevnově, a to v roce 993.
K našemu městu se však přímo vztahuje až klášter
v Postoloprtech, Porta Apostolorum, česky Brána apoštolů. Dobu založení kláštera
nelze přesně určit, podle
dostupných pramenů je
pravděpodobné, že byl založen ještě před koncem
11. století.

V domě čp. 10 dnes najdeme městskou policii, odbor sociálních věcí, školství a sportu městského úřadu i pobočku České pošty
Řád benediktinů vybudoval
probošství kláštera v Postoloprtech na našem území
mezi lety 1150 a 1250. Klášter pravděpodobně stával na
rozhraní města a zámeckého
parku a brzy kolem něj
vyrostla osada, která po něm
přijala také jméno. To znělo
latinsky Claustrellum. Nejstarší záznam o použití latinského označení pochází
z roku 1352. O 4 roky později
se v pramenech uvádí také
německý název Klosterlin
a v roce 1407 také český –
Klasterzecs. Čili v tomto roce
si připomínáme také 610 let

Terakotové alianční erby Thunů a Salmů na domě čp. 10

od prvního užití českého
ekvivalentu názvu našeho
města.
V době fungování kláštera
vznikl na území Klášterce
také kostel Božského Těla
Páně (v roce 1352 zmiňovaný v rejstřících papežských
desátků jako farní), hřbitov
a pravděpodobně také škola.
Mnišské řády byly nejenom
šiřitelem křesťanství mezi
dosud pohanské obyvatelstvo (v českých zemích se
začalo křesťanství šířit po
přijetí křtu prvního historicky
doloženého Přemyslovce,
knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily), ale byly také
nositelem vzdělanosti. Zřejmě právě na místě bývalého
probošství byl později postaven špitál pro chudé a od
roku 1872 až do konce
2. světové války zde sídlilo
ředitelství thunského velkostatku. Jde o dům čp. 10,
zdobený je terakotovými aliančními erby – thunským
a salmským. K tomuto domu
přiléhá dům čp. 182, kde do
roku 1866 vařil právovárečný měšťanský pivovar a také
Löfflerova zámecká pekárna,
nyní dům čp. 12.
Materiál získaný z chátrajících budov proboštství po
jeho zrušení byl údajně
použit na stavbu městského

SLOVNÍČEK
POJMŮ
Léno – středověké
označení podmíněného
držení půdy či úřadu na
základě lenní smlouvy,
které uděloval panovník do osobního či
dědického držení.
Řehole – jde o soubor
pravidel, jimiž se řídí
život v jednotlivých
klášterech nebo řádech.
Proboštství – označení kláštera, organizačně
a právně závislého na
mateřském klášteře,
v podstatě se jednalo
o takovou „pobočku“
mateřského kláštera.
Desátek – poplatek
placený církevní či světské instituci. Desátek
se mohl platit např. církvi, představiteli církve, králi či lennímu
pánovi a tato povinnost
byla běžná až do raného novověku.
opevnění. A protože i městské opevnění slaví v roce
2017 své výročí, věnovat se
mu budeme v některém
z dalších čísel našich novin.
Lenka Fricová I

PRO RODINU
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Vítání nových občánků na zámku dne 18. 2. 2017

Valerie Kovalíková

Patricie Eperješi

Erik Frühauf

Týna Čížková

Natálie Černá

Vincenc Záblacký

Pavla Langová

Vanessa Tajerová

BLÍŽÍ SE ZÁPISY DO ŠKOL A ŠKOLEK

Matyáš Fišer

Laura Kokš

foto: J. Kučera

Opět budou vyučovat
genetickou metodou
Základní škola Petlérská ve
školním roce 2017/2018 opět
nabízí výuku čtení a psaní
genetickou metodou, což je
efektivní metoda, která vychází z oblíbenosti hůlkového písma. Nejedná se o žádný
experiment, ani nově objevenou metodu. Výuka začíná velkými tiskacími písmeny, žáci
pracují se svými křestními
jmény, na kterých se učí
poznávat celou abecedu.
Nesmírnou výhodou této
metody je fakt, že všechna písmena, která se žáci naučí číst,
se naučí hned i zapisovat.
Rychleji vyrovnávají rozdíly
mezi dětmi, které již některá
písmena znají z předškolního
věku a těmi, kteří žádná písmena neumí. Žáci také dokáží
lépe vnímat obsah vět, a tak
je od samého začátku docíleno
čtení s porozuměním. Další
výhodou je okamžité psaní velkých tiskacích písmen. Přibliž-

ně na konci listopadu se děti
naučí i malou tiskací abecedu
a teprve na konci prvního pololetí jsou seznámeny s psacím
písmem. Tou dobou již mají
dobře uvolněnou ruku a psaní
by jim nemělo činit takové
obtíže. Do této doby zaznamenávají své myšlenky (slova
a věty) hůlkovým písmem,
čímž se vedou ke spontánnímu
psanému projevu. Výuku
zajišťuje Mgr. Kateřina Spurná,
která má s touto vyučovací
metodou praktické zkušenosti.
Rodičům podle zájmu škola
nabízí besedu s paní učitelkou
ještě před zápisem, a to vždy
v úterý od 13 do 14 hodin
v pavilónu školní družiny. Jiný
způsob výuky čtení a psaní
v první třídě otevírá dvířka také
větší spolupráci s rodiči dětí.
ZŠ Petlérská navíc získala
značku „Rodiče vítáni“ jako
škola otevřená rodičům.
Mgr. Kateřina Spurná I

Důležitá událost v rodinách s předškolními dětmi se již
blíží, zápisy do prvních tříd základních škol se budou konat
ve dnech: 3. 4. 2017 od 13 do 17 hodin a 4. 4. 2017
od 13 do 17 hodin na všech základních školách. Dodatečný zápis se uskuteční 24. 4. 2017 od 13 do 17
hodin.
Připomínáme, že tyto zápisy se týkají dětí, které jsou narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, a týkají se také dětí
s odloženou školní docházkou. Přineste s sebou občanský
průkaz rodičů, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.
Stejné doklady je třeba doložit k zápisu dětí do mateřské
školy. Tyto zápisy jsou povinné pro děti narozené od 1.
9. 2011 do 31. 8. 2012. Při rozhodování, kam dítě umístit,
mohou pomoci Dny otevřených dveří:
MŠ Lípová – U Jablíček – 11. 4. od 9 do 16 hodin
MŠ Dlouhá – Duha – 19. 4. od 10 do 16 hodin
MŠ Školní – Stonožka – 26. 4. od 10 do 16 hodin
MŠ Lesní – Sluníčko – 26. 4. od 8 do 15.30 hodin
MŠ Souběžná – Bruslička – „volné hraní “ – 18. 4. od 15
do 17 hodin
Zápisy se konají na všech detašovaných pracovištích mateřské školy ve dnech:
úterý 2. 5. od 10 do 17 hodin
středa 3. 5. od 10 do 17 hodin
Dodatečný zápis se koná v úterý 16. 5. od 10 do 17
v MŠ Lípová.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 12. 3. by
oslavila 90.
narozeniny
paní Zdeňka
Vodrášková.
Stále s láskou
v srdci vzpomínají dcery Jiřina, Marcela, Mirka, Zdeňka,
Vendula s rodinami, společně
s vnoučaty a pravnoučaty.

Dne 23. 3.
2017 by se
pan Vladimír
Ječmínek
dožil 65 let.
Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Ječmínkova a Pickova.
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Plavecká škola Jednička
Plavecká škola Jednička působí na Základní škole v Krátké
ulici od roku 2011. Realizuje
výuku plavání na ZŠ Krátká,
pořádá kurzy plavání také pro
ostatní základní a mateřské
školy v Klášterci. Každé úterý
probíhají navíc kurzy pro
veřejnost, které jsou určené
pro děti od 1 roku a od 4 let.
Funguje zde také plavecký
klub určený pro děti od 7 let.
Plavecká škola se podílí na
výuce talentovaných žáků na
škole v zájmovém klubu Plavecká liga, klub je určen pro
žáky Základní školy Krátká.
Plavecké kurzy pro MŠ
Od roku 2015 se podařilo zajistit s podporou města plavání
pro předškolní děti z MŠ za
zvýhodněnou cenu 50 Kč/lekce. Kurz je určený především
k odbourání strachu z vody
a získání základních plaveckých dovedností.
Plavání pro děti
od 12 měsíců do 4 let
Lekce jsou určené pro rodiče
s dětmi a probíhají vždy v úterý od 16 do 17.30 hod. Jejich
cílem je využití všech pozitivních aspektů, které pobyt ve
vodě přináší – správné formování páteře, symetrický rozvoj svalů či posílení imunitního systému. Lekce je
určená vždy pro jednoho rodiče a dítě, celý kurz obsahuje
10 lekcí s tím, že poslední lekce se mohou zdarma zúčastnit
i ostatní členové rodiny. Cena
jedné lekce je 100 Kč a kurz
se platí jako celek
Plavání pro děti
od 4 do 7 let
Bojí se vaše dítko vody? Bez
rukávků nebo kruhu neplave?

Tak právě pro tyto děti jsou
určeny lekce od 17.30 do
18.15 hod. Pro stejnou věkovou kategorii je určena také
následující hodina, tedy od
18.15 do 19 hod. Tyto lekce
navštěvují děti plavci, kteří už
zvládají základní dovednosti
a výuka se více zaměřuje na
zdokonalení techniky. Cena
jedné lekce je 180 Kč a kurz
se platí jako celek. V případě,
že máte děti dvě, můžete
uplatnit sourozeneckou slevu
50 % na druhé dítě.
Plavecký klub 7–15 let
Vždy v úterý od 19 do 19,45
hod. se koná lekce určená pro
děti, které se věnují i jinému
sportu a plavání využívají jako
kompenzaci jednostranné
zátěže, dále děti, které mají
problémy s pohybovým aparátem a v neposlední řadě
i starší děti, které ještě
neumějí plavat. Cena za lekci
je 180 Kč a kurz se platí jako
celek. V případě, že máte děti
dvě, můžete uplatnit sourozeneckou slevu 50 %.
Rozměry
bazénu
jsou
16,67 m x 8,2 m, hloubka se
pohybuje od 90 do 145 cm.
V roce 2003 prošel bazén rozsáhlou rekonstrukcí a stal se
tak jedním z mála veřejných
bazénů v ČR, kde si můžete
zaplavat ve slané vodě. Výhodou takové úpravy vody je, že
je šetrnější k pokožce, blahodárně působí na kožní onemocnění, má antiseptické
účinky a odstraňuje nepříjemný zápach chlóru. Voda
v bazénu je pod přísnou kontrolou Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem, která
každých 14 dní provádí odběry vody a jejich následnou
kontrolu.

PLAVECKÁ ŠKOLA JEDNIČKA
Kurzy plavání pro děti od 12 měsíců do 4 let
úterý 16.00–16.30, 16.30–17.00, 17.00–17.30 hodin.
Kurzy plavání pro děti 4–7 let
úterý 17.30–18.15 hodin, 18.15–19.00 hodin.
Plavecký klub 7–15 let – úterý 19.00–19.45 hodin.
Plavecká liga – spolupráce se ZŠ Krátká při výuce talentovaných žáků na škole:
pondělí 7.00–7.45 hodin úterý 13.30–14.15 hodin
pátek 7.00–7.45 hodin pátek 13.30–14.15 hodin
Bližší informace na tel.: 720 732 534, kontaktní osoba
Bc. Jana Pokorná

SPORT

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

3/2017 | strana 16

Atleti mají za sebou nejúspěšnější sezónu
Halová sezona je za námi, tak
je čas na rekapitulaci. Atletický
oddíl zažil halovou sezonu,
která byla historicky nejúspěšnější. Hned 7 atletů se probojovalo na Mistrovství České
republiky a nezůstalo pouze
u účasti. Mistrovství dorostu
a juniorů, které se konalo
v Ostravě, bylo nejen o medailích, ale také o překonání
osobních rekordů, které jsou
též velkou odměnou pro
samotné závodníky.
O medaile se tradičně postarali
Daniel Vejražka a Ondřej
Chloupek. Dan měl jediný
úkol, a to obhájit titul Mistra
ČR na trati 400 m. Tento úkol
vyšel na 100 procent. Ze
sobotních rozběhů postoupil
Daniel do nedělního finále bez
problémů, a tak už se jen
čekalo, jak se s rolí favorita
popere. Náš závodník nedal
soupeřům šanci a získal opět
titul Mistra ČR dorostenců.
V létě se koná mistrovství svě-

ta pro jeho věkovou kategorii
v Keni, které je určitě lákavé,
ale nakonec jsme se rozhodli
i přes splnění limitu neodcestovat a zabojovat o limit na
šampionát v kategorii juniorů,
který se uskuteční v Itálii.
Na trati 800 m figuroval Ondra
mezi adepty na medaili. Roli
favorita potvrdil vítězstvím svého rozběhu, který vyhrál stylem
start – cíl. Do nedělního finále
tak nastoupil s cílem urvat jednu medaili, dle tabulek to měla
být barva stříbrná. Finále všem
soupeřům odtáhl a nestačil jen
na nástup největšího favorita.
Stříbrnou pozici udržel až do
cíle a získal tak očekávanou
medaili. Také Ondra se v létě
pokusí o splnění limitů na
Mistrovství Evropy juniorů.
Úspěšně, ač bez medaile,
skončila dvojice Václav Zahrádka a Ondřej Páleník ve
skoku o tyči, disciplíně, která
se v Klášterci nedá dostatečně
trénovat. Oba si doskočili pro

krásné 7. místo, Vašek mezi
dorostenci a Ondra v kategorii
juniorů.
Dorostenka Anežka Ševčíková doběhla na trati 1500 m
na 9. místě, navíc si vylepšila
osobní rekord o neuvěřitelných 11 sekund. Ještě v cílové
rovince bojovala o umístění
v TOP 8, ale chyběla závěrečná
rychlost. Anežka dokázala po
loňských problémech prodat
tréninky v závodě. Hned po
doběhu bylo na Anežce vidět,
že by se v průběhu závodu
dalo běžet ještě rychleji
a dosáhnout tak na vyšší příčky a hlavně ještě většího
zlepšení osobního maxima.
Radost z medailí je jedna věc,
ale vidět, jak člověk, který
v loňském roce nedokázal prodat to, na co měl a letos běhá
mezi špičkou ČR, je pocit, který také zvedá tepovou frekvenci a zalévá oči slzami.
Věřím, že v létě Anežka předvede ještě více a soupeřky

pořádně prožene. Pomoci by
ji k tomu mělo i dubnové soustředění ve Španělsku.
Měli jsme zastoupení i na šampionátu dospělých. Daniel Vejražka doběhl na 12. místě na
200 m trati, kdy ve druhé dráze předvedl velice kvalitní
výkon. Lépe si ale vedl Ondra
Chloupek, který se probojoval
do finále ve vylepšeném osobním maximu. Tam ovšem zažil
krušné chvilky, kdy ze zdravotních důvodů doběhl na 8.
místě. Samotná finálová účast
mezi muži je velkým úspěchem.
Celou halovou sezonu uzavřel
žákovský šampionát, kam po
zdravotních problémech Jakuba Chloupka, který se nominoval na 150 m a 300 m,
odcestoval pouze Tomáš Bernášek, který měl v posledních
dnech ze zdravotních důvodů
tréninkový výpadek. A tak byla
medailová naděje na trati
1500 m jen při zaváhání největších soupeřů. To se ovšem
nestalo. Tomáš zkusil akceptovat tempo trojice závodníků,
kteří utekli všem hned od startu. Tempo ovšem neudržel
a v závěru ho předběhl ještě
jeden soupeř, tak si doběhl po
konečné páté místo. Vše si jistě vynahradí na venkovním
šampionátu a medaili konečně
přiveze. Teď už všechny čeká
příprava na letní část sezony.
Většinu ze zmíněných závodníků čeká kvalitní dvoutýdenní
kemp s reprezentací ve Španělsku.
Veronika Purmanová I

Výzva sportovním
organizacím
Na snímku zleva: Tomáš Bernášek, Václav Zahrádka, Daniel Vejražka, Ondřej Chloupek,
Ondřej Páleník a Anežka Ševčíková.

KLÁŠTEREC NA ČT
Sledujte na ČT sport pořad
Cyklotoulky. Premiérový
díl natáčený v Klášterci nad
Ohří se vysílá v sobotu 1. 4.
v 8.20 hodin, opakování
2. 4. (5.10), 6. 4. (11.55),
7. 4. (8.30 a 13.45).
Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
garsoniera, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

Zdařilý začátek sezóny pro karate
Karate klub Kadaň a Klášterec nad Ohří si z Národního
poháru JKA seniorů a dorostenců a České národní ligy
žáků přivezl čtyři týmová
ocenění a dvě individuální
medaile. Kristýna Tesařová
s velkým bodovým náskokem
získala zlato v závodě KATA
a v KUMITE obsadila 2. místo.
Týmová medailová umístění
získali senioři v KATA týmu
ve složení Filip Šimána,

Tomáš Vávra, Jaroslav Chobot (2. místo), starší dorostenci ve složení Matěj Kalkuš,
Matěj Kovářík a Vladislav
Kroutil (3. místo), mladší
dorostenci ve složení Marek
Mänzel, Ladislav Froněk
a Aleš Ecler (3. místo)
a konečně mladší dorostenky
ve složení Kristýna Tesařová,
Beata Dlouhá a Pavla Patíková (3. místo).
Josef Patík I

Město Klášterec nad Ohří
nabízí všem sportovním
organizacím a klubům spolupráci při prezentaci jejich
sportovních aktivit, náborových programů nebo sdílení
kontaktních informací.
V případě zájmu kontaktujte
Vlastu Fišrovou, redaktorku
Kláštereckých novin. E-mail:
redakce@muklasterec.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
2. 4. od 14 hodin se na
zimním stadioně koná
veřejné bruslení (poslední
této sezóny).
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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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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: 8. dubna 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
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Na co se můžete těšit 16. dubna? V následující křížovce můžete doplněním příslušných obrázků vyluštit, na co se
můžete těšit v Klášterci nad Ohří v neděli 16. dubna. V osmisměrce vyškrtáním barev naleznete další tajenku, která vám
akci přiblíží. Celý program najdete na kultura.klasterec.cz.
Adéla Chlupová
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