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Běžkyně je už v bezpečí
útulku, dostala jméno Amai

Představujeme program
galerie Kryt na rok 2018

Děti zpívají a tančí
pro seniory

Lejsek zabodoval
ve světovém poháru
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Název akce/filmu
Popis
Insidious: Poslední klíč
USA/KAN – Čtvrtá část z řady mysteriózních hororů Insidious. Démonoložka Elise se musí vyrovnat s vlastní minulostí (2D)
Coco
USA – Animovaný příběh Miguela, který se i přes tajuplný zákaz hudby v rodině chce stát uznávaným hudebníkem (2D)
Prezident Blaník
ČR – Hlavní hrdina Tonda Blaník (Marek Daniel) v prezidentské kampani slíbil máslo, lithium a korupci dostupné pro všechny (2D)
Čertoviny
ČR – Nová pohádka Zdeňka Trošky s Jakubem Prachařem v hlavní roli o trampotách dvou mladých čertů (2D)
Prezident Blaník
ČR – Hlavní hrdina Tonda Blaník (Marek Daniel) v prezidentské kampani slíbil máslo, lithium a korupci dostupné pro všechny (2D)
10. Ples SBD
Ples Stavebního bytového družstva Klášterce nad Ohří, vstupenky u předsedy SBD
Dukátová skála
ČR – Rodinná pohádka s Martinem Dejdarem, Martinem Zounarem a Kateřinou Brožovou o obyčejných starostech jedné vesnice (2D)
Jumanji: Vítejte v džungli
USA – Čtyři školáci objeví starou videoherní konzoli se hrou Jumanji a vzápětí se ocitají v džungli jako postavy této hry (2D)
Labyrint: Vražedná léčba
USA – Třetí a zároveň závěrečná část z akční Sci-Fi série Labyrint o Thomasovi a hrstce přátel, co přežili… (3D)
Padesát odstínů svobody – půlnoční premiéra USA – Červená mučírna se po svatbě v dětský pokoj rozhodně nezměnila. Přečká vztah Aninu kariéru a pomstu bývalého kolegy? (2D)
Zimní žákovský koncert
Koncert žáků základní umělecké školy na sále ZUŠ
Padesát odstínů svobody
USA – Červená mučírna se po svatbě v dětský pokoj rozhodně nezměnila. Přečká vztah Aninu kariéru a pomstu bývalého kolegy? (2D)
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu RUS – Animované dobrodružství Gerdy, jejího bratra Kaie a trollího kamaráda Orma plné humoru a kouzel (3D)
Padesát odstínů svobody
USA – Červená mučírna se po svatbě v dětský pokoj rozhodně nezměnila. Přečká vztah Aninu kariéru a pomstu bývalého kolegy? (2D
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu RUS – Animované dobrodružství Gerdy, jejího bratra Kaie a trollího kamaráda Orma plné humoru a kouzel (2D)
Padesát odstínů svobody
USA – Červená mučírna se po svatbě v dětský pokoj rozhodně nezměnila. Přečká vztah Aninu kariéru a pomstu bývalého kolegy? (2D)
Divadelní ples
Divadelní spolek Klas a jeho tradiční divadelní ples, tentokrát komiksový
Coco
USA – Animovaný příběh Miguela, který se i přes tajuplný zákaz hudby v rodině chce stát uznávaným hudebníkem (3D)
Dukátová skála
ČR – Rodinná pohádka s Martinem Dejdarem, Martinem Zounarem a Kateřinou Brožovou o obyčejných starostech jedné vesnice (2D)
Zuzana Bubílková
Talkshow první dámy české politické satiry. Spoluúčinkuje italský zpěvák Andrea Andrei. Vstupné KMD 60 Kč
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
ČR – Komedie Filipa Renče s Klárou Issovou v hlavní roli vypráví o tom, že když jde o lásku… Nevzdávejte se! (2D)
Padesát odstínů svobody
USA – Červená mučírna se po svatbě v dětský pokoj rozhodně nezměnila. Přečká vztah Aninu kariéru a pomstu bývalého kolegy? (2D
Talento Scolare
Koncert žáků základní umělecké školy na sále ZUŠ postupujících do okresního kola národní soutěže
Black Panther
USA – Akční Sci-Fi o válečníkovi, černém panterovi, který se po smrti svého otce stává novým králem africké Wakandy (3D)
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu RUS – Animované dobrodružství Gerdy, jejího bratra Kaie a trollího kamaráda Orma plné humoru a kouzel (2D)
Black Panther
USA – Akční Sci-Fi o válečníkovi, černém panterovi, který se po smrti svého otce stává novým králem africké Wakandy (2D
Coco
USA – Animovaný příběh Miguela, který se i přes tajuplný zákaz hudby v rodině chce stát uznávaným hudebníkem (2D)
Black Panther
USA – Akční Sci-Fi o válečníkovi, černém panterovi, který se po smrti svého otce stává novým králem africké Wakandy (3D)
Ples města
Reprezentační ples města Klášterce nad Ohří
Black Panther
USA – Akční Sci-Fi o válečníkovi, černém panterovi, který se po smrti svého otce stává novým králem africké Wakandy (2D)
Padesát odstínů svobody
USA – Červená mučírna se po svatbě v dětský pokoj rozhodně nezměnila. Přečká vztah Aninu kariéru a pomstu bývalého kolegy?
Tchýně na zabití
V divadelní komedii hrají: D. Homolová, M. Kraus, L. Zedníčková a A. Kulovaná, vstupné KMD 110 Kč
Ewa Farna 10: Neznámá známá
ČR/POL – Dokument mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry, během kterých se ze slečny stala vdanou paní (2D)
Tvář vody
USA – Zabrání experimentům s obojživelným monstrem ve vládní laboratoři němá uklízečka, která s ním navázala kontakt?
Akta Pentagon: Skrytá válka
USA – Historické drama Stevena Spielberga o novinářích (Tom Hanks, Meryl Streep) a zveřejnění tajné vládní zprávy (2D)
Pračlověk
VB – Animovaný příběh z doby kamenné o Dugovi a jeho čtyřnohém příteli Čenichovi, kteří se snaží zabránit vpádu doby bronzové (2D)
Věčně tvá nevěrná
ČR – Lenka Vlasáková a Saša Rašilov jsou manželé už celou věčnost, tak jim raději tetička Vilma Cibulková naordinuje nevěru (2D)
Pračlověk
VB – Animovaný příběh z doby kamenné o Dugovi a jeho čtyřnohém příteli Čenichovi, kteří se snaží zabránit vpádu doby bronzové (2D)
Věčně tvá nevěrná
ČR – Lenka Vlasáková a Saša Rašilov jsou manželé už celou věčnost, tak jim raději tetička Vilma Cibulková naordinuje nevěru (2D)
Ples seniorů
K tanci hraje Malá muzika Nauše Pepíka
Karneval pro děti plný zábavy s hudebním divadlem Hnedle vedle
Coco
USA – Animovaný příběh Miguela, který se i přes tajuplný zákaz hudby v rodině chce stát uznávaným hudebníkem (2D)
Black Panther
USA – Akční Sci-Fi o válečníkovi, černém panterovi, který se po smrti svého otce stává novým králem africké Wakandy (3D)
Padesát odstínů svobody
USA – Červená mučírna se po svatbě v dětský pokoj rozhodně nezměnila. Přečká vztah Aninu kariéru a pomstu bývalého kolegy? (2D)
Věčně tvá nevěrná
ČR – Lenka Vlasáková a Saša Rašilov jsou manželé už celou věčnost, tak jim raději tetička Vilma Cibulková naordinuje nevěru (2D)
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SLOUPEK STAROSTY

Dne 6. ledna 2018 vyrazila na svou již tradiční pouť klášterecká Kometa. V každém roce
je něčím jedinečná, vloni byl například maskotem velbloud, letos jsme Betlémské hvězdě
zařídili andělský doprovod. Studenti z kvinty si pro tu příležitost nacvičili speciální krok,
který ladil k něžné písni Tisíc andělů od skupiny Čechomor. Byli jsme potěšeni, že se k
našemu průvodu přidalo mnoho obyvatel města, hlavně rodiče s dětmi, a nejrůznějšími
svítidly nám pomáhali vytvořit kometě zářivý chvost. Mnozí rodiče oblékli své děti do
andělských kostýmů, aby podpořili andělskou atmosféru tříkrálové pouti. Došli jsme až
do kostela Nejsvětější Trojice, kde bylo připraveno představení na motivy biblického
příběhu o narození Ježíše Krista.
Chtěli bychom všem, kdo za Kometou 2018 kráčeli, poděkovat. Děkujeme též našim spoluorganizátorům, především Městu a Zámku Klášterec nad Ohří, zdejší římskokatolické
farnosti v čele s Páterem Arturem a firmě MK Mont Illuminations, jež vytvořila světelnou
konstrukci. Doufáme, že vlasatice naše město potěšila a že nám všem přinesla do nového
roku radost a naději.
M. Koubová a D. Kodytek, Gymnázium a SOŠ Klášterec n. Ohří ■
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Vážení Klášterečtí,
v prvním měsíci
roku 2018 vám
přeji mnoho osobních i pracovních
úspěchů a hlavně
pevné zdraví.
Noviny, které právě čtete, slaví
první rok v novém kabátě. Mám z nich
radost stejně jako z vašich ohlasů na
ně. Tento rok jsme tradičně zahájili
6. ledna rozsvícenou kometou.
Kometa proletěla naším městem za
doprovodu nádherných andělů, studentů místního gymnázia. Své putování také již tradičně zakončila
v kostele Nejsvětější Trojice. Za krásný program i organizaci patří poděkování studentům i zaměstnancům Gymnázia a SOŠ v Klášterci nad
Ohří, samozřejmě i Vám všem, kteří
jste se zúčastnili.
Jsem velmi rád, že se po dlouhé době
podařilo odchytit toulavou fenku,
o které se v novinách dočtete. Bohužel jsou mezi námi i tací, kteří vyhodí
živého tvora na ulici. Naštěstí jsou
i jiní, kteří pomohou. Velký dík patří
paní Evě Vohánkové, která neváhala
obětovat mnoho úsilí a času, velký
dík patří i naší městské policii.
Letošní rok začal pro mnohé novými
předsevzetími. Mnoho roků jsem si
plánoval, že se zúčastním pravidelného turnaje ve stolním tenise pro neregistrované. Letos se mi podařilo
zúčastnit se super akce, která proběhla ve výborné náladě. Za organizaci děkuji pořadatelům z oddílu
stolního tenisu TJ Klášterec nad Ohří.
Tento rok je také rokem volebním.
V Klášterci nad Ohří byla v prezidentských volbách účast opět pod celorepublikovým průměrem. Letos na
podzim nás čekají ještě volby komunální a senátní. I ty měly v minulosti
slabší účast v porovnání s jinými kouty naší vlasti. Věřím, že letos to bude
jiné, protože mnoho z vás se do
aktivního života našeho města zapojuje, což se projevilo i při vyhodnocení projektu Společně pro Klášterec.
Vítězným projektům blahopřeji, připravujeme jejich realizaci.
Nově a poprvé má naše město svého
architekta. Mnoho věcí nejde vrátit
zpět, ale jsem rád, že nyní bude rozvoj našeho města pod dohledem profesionála.
Rád se s vámi potkám osobně, vždy
první pondělí v měsíci v hodinách pro
veřejnost, na reprezentačním plese
města nebo při jiné příležitosti, například 22. února na veřejném zasedání
zastupitelstva města.
Štefan Drozd, starosta města
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Plán výstavby a rozvoje města na rok 2018
V posledním vydání loňských
Kláštereckých novin jsme
přinesli přehled investičních
akcí, které město v loňském
roce realizovalo. Nyní zde
najdete plány na letošní rok,
ať už samotných realizací,
které jsou již připraveny,
nebo projektové dokumentace, které se letos zpracují
a k realizaci dojde poté, ať už
letos či v příštím roce.
Parkoviště
Odbor výstavby má v plánu
letos vybudovat parkoviště
a část komunikace v Zahradní
ulici čp. 508-509, parkoviště
v Petlérské ulici pod poštou
a v ulici 17. listopadu u objektů čp. 478-481.
Město si dále nechává zpracovat projektové dokumentace na parkoviště v ulici
17. listopadu u objektu čp.
472–475, parkoviště u tržnice
a velkou projektovou dokumentaci pro lokalitu ulic
Husova a Boženy Němcové,
kde se nebude řešit jen parkoviště, ale celková regenerace tohoto území.
Chodníky
Letos se uskuteční rekonstrukce chodníků v ulicích,
Chomutovská,
Petlérská
v úseku od Lidické k Dlouhé
ulici včetně cyklopruhu a vybudování chodníku u autobusové zastávky U Koupaliště
k odbočce na veterinu, dále
v části Větrné ulice.

Město si nechává zpracovávat
projektové dokumentace na
rekonstrukci chodníku kolem
mateřské školy Lesní k ulici
Pionýrů. Zcela nové chodníky
se plánují směrem od aquaparku do Útočiště, v Rašovické ulici a protažení chodníku
ke kapličce u Útočiště.
Komunikace
Letos je v plánu oprava
komunikace u společnosti
B.O.S. Automotive Products
CZ. Dále se pracuje na projektových dokumentacích
hned pro další lokality, a to:
Ciboušovská ulice včetně
zvýšené křižovatky s ulicí J.
Á. Komenského či Souběžná
ulice. Současně probíhá úprava projektové dokumentace
k Sadové ulici.
Město bude pokračovat v další
etapě regenerace panelového
sídliště. V pořadí již druhá část
šesté etapy řeší ulice Ječnou,
Luční a Sportovní. Dále si
město nechává zpracovávat
projektovou dokumentaci na
regeneraci sídliště Královehradecké a Pod Stadionem.
V současné chvíli se pracuje
i na projektech na dopravní
terminál (rekonstrukce Nádražní ulice) a zasíťování lokality Ciboušovská pro výstavbu
rodinných domů.
V Rašovicích město zrekonstruuje autobusovou zastávku
a u základní školy ve Školní
ulici instaluje u přechodu pro
chodce zpomalovací práh.

kovní terasy.
Nová kontejnerová stání
Město postaví nová kontejnerová stání v ulicích Pražská,
Školní a Chomutovská (čp.
457-458).
Městský ústav sociálních
služeb
V přízemí objektu městského
ústavu sociálních služeb nechá
město vybudovat recepci.

Sportovní zařízení
ve městě
Aquapark
V prostorách aquaparku se
pro letošní rok plánuje pravidelná oprava obkladů, obklady v brouzdališti, které jsou
přes zimu nejvíce namáhány,
budou letos nahrazeny bazénovou fólií. Dále se pracuje
na projektových dokumentacích pro objekt plavčíků
a občerstvení s obnovou ven-

Skiareál Alšovka
Pro lyžařský areál Alšovka se
dopracovává projekt pro rozšíření sjezdovky, které umožní zasněžování velkého vleku
v celé jeho délce.
Sportovní areál
V současné době se přepracovává projekt na rekonstrukci atletického oválu,
z původně uvažovaných šesti
drah se projektují čtyři z důvodu nezískání dotace. Po
předání dokumentace se
vybere vhodný zhotovitel
a ještě letos se práce zahájí.
Cyklostezky
Město bude v letošním roce
realizovat cyklostezku v parku Královéhradecká. Zde
vzniknou nové a širší cestní
sítě, celý park bude osvětlen,
revitalizuje se zeleň a vznikne

Letos se zrekonstruuje atletický ovál

Zelenou od vás dostaly tyto projekty
Pilotní projekt Společně pro Klášterec již zná vítěze. Celkem 845 z vás rozhodlo, které
projekty navržené veřejností město v tomto roce realizuje. Budou to úpravy v loděnici,
oprava vyhlídkové terasy, příprava hřiště v Útočišti a projekt na budoucí využití prostoru
v Klášterecké Jeseni. Děkujeme za každý hlas, kterým jste vyjádřili svůj názor. Děkujeme
také všem navrhovatelům za účast v projektu, budeme se těšit na budoucí spolupráci.
Již probíhají přípravné práce ke všem čtyřem projektům, fyzická realizace začne ihned
po skončení přípravných prací. Všechny projekty se samozřejmě realizují v letošním
roce.

Foto: L. Kubeš

zázemí tržnice včetně veřejného WC.
Dále má město rozpracované
projektové dokumentace na
tři cyklostezky: Lázně – Šumná, podél řeky Ohře a podél
Kláštereckého potoka.
Loděnice
V letošním roce přibyde v prostorách městské loděnice
molo a opravuje se opěrná
zeď u břehu řeky Ohře.
V rámci projektu Společně
pro Klášterec zde bude také
zastřešeno stávající posezení
a vznikne veřejné ohniště.
Hřiště
Za Žitnou ulicí se na místě stávajícího basketbalového hřiště
letos na jaře vybuduje nové
parkourové hřiště, jehož
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Na základní umělecké škole
bude rekonstruována učebna výtvarného oboru a vymění se venkovní požární
žebříky.
Dále se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci oplocení mateřských
škol ve Školní a Souběžné
ulici, město si také na letošní
rok nechává zpracovávat
návrhy školních zahrad s přírodními dětskými prvky.

Kulturní zařízení
Kulturní dům
V letošním roce se plánuje
výběrové řízení na zhotovitele
jak projektové dokumentace,
tak
samotné
realizace
dostavby a modernizace
objektu kulturního domu.
Letní kino
V loňském roce se povedla
realizace cestních sítí v letním
kině, a proto se město rozhodlo do tohoto areálu dále

Zřícenina hradu Šumburk
V současné době finišují práce na projektové dokumentaci další etapy záchranných
prací. Město by rádo letos
požádalo o finanční příspěvek
Ministerstvo kultury ČR.

Městské památky
a památková zóna

Vizuál parkourového hřiště
podoba byla během loňského
roku konzultována s místními
parkouristy. Stávající basketbalové koše budou přemístěny
do Útočiště, kde si veřejnost
v rámci projektu Společně pro
Klášterec odhlasovala přání na
vznik nového hřiště. Letos zde
proběhnou přípravné práce na
jeho vybudování.
Zároveň bylo ve Společně pro
Klášterec odhlasováno, že se
letos vypracuje projekt na
budoucí využití volnočasové
zóny v Klášterecké Jeseni.

INVESTICE

investovat. V první polovině
roku by se mělo rekonstruovat sociální zařízení a obnoví
se fasády objektů v areálu.
Pracuje se na projektové
dokumentaci na rekonstrukci
pódia a plátna včetně střechy
a zázemí pódia.

Školská zařízení
Kromě standardních oprav na
mateřských a základních školách se plánuje:
Na Základní škole Školní by se
měl rekonstruovat povrch
manipulační plochy u pavilonu
stravování a družiny včetně
zhotovení přístupového chodníku pro veřejnost a zaměstnance školy.
U Základní školy Petlérská se
plánuje rozšíření parkoviště
včetně kontejnerového stání,
rekonstruovat by se měla
i školní kuchyně. Na objektu
učebny pěstitelské výchovy
budou vyměněna okna.
Základní škola Krátká se
dočká opravy rampy u školní
jídelny, vymění se zde také
rozvody vody.

Zámek a zámecký park
Zkraje roku se dokončí
rekonstrukce nádvoří. Dále
se projektují na letošní rok
následující čtyři projekty:
schodiště u vstupu do parku
horní cestou od železničního
mostu, okapové chodníky
a zpevněné plochy kolem
sala terreny, výměna krytiny
nad hlavní římsou a zřízení
voliéry pro pávy v arkádové
chodbě sala terreny. Zahájily se projektové práce na
předprostoru zámeckého
parku u lázní, kde projektant
navrhuje
odpočinkovou
zónu a dětské hřiště. Pokud
budou projekty připraveny
ve vhodném termínu, město
je bude ještě letos realizovat.
Město si v loňském roce
nechalo zpracovat projekt,
ze kterého je patrný havarijní stav obvodové zdi
zámeckého parku, zejména
v místě vstupní renesanční
brány od lázní. Letos se tímto problémem bude město
zabývat.

Měšťanský objekt čp. 10
Tomuto objektu chybí vhodné
zastřešení, které by město
rádo letos realizovalo. Současný stav střechy je již nevyhovující.
Vyhlídková terasa
u kruhového objezdu
V rámci projektu Společně
pro Klášterec veřejnost
odhlasovala i letošní opravu
terasy, ze které je pěkný
výhled na historickou část
města. Opraví se zde povrchy
terasy, osvětlení a instaluje
se zde lavička a cedule
s objekty, které jsou z terasy
viditelné.
Děkujeme všem, kteří v Klášterci nad Ohří bydlí či ho jen
navštěvují za shovívavost
a trpělivost při plánovaných
realizacích.
Tým výstavby
a rozvoje města ■

Město vyčlenilo rekordních 47 miliónů na investice
Zastupitelé města na svém zasedání dne 7. prosince schválili rozpočet města na rok 2018. Celková výše rozpočtu
je 240 mil. Kč, což je o 34 mil. Kč více, než byl schválený rozpočet 2017.
Tento rozpočet zahrnuje
pouze jisté příjmy roku 2018,
v průběhu roku bude navyšován o dotace, dary a další
mimořádné příjmy, které
např. v loňském roce činily
více než 27 mil. Kč.
S největší částkou – 56,6
mil. Kč – bude v příštím roce
hospodařit odbor výstavby
a rozvoje města, z toho je
12,6 mil. Kč určeno na běžné
opravy a údržbu majetku
města (školy, komunikace,
letní kino apod.) a 44 mil. Kč
je plánováno do investic. Zde

jsou zahrnuty v první řadě
výdaje 32,3 mil. Kč na obnovu a výstavbu komunikací
(např. další etapa regenerace
sídliště, rekonstrukce chodníků Chomutovská, cyklopark
Královéhradecká), další více
než 4 mil. Kč jsou určeny na
investice ve školských zařízeních a více než 5 mil. Kč na
další menší investiční akce.
V rozpočtu se nezapomnělo
také na přípravu avizované
celkové rekonstrukce kulturního domu. Zatím je vyčleněna částka 1,5 mil. Kč s tím,

že z přebytku předchozích let
bude postupně tvořena rezerva na tuto finančně náročnou
rekonstrukci.
Je třeba zdůraznit, že částka
vyčleněná na investice je
v porovnání s předchozími
roky rekordní. V letech 20142016 nedosahovala výše ani
20 mil. Kč a v roce 2017 to
bylo 31 mil. Kč. Za zmínku
také určitě stojí fakt, že kapitálové výdaje tvoří 20 % celkového rozpočtu, což je také
rekord. V letech 2014–2016
to bylo zhruba 10 % a v roce

2017 15 % celkového rozpočtu.
Na závěr je třeba připomenout, že částky uvedené ve
schváleném rozpočtu nejsou
konečné. S rozpočtem se pracuje celoročně, reaguje se na
aktuální situace a potřeby.
K menším či větším změnám
dochází v průběhu celého
roku. Děje se tak prostřednictvím tzv. rozpočtových
opatření, která schvaluje rada
města a zastupitelstvo.
Veronika Dlouhá, vedoucí
finančního odboru ■
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O prezidentovi se rozhodne
Běžkyně dostala jméno Amai
města. Sklopec vážící 150 kg
ve 2. kole. Jak volili Klášterečtí?
Celorepubliková účast v 1. kole
prezidentských voleb byla
poměrně vysoká (61,92 %).
V Klášterci nad Ohří k volebním
urnám nepřišla ani polovina
voličů (47,76 %), účast ve volbách je zde tradičně nižší.
Tentokrát přišlo nejvíce voličů
v okrsku č. 5 (ZŠ Petlérská),
nejméně pak v okrsku č. 4 (Kulturní dům). Ve dnech 12. a 13.
ledna se o prezidentovi nerozhodlo, žádný z devíti kandidátů
nezískal nadpoloviční většinu
hlasů. Do 2. kola postoupil stávající prezident Miloš Zeman,
z druhé příčky ho vyzve Jiří Drahoš.
Miloš Zeman získal v 1. kole
38,56 % hlasů, v Klášterci nad
Ohří ho podpořila téměř polovina příchozích (47,7 %). Pro
Jiřího Drahoše hlasovalo
26,6 % voličů, v našem městě
získal podporu 23 %. Výsledky
v Klášterci nad Ohří jsou podobné těm v sousední Kadani,
volební účast tam byla jen
o 1 % vyšší, stávající prezident

získal 45,68 % hlasů a Jiří Drahoš 22,95 % hlasů. Třetí příčku
v obou městech obsadil Miroslav Horáček s cca desetiprocentní podporou. Výsledky také
korespondují se statistikou
v celém Ústeckém kraji.
Oproti tomu v Praze jsou
výsledky dvou prvních kandidátů opačné, Jiří Drahoš zde
vyhrál s 35,03 % hlasů, Miloš
Zeman získal 22,42 %. Třetí
příčku v Praze i v celé republice
obsadil Pavel Fischer. Jinak volili
také občané České republiky,
kteří se ve dnech 1. kola voleb
nacházeli v zahraničí. Zde zvítězil se 45,22 % hlasů Jiří Drahoš, druhé místo s 20,5 %
obsadil Pavel Fischer, stávající
český prezident se 7,47 % hlasů zaujal pátou pozici po Marku
Hilšerovi a Miroslavu Horáčkovi.
Druhé kolo přímé volby prezidenta České republiky proběhne ve dnech 26. a 27. ledna,
volební lístky dostanete ve
volebních místnostech.

Tráva patří na kompost, ne do řeky
Ve městě celoročně probíhá
ze strany odboru místního
hospodářství intenzivní likvidace černých skládek, a to
nejen směsného komunálního odpadu, pneumatik, stavebních sutí a podobně, ale
i bioodpadu - trávy, listí či
větví. Jedná se o materiál ze
zahrad a zahrádek, který často zbytečně končí za plotem
soukromých pozemků u cest,
u vodních toků nebo v křoví
u lesa, přičemž si lidé myslí,
že tím přece přírodě neškodí.
Bohužel tlející biomasa obtěžuje kolemjdoucí zápachem,
splavuje se do řek a potoků,
zanáší jejich koryta, výrazně
zhoršuje kvalitu vody a samozřejmě hyzdí veřejný prostor.
Hromady větví pak často tvoří
nepropustné houštiny, ve kterých se drží nepořádek.
Během sezóny jsou po městě,
zejména v lokalitách u rodinných domů, rozmístěny pravidelně vyvážené hnědé
popelnice určené k odkládání
menšího množství trávy a listí
ze zahrádek. Větší množství
bioodpadu včetně větví
a zbytků po kácení je pak
možné zdarma odložit na

sběrném dvoře. Pokud občan
není schopen zajistit si likvidaci bioodpadu vlastními silami nebo nemá vlastní
techniku, která by mu umožnila odvést bioodpad na
sběrný dvůr, existuje ve městě několik firem, včetně Klášterecké kyselky s. r. o., které
jsou schopny s tímto problémem pomoci, přičemž se
nejedná o nijak nákladnou
záležitost. Nejvýhodnější je
samozřejmě kompostování
na vlastní zahradě, které
město dlouhodobě podporuje
bezplatnou výpůjčkou kompostérů. V tuto chvíli odbor
místního hospodářství navíc
připravuje záměr na rozšíření
této podpory kompostování,
kdy si nově o kompostér zdarma budou moci požádat
i majitelé rekreačních objektů, chat, chalup či zahrádek
v zahrádkářských osadách,
nejen vlastníci rodinných
domů v Klášterci nad Ohří.
Bližší informace ke kompostování a k dalším možnostem
likvidace bioodpadu vám rádi
poskytnou pracovníci odboru
místního hospodářství.
Libor Kocáb ■

Určitě řada z vás zaznamenala příběh fenky, která se potulovala po městě. V úterý
2. ledna se ji konečně podařilo
chytit a dovézt do kláštereckého psího útulku. „Ve městě
se objevila už na přelomu září
a října,“ říká vedoucí útulku
Eva Vohánková, jejíž zásluhou
je fenka v bezpečí. Zpočátku
se pohybovala u místního
aquaparku, kde ji dle svědka
někdo vyhodil z auta. V areálu
byl umístěn sklopec, fenku se
však nepodařilo sem naučit
chodit pravidelně a začala se
vyskytovat v různých částech

se tak musel několikrát stěhovat. Ne, že by nefungoval,
chytilo se několik ježků, koček
a jiných psů. Několikrát byla
na Bežkyni použita uspávací
střela, bohužel nefunguje
ihned jako ve filmech a je
důležité znát váhu a zdravotní
stav zvířete, aby mu dávka
neublížila. „Informace o pohybu feny mi volali lidé i třicetkrát denně, díky tomu se
podařilo vytipovat lokality
a její obvyklé trasy, za což
bych všem ráda poděkovala.
Děkuji také Lence a Adéle za
pomoc a podporu,“ vzkazuje
Eva Vohánková, které osobně
za zdařilý odchyt feny poděkoval starosta Štefan Drozd.
Oblíbené trasy Běžkyně se ke
konci již nebezpečně prodlužovaly, ještě ten den, co se ji
podařilo odchytit do sklopce
u sala terreny, se pohybovala
u prunéřovské elektrárny. Na
odchytu se aktivně podíleli
i městští strážníci, hasiči,
odchytová služba z Dalovic.
Fena dostala jméno Amai.

Jakub Vágner splnil vánoční
přání místnímu seniorovi

V rámci projektu Českého
rozhlasu Ježíškova vnoučata
navštívil koncem loňského
roku domov pro seniory rybář
a cestovatel Jakub Vágner.
Setkání se uskutečnilo na
přání klienta domova pana
Málka. Známý rybář v rámci
své návštěvy Klášterce nad
Ohří udělal přednášku o své
výpravě do Papuy Nové Guiney. „Všichni klienti byli nadšeni z jeho vyprávění i jeho
návštěvy. Mezi další dárečky,
které Ježíškova vnoučata

plnila jednotlivým klientům,
byla návštěva Kutné Hory,
návštěva pivovaru, balíček
s bylinnými čaji, návštěva
hasičské zbrojnice, set hry
boccia, nová pečící pánev,
nový televizor nebo dokonce
osobní setkání s Jiřím Babicou. Akce se velice vydařila
a nikdo neodešel s prázdnou,
všem byl předán malý dáreček,“ prozradila Jana Praková,
manažerka
kvality
městského ústavu sociálních
služeb.
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V první polovině března budou rozeslány složenky k platbě místního poplatku za psa a poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Splatnost poplatků je
k 31. březnu 2018. V případě, že poplatková povinnost jedné domácnosti přesáhne 1 000 Kč, lze ji rozdělit do dvou
stejných částí splatných na konci března a června. Připomínáme, že od letošního roku jsou osvobozeny od poplatků za
odpady všichni obyvatelé do 18 let. Klášterečtí radní a následně zastupitelé se shodli na nutnosti podporovat rodiny
s dětmi a vydali novou obecně závaznou vyhlášku, která osvobozuje od plateb za svoz komunálního odpadu všechny
místní děti. Poplatek pro ostatní zůstává stejný 500 Kč na osobu, starší 75 let platí polovinu.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Na úvod bych chtěl všem
popřát krásný vstup do nového roku 2018, hlavně zdraví
a pohodu.
Na Štědrý den, 24. prosince,
proběhl již 3. ročník setkání
v kostele sv. Vavřince v Okounově. Opět se sešla spousta
obyvatel, se kterými jsme
prožili krásné sváteční odpoledne. Hudební doprovod
v kostele zajistila skupina
Černý had atd., na violoncello
nám zahrála slečna Vendula
Dolejšová a zazněla také hra
na varhany. Všem velice
děkuji.

Oznamujeme, že ve dnech 10. a 11. února proběhne na katastru obcí Okounov, Oslovice a Kotvina čištění komínů. Majitelé
domů a chat v této lokalitě, kteří by měli zájem o zajištění,
mne mohou kontaktovat na tel. 606 387 111 nebo na e-mail
obec@okounov.cz – uveďte své jméno, adresu a telefon.
Obci se podařilo získat od února dotaci z úřadu práce na tři
pracovní pozice pro údržbu obce. Již jsem oslovil zájemce
o tyto pozice s kladnou odezvou.
Úspěšně pokračuje výstavba sběrného dvora v Okounově. Počasí zatím stavbě přeje a nic nenasvědčuje tomu, že by se
zpozdil termín výstavby i následného uvedení do provozu.

Josef Dvořák, starosta obce Okounov ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s ... Ladislavem Komrskou
Ke kvalifikovanému rozhodování v oblasti urbanismu,
architektury, územního plánování a vytváření kvalitního
prostředí pro život občanů je třeba odborného stanoviska, které v již 80 českých městech a obcích přinášejí
městští architekti. K této zodpovědnosti se přihlásilo
i město Klášterec nad Ohří, které uzavřelo externí smlouvu s architektem Ladislavem Komrskou. Požádali jsme
nového městského architekta, aby nám přiblížil svou
práci i to, jak vidí Klášterec nad Ohří s jeho klady i zápory.

Ladislav Komrska upozorňuje na specifika veřejného prostoru
Co vás přivedlo k profesi
architekta?
Je to má záliba již od dětství.
Jako malý kluk jsem si v roce
1964 hrál s tzv. divotvornými
krabičkami. To byly krabičky
podobné těm od zápalek,
z nichž se dal postavit bytový
dům, maják, hangár či cokoliv
dalšího. Pochopil jsem, co je to
pyramida, klenba a další tvary.
Do ministavby se dala zavést
elektřina, přesně baterie
a žárovička. Tím jsem začal.
O dva roky později jsem dostal
první elektrický vláček, neuvěřitelně precizní hračku. Dělal
jsem modely, vytvářel krajiny.
Ve 3. třídě jsem zpaměti
namaloval Karlštejn. Bezpochyby měli na mé budoucí profesní směřování vliv vynikající
učitelé, kteří mi dávali speciální
úkoly. Navíc náš soused byl
architektem, nahlížel jsem mu
pod ruku. Vyrůstal jsem v Karlových Varech. S kamarády
jsme sledovali nákladní vozy
s cihlami a já z nich pomyslně
skládal stavby. Výborného učitele na kreslení jsem měl i na

Jsem rád,
že si město
uvědomuje,
že výkon profese
městského
architekta
je důležitý
a dobrý krok.

střední škole v Kadani, dokonale mě naučil deskriptivní
geometrii. Přátelství s některými pedagogy i spolužáky
přetrvávají dodnes. I z vysoké
školy, kde jsem architekturu
vystudoval a v roce 1980 se
stal projektantem. Nebyl to
vztah jen učitele a žáka, spojila
nás profese.
Jak vlastně pracuje
takový architekt?
Samostatně či v týmu?
Zajímavější věci se dělají ve
velkém týmu, často to bývá
spolupráce na územním plánu
měst a obcí. Dvě třetiny mé
profese tvoří urbanismus. Pracovat na tomto poli v krajských městech je už prestižní
záležitost, ale není malých rolí.
Pracoval jsem na územních
plánech v Klášterci nad Ohří,
Perštejně, Zelené, Místě, Hoře
sv. Šebestiána a u Litvínova.
Pracuji i na územní studii kraje. Tady jsem vyrůstal a podílel
se na řadě prací s urbanismem
souvisejících. O záměru města
Klášterce nad Ohří zřídit funkci
městského architekta jsem se
dozvěděl právě díky mé práci
v regionu.
Přímo v Klášterci jsem projektoval aquapark a pracoval na
urbanistickém plánu zóny Verne. To bylo tenkrát novinkou,
musel jsem nastudovat zahraniční prameny, jak to celé
uchopit, z energetického,
vodohospodářského a dalších
hledisek.

Jaké má městský architekt
pravomoci?
Územní plán stanovuje základní pravidla, co se na plochách
smí. Stavební úřad pak rozhoduje. Dávám odbornou podporu stanoviskům stavebního
úřadu. Tak to funguje ve světě.
Jde o to nebát se říct svůj
názor. V případě konfliktních
projektů bych to měl včas rozpoznat, domluvit s investorem
kompromisní řešení. Projektantský prostor není zas tak
veliký, abychom si nerozuměli.
Když se stane, že vznikají
stavby, které v daném místě
nemají být, dokážeme je
zastavit. I když je to věc konfliktní, ohrožujeme tím stavebníky. Pokud by ale záměr
stavebníka znehodnocoval
prostředí, z hlediska sociálního či bezpečnostního, tak
bychom hledali prostřednictvím stavebního zákona možnosti, jak takovým stavbám
zabránit.
Jsem rád, že si město uvědomuje, že výkon profese městského architekta je důležitý
a dobrý krok.
S jakými nápady
přicházíte do našeho
města?
Mluvili jsme s panem starostou o tom, co je možné a co
město potřebuje. První, co by
se podle mě mělo dělat, je jít
do vzdělávání dětí a do veřejného prostoru. Ideální by bylo,
kdyby za dětmi přišel někdo,
kdo jim řekne, co je to veřejný
prostor. Někde jsem, cítím se
tam dobře, cítím se bezpečně.
Z veřejného prostoru se
dívám na soukromý sektor,

vše je v rovnováze. Každá
soukromá stavba navazuje na
veřejný prostor. Veřejnost by
se měla zajímat, co se kde
chystá, stavba by se neměla
negativně dotýkat lidí, kteří se
tu pohybují. Zároveň je to věc
apolitická.
Veřejný prostor je třeba také
to, že v Německu uvidíte střechy stejné barvy a typu, které
vzájemně ladí. U nás má na
svém domě snad každý jinou
střechu a to i v památkové
zóně. Podíváme-li se pak
z nějaké terasy, co vidíme?
Jde o to lidi vychovávat k citlivosti k veřejnému prostoru.
Rád bych lidem v tomto směru
otevíral oči, dostal dialog do
škol. V Žatci jsme dělali experiment, vytvořili jsme omalovánky. Když se město chystá
rekonstruovat třeba kulturní
dům, tak dítě dostane obrázek, kde je nakreslené průčelí
kulturního domu. Dítě má za
úkol navržený kulturní dům
vybarvit. Pak už dítě ví, že je
tu nějaký kulturní dům, vidí,
jakou má reálně barvu. Dostává se tak k vnímání veřejného
prostoru.
Máme partnerské město
v zahraničí, můžeme dát úkol:
vyfoťte jejich ulici a vyfoťte
naši. Hledejte rozdíly. Co uvidíme jako první, bývá provokativní. Pak se například
v rámci občanské výchovy
dělá procházka parkem, kde
někdo dětem vysvětlí, co jsou
to boží muka či jiné stavby.
Podívat se na věci, kolem kterých chodíme dnes a denně,
i jiným způsobem. Bývá to
vhodné pro žáky 3. až 7. tříd
ZŠ.

Na procházce městem s architektem pozorujeme, kde vzájemně ladí střechy i fasády domů
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Spolupracuje městský
architekt i s architekty
jiných měst?
Setkám se teď s architektem
Chomutova Jaroslavem Pachnerem, znám se s městským
architektem Žatce Jiřím Vaníčkem. Budu se zajímat o jejich
zkušenosti, chtěl bych znát
názory a náměty. Jaroslav
Pachner třeba napsal knihu
o chomutovských ulicích, ve
které se místní dozví o historii
své ulice. Dají se porovnávat
pohledy, jak vypadala ta která
část města dříve a nyní. Jedná
se o osvětu, kdy jsou neformální cestou obyvatelé města
přitaženi k oboru.
Základní náměty, které město
má, by se měly dostat do
rukou občanů. Na zastávce
autobusu by měla být fotka,
takhle to bude vypadat, třeba
nový kulturní dům.
Co se vám v Klášterci nad
Ohří líbí a co ne?
Město Klášterec nemá periferii, to je úžasná věc, takto
homogenní město. Má nádhernou přírodu. Líbí se mi, že
přijdu na terasu zámku, podívám se na Doupovské hory
a ve výhledu nic neruší.
Vadí mi červená barva zámku,
najednou to není vznešené,
jak to bylo dřív.
Nelíbí se mi tři věžáky na Panoramě, těm bych nejradši něko-

lik pater ubral. Mrzí mě, že se
ze staré porcelánky nenechal
alespoň segment.
Líbí se mi spojení obyvatel se
zahrádkami. Dal bych tam
cestičky, vztah lidí k zahrádkám vnímám jako pozitivní,
dlouhodobě by bylo dobré připravit exkluzivní místa pro
zahrádky.
Tam, kde hrozí určitá rizika,
bych chtěl systémově působit,
aby nevznikaly krátkodobé
jednoduché provozovny, mám
na mysli oblast od ZKL ke Korku.

Území kolem Mikulovic má
potenciál pro alternativní
využití, o kterém zatím nevíme. Není to chráněná oblast,
kde by byla nějaká omezení.
Je možné oslovit odborníky,
umožnit přirozenou obměnu
prostoru. Můžou přijít různé
náměty. Třeba vysázet tu
geneticky původní druhy dřevin, obnovovat ovocné stro-

Martin Valový – 1. místo

Architekt města bude k dispozici i veřejnosti. Ve vymezených hodinách (upřesníme v dalším čísle novin) za ním
budou moci přijít individuální stavebníci i zástupci firem
ke konzultaci svých záměrů.

OTÁZKY PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Moje stravovací návyky se nedají zveřejňovat, včera
jsem jedl, dnes ještě ne. Rád jsem chodíval do Peřejí na
vynikající sýrovou polévku.

Václav Varchola – 2. místo

Jaká je vaše oblíbená barva?
Černobílá, modré džíny, bílé prestiže. Nemám nadání
na barvy. Když mám vybarvit fasádu, tak většinou
někoho požádám.
Kde jste byl nejdál?
V Japonsku. Mám dceru v zahraničí a dali jsme si sraz
v Tokiu na letišti. Přiletěl jsem o tři hodiny dříve, šel
jsem dceři koupit květinu a na letišti žádný obchod
s květinami nebyl. Japonci asi nedávají řezané květiny.
V architektuře jsou nesmírně precizní, co dům, to maximální pečlivost. V developerském projektu je navržen
nejen dům, ale i parková úprava a konkrétní druhy parkových keřů. O japonské kultuře bych mohl mluvit hodiny, mám rád vlaky, užíval jsem si tam i jízdu
Shinkansenem. Je to úžasná země.

my. Mohl by tu být třeba veřejný sad, kam by si každý mohl
jít natrhat ovoce. Nebo včelstva.
Není třeba měřit vše volebními
obdobími. Jsou tu místa, která
čekají na svůj čas.
Chtěl byste něco vzkázat
čtenářům našich novin?
Ať se vám daří…

Vítězné fotografie ze soutěže
Klášterec nad Ohří NEVŠEDNÍ

Pojďme
kultivovat části
města, které
nejsou tak hezké.
A jaké možnosti vidíte
v okolí města?
V území mezi Kláštercem
nad Ohří a prunéřovskými
elektrárnami by se část krajiny mohla nechat přirozenému vývoji. Přesvědčit stát,
že nemá smysl dělat tam
pole. Veřejná kontrola by
spočívala v tom, aby se tam
nedělaly černé skládky, nebo
aby tu nebyla bezpečnostní
rizika. Je možné vytvořit
greenfield, který prospívá
nám všem, filtruje od zdrojů
znečištění.

ROZHOVOR S ...

František Fous – 3. místo
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V umělecké škole se výtvarné práci učí i dospělí

V klášterecké základní umělecké škole již třetím rokem
vede Jitka Kůsová kurzy pro
dospělé. Výsledky této práce
jsou nyní k vidění v galerii
Kryt. „Začínala jsem podle
metodiky Naučte se kreslit
pravou hemisférou. Sama při
své cestě ke zdokonalování
jsem podobné postupy používala a teď vidím, že fungují
i na ostatní. Ovšem proto, aby
se člověk zdokonalil a pěstoval svůj talent, je zapotřebí
i velké nasazení. Kurzy
postupně prošlo více tvůrců
a jsou mezi nimi i studenti,
kteří se připravují na různé

talentové zkoušky,“ říká o své
pedagogické práci. Kromě
základů kresby studenti
vytvářeli i grafiky pomocí tradiční grafické techniky, suché
jehly. Modelovali portrét, prošli intenzivním kurzem sochařiny. Nyní se pro velký zájem
pořádá již 2. kurz figurální
kresby. „Možná si řeknete, že
si vyrábím konkurenci, ale
nebojím se toho. Každý z nás
je jedinečný a má-li co říct,
budou to jeho slova, jeho dílo.
Epigony všichni rozeznají,“
říká klášterecká výtvarnice,
která vyzvala své studenty
k účasti na výstavě. Na ní jsou

Hledáme potomky legionářů
V roce 2018 uplyne 100 let od založení Československé
republiky. Toto významné výročí připomene Galerie Kryt
sérií výstav na dané téma. Jednou z výstav bude kombinovaná výstava ke vzniku a působení legií. Legie hrály
zásadní roli při formování moderního českého státu. Proto
pokud byl některý z vašich předků v legiích, ať už v Rusku,
Itálii či Francii, a máte doma fotografie, dokumenty či jiné
materiály, o které byste se chtěli podělit a přímo se tak
podílet na plánované výstavě, neváhejte nás kontaktovat.
Kde?
Galerie Kryt, odbor komunikace a cestovního ruchu,
vchod vedle infocentra pod radnicí
Kontakt:
Mgr. Lenka Fricová
Email: galerie@muklasterec.cz
Tel: 474 359 685
Mob: 602 827 439
Na vaše příspěvky se těšíme nejpozději do května 2018.

k vidění kamenné sochy
a kresby Tomáše Bernáška
a Pavly Švandrlíkové, grafika
a kresba Hany Bratršovské
a kresba Josefa Štecha, Martiny Švandrlíkové a Martiny
Cajthamlové.

V Klášterci
se dočkáme
další
detektivky
Místní výtvarník a nyní
také spisovatel Luděk
Kubát napsal další detektivní román, který již
v únoru nabídne nakladatelství MOBA. Příběh nese
název Poslední zastávka
Peklo a volně navazuje na
předchozí knihu Stvůry.
„Klášterečtí kriminalisté
vyšetřují případ zavražděné
ženy
nalezené
v zámeckém parku. Když
za několik dní dojde k další vraždě, na pachatele se
pořádá zběsilý hon, než
se pokusí znovu zaútočit.
Do vyšetřování se opět
zaplete výtvarník Ctirad
Karafiát, který svým přístupem vnáší do vyšetřování mimo svých detektivních schopností i trochu
humoru,“ prozrazuje děj
své druhé detektivky
Luděk Kubát.

Připravuje se další ročník
sochařského sympozia
Zámecký park bývá každé
dva roky dějištěm sochařského sympozia, jehož uměleckou ředitelkou je Jitka
Kůsová. Letošní Krušnohorské sochařské sympozium ve
dřevě pod názvem Paměť
krajiny nese téma Souvislosti. Začátkem června tak bude
v parku pracovat šest sochařů, jejichž výběr zajistí odborná porota. „Výběr proběhne
začátkem února a budeme
veřejnost postupně seznamovat s konkrétními návrhy.
Výběr v umění je velmi obtížná disciplína. Zvažujeme
nejen kvalitu návrhu, ale také
to, jak si sochař umí poradit
s materiálem, posuzujeme
i jeho již vytvořená díla. Uvažujeme, jak socha zapadne
do našeho parku. Mezi návrhy
hledáme nové neotřelé nápady,“ říká ředitelka sympozia.
„Rozhodnutí nebude záležet
na jednom člověku. Pokaždé
mi pomáhají kolegové kurátoři, architekti, pedagogové
i výtvarníci. Chceme přitáhnout zájem ke vzniku takové

sochy, po dobu dvou let se
stane naší sochou. Během
sympozia probíhají výtvarné
kurzy pro děti a dospělé,“
doplňuje. Před dvěma lety to
byly dílny ručního papíru
a několik pracovních dílen
práce se dřevem, podobně
tomu bude i letos. Uzávěrka
přihlášek pro sochaře, kteří
se do Klášterce nad Ohří na
tuto akci sjíždějí z celé republiky i zahraničí, je již 31. ledna. Díky aktivní účasti Jitky
Kůsové na řadě sympózií
u nás i v zahraničí lze očekávat velký zájem výtvarníků.
Nová výtvarná díla budou
poté instalována v parku po
dobu dvou let. Veřejnost bude
mít navíc možnost pozorovat
sochaře při jejich práci
a zúčastnit se zrodu jednotlivých děl. „Takový zážitek
posouvá vědomí nejen mladých lidí k novému přístupu
ke kultuře, zároveň do
budoucna napomáhá k ochraně všech uměleckých děl ve
veřejném prostoru,“ říká Jitka
Kůsová.
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Kdo nejlépe zachytil Klášterec nad Ohří nevšední?

HLAVNÍ KULTURNÍ
AKCE ROKU
Již nyní pro vás připravuje
organizace města Zámek.

Reprezentační ples
města Klášterce n. O.
17. února

Velikonoce na
zámku a pletení
pomlázek
1. dubna

Pálení čarodějnic
Fotografické soutěže města s názvem Klášterec nad Ohří nevšední se zúčastnilo 16 fotografů
a fotografek, kteří zaslali 44 fotografií. Odborná porota vybrala tři nejlepší snímky a zároveň
13 fotografií do nástěnného kalendáře. První příčku v této soutěži získal Martin Valový se
svou fotografií kostela, na 2. příčce se umístil Václav Varchola a 3. místo patří Františku
Fousovi. Vedle finanční odměny v hodnotě 3, 2 a 1 tisíc korun získali všichni autoři fotografií,
které tvoří kalendář, výpravnou fotografickou knihu Česko barokní. „Děkujeme všem účastníkům soutěže i této výstavy a přejeme jim mnoho dalších nápadů i dobrého světla při
fotografování,“ uvedla Lenka Fricová, kurátorka výstavy v galerii Kryt.

30. dubna

Zahájení turistické
sezóny
12. května

Galerie Kryt představuje program na celý rok
Rok 2018 jsme v galerii Kryt
zahájili vernisáží dvou výstav.
Šlo o expozici fotografií přihlášených do soutěže Klášterec nad Ohří NEVŠEDNÍ
a výstavu děl studentů z ateliéru Jitky Kůsové, obojí si
můžete prohlédnout do 29.
ledna.
A co pro vás tento rok galerie
Kryt chystá?
V únoru je to výstava
s názvem Jsi moje kočka a já
tvůj člověk, svá díla u nás
představí klášterečtí umělci
Ladislav Kubeš a Luděk
Kubát.
V březnu představí v Krytu
své snímky známá fotografka
Lenka Hatašová. Ačkoliv je to
spíše autorka portrétů známých osobností, v galerii
představí dokumentární snímky Obrazy Izraele.
V dubnu naváže výstava
Ostrovských malířek z Karlovarského kraje, které už
u nás své malby s velkým
úspěchem vystavovaly.
Květen opět po dvou letech
bude patřit absolventům
výtvarného oboru kadaňské
a klášterecké základní umělecké školy.

Červen je měsíc patřící
dětem, o plánované výstavě
napíšeme v jednom z příštích
čísel, začátek měsíce bude
věnován také česko-německé výstavě.
V červenci bude ke zhlédnutí
velice zajímavá výstava
Nakladatelství UMUN, která
sdružuje umělce malující ústy
a nohama. Jejich vernisáž
tradičně zahájí Jaroslav Svěcený.
Výstavní plán galerie
Kryt bude v tomto roce
zčásti uzpůsoben tzv.
Osudovým osmičkám.
Připomeneme si 100.
výročí založení samostatného československého státu a nezapomeneme ani na roky
1938, 1948 a 1968.
V srpnu vám František Frolík
představí svoji výstavu
o legionářích, výstava bude
kombinovaná s fotografiemi
a předměty získanými od
obyvatel Klášterce prostřednictvím naší výzvy. V září na
vás čeká výstava s názvem
Osudové osmičky, tato výsta-

va vzniká za spolupráce
s místním gymnáziem. V říjnu se dozvíte něco o životě
našeho prvního prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka
a závěr osmičkových výstav
bude věnován osobnosti Václava Havla v listopadové
výstavě s názvem Václav
Havel, politika a svědomí, která vznikla na půdě Ústavu pro
studium totalitních režimů.
I závěr roku bude netradiční.
Prosinec bude věnován osobnosti sochaře Jan Brokofa. Ten
přijal pozvání Michala Osvalda
Thuna a v Klášterci strávil léta
1685–1687. Zde se mu také
narodil jeho nejstarší syn,
Michal Jan Josef Brokof. V prosinci tohoto roku uplyne přesně 300 let od Brokofovy smrti
(1718). V Klášterci vytvořil
několik pozoruhodných soch,
které jsou nyní v zámeckém
parku. Ačkoliv nepatří k nejvýznamnějším představitelům
českého
barokního
sochařství, byl to on, kdo
poskytl svým synům, a to
především svému mladšímu
synovi Ferdinandu Maxmiliánovi, základní sochařské
dovednosti a schopnosti.

Sympózium
ve dřevě
22.–28. června

Klášterecké
hudební prameny
2.–8. července

Klášterecké
promenády
8. září

Rozsvícení
vánočního stromu
2. prosince

PRO RODINU
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Kde poradí s finančními, bytovými i vztahovými problémy
Pokračujeme v našem seriálu, ve kterém představujeme
odbor sociálních věcí, školství a sportu. Tentokrát se
zaměříme na rodinnou problematiku.
ciální oblasti. Za tu dobu se
setkala už s několika generacemi rodin, které si mnohdy
nesou nevhodné návyky.
„Chtěli by být dobří rodiče,
ale nikdo je to nenaučil,
neměli žádný základ ze své
rodiny nebo možnost se tomu
naučit,“ říká o některých
klientech, s nimiž dlouhodobě
pracuje.
Odebrání dítěte z problémové
rodiny je tím nejzazším
řešením. Vždy je snaha hlePetra Makoli Glacnerová
dat pomoc přímo v rodině,
Rodina je širší pojem. Zákla- kde třeba nechybí láska a cit,
dem jsou rodiče a jejich děti. ale rodiče mají problém plnit
Dnes ale často žije s dítětem povinnosti, které souvisejí
pouze jeden z rodičů. Prob- například s péčí o dítě,
kontrolami
lémy mívají nejen rodiče, pravidelnými
děti, ale i prarodiče, kterým u lékaře, plněním povinné
například jeden z rodičů brání školní docházky a podobně.
ve styku s vnoučetem. Škála Tady je nutné začít s rodinou
situací, které se snaží řešit pracovat a pomoci s tím, co
sociální pracovnice, je oprav- má většina z nás zažito
du široká. „Neexistují dva z domova, jako jsou hygiestejné případy. S každým nické a pracovní návyky,
klientem pracujeme indi- přirozená komunikace mezi
viduálně,“ říká Petra Makoli rodiči a dětmi, plnění povinGlacnerová, která má více ností, pomoc všech členů
než dvacetiletou praxi v so- rodiny s chodem domácnosti,

Děti tančily i zpívaly pro seniory
V pondělí 5. ledna navštívila
děvčata z 2. a 3. tříd základní
školy ve Školní ulici městský
ústav sociálních služeb. Předala našim starším spoluobčanům dodatečný vánoční
dárek v podobě tanečního
a pěveckého vystoupení.
Vystoupení bylo secvičeno

v rámci odpoledních aktivit
projektu START. Za svou snahu byla děvčata také obdarována krásným dárkem, ale
největší odměnou jim byla
radost a úsměv na tvářích
seniorů.
Anna Fuksová,
školní asistentka ■

tolerance potřeb druhých.
Práce je to dlouhodobá a ne
vždy se žádaný výsledek
dostaví. „Jindy zas maminka,
která žije sama s dítětem,
musí do nemocnice. Když
nepomohou příbuzní, dovedeme zařídit pobyt dítěte
v takovém zařízení, kde se
mu dočasně dostane náležité
péče. Vše je na dobrovolnosti
a maminka má čas se plně
zotavit,“ říká Makoli Glacnerová.
„Při terénní práci jsme rády
za poznatky, které získáváme
například
od
sousedů
v domě, kteří mají podezření,
že se v rodině děje něco špatného a informace předají.
Každý občan má právo
a povinnost na nevhodné
chování či péči upozornit,“
uvádí během rozhovoru.
Sociální pracovnice pak
s rodinou spolupracuje tak,
aby společně našli řešení
a rodina mohla fungovat tak,
jak má.
„Velmi dobře funguje spolupráce s městskou a státní
policií, oddělením sociální
právní ochrany dětí městského úřadu v Kadani,

neziskovými organizacemi,
jako jsou Naděje a Radka,
i úřadem práce,“ říká Zdena
Janichová, vedoucí odboru.
Nezvládání výchovy, záškoláctví, závislosti na drogách
či alkoholu, prostituce, to
vše jsou jevy, s nimiž se
sociální pracovnice setkávají.
Vyslechnou, poradí a nabídnou řešení. Cílem této práce
je rodině pomoci, nikoli rodinu rozdělit. Problémy
v rodinách se mnohdy kumulují. Sociální pracovnice
doporučí, co a jak je nutné
řešit jako první. Zda otázku
bydlení či zaměstnání rodičů,
školní
docházku
nebo
vyšetření zdravotního stavu
dítěte či rodiče. Je velmi
dobré si uvědomit, že
vyhledání pomoci není
slabostí, ale dobrým
krokem při řešení problémů, které se v danou
chvíli jeví jako neřešitelná a bezvýchodná situace. Na pomoc není nikdy
pozdě. Oddalovat řešení
problémů vše více komplikuje a začít znovu pak dá více
práce.

JARNÍ PRÁZDNINY S VOLŇÁSKEM
5. 3. – 9. 3. 2018
5. 3. – výlet autobusem do Tušimic, návštěva provozu
uhelné elektrárny Tušimice, sraz je v 8 hodin
u DDM. Svačinu a kartičku zdravotní pojišťovny
s sebou.
6. 3. – prohlídka (exkurze) městského divadla v Mostě, 5D kino, sraz je v 7.30 hodin, předpokládaný návrat
kolem 14. hodiny. V ceně je prohlídka divadla, film v 5D
kině.
7. 3. – výlet autobusem do zábavního centra v Karlových
Varech – Dětský svět u Hafíka, sraz je v 8 hodin
u DDM, návrat ve 14.30 ke KD. V ceně je vstupné,
doprava a oběd.
8. 3. – výlet vlakem do Okounova na akci: Zasaď si
stromek, sraz je v 7.30 hodin u DDM, návrat v 15.06
na vlakové nádraží. V ceně je doprava a oběd.
9. 3. – Sportovní den v tělocvičně, návštěva kina,
od 8 do 14 hodin. S sebou svačinu a pití na celý den,
kartičku pojišťovny a sportovní oděv i obuv.

Přihlášky se odevzdávají do 26. února v recepci DDM.
Platba předem na účet č.ú. 264608634/0600. Cena jarních
prázdnin na celý týden je 750 Kč. Změna programu vyhrazena.
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PRO RODINU

Noví občánci byli přivítáni 13. ledna

Jan Homolka

Tereza Havlová

Stanislav Dolejší

Ema Bartáková

Mikuláš Svoboda

Josefína Jiránková

Kryštof Černý

Rostislav Pořický
Foto: Jan Kučera

Prvním miminkem letošního roku je Sonička
V kadaňské porodnici se 5.
ledna narodil první letošní
občánek města Klášterce
nad Ohří. Paní Mai Phuong
Hoang přivedla na svět holčičku Lan Phuong Nguyen
(foto na titulní straně). Tatínek Thai Son Nguyen nám
prozradil, že doma již mají
dvě dcery ve věku 11 a 3

roky. Rodiče už mají pro holčičku i české jméno, budou
jí říkat Soňa. Malou Soničku
spolu s rodiči v porodnici přivítal ředitel nemocnice Petr
Hossner, starosta města Štefan Drozd i místostarosta
Josef Suchý. Od města
dostali šťastní rodiče hned
několik dárků, a to dětskou

deku, osušku, hrací podložku, cestovní kojeneckou
sadu a novorozeneckou soupravičku. Od nemocnice pak
pamětní medaili, kterou tu
od loňského roku dávají
všem novorozencům. Celé
rodině přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Zlatou svatbu oslavili manželé Lackovi
V závěru loňského roku se
v obřadní síni na zámku uskutečnila další zlatá svatba, tentokrát manželů Lackových.
„Den tohoto výročí je
významnou událostí pro celou
vaši rodinu. Všichni máme
radost, že můžete sklízet ovoce svého životního díla. Ve
zdraví a spokojenosti uprostřed svých dětí, vnoučat
a dobrých přátel můžete v klidu oslavit své šťastné výročí,“
uvedl oddávající Petr Hybner.
„V krásném podzimu života
vám oběma vaše děti, pět
vnoučat a čtyři pravnoučata
splácejí láskou všechno, co
jste pro ně vykonali,“ zaznělo
při slavnostním obřadu, na
kterém nechyběl manželský
polibek, zápis do pamětní knihy města i přípitek se všemi
členy rodiny a zástupci města.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zaměstnancům
kláštereckého
ústavu
sociálních služeb za obětavou péči, kterou věnovali
mému manželovi panu
Františku Vejrovi až do
konce jeho života.
Marie Vejrová

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Dne 22. ledna uplynul
rok od úmrtí
paní Blanky
Převorové.
S úctou a láskou vzpomíná maminka, Květa, syn
Pavel s rodinou a sestra Alena s rodinou.
Dne 5. února
uplyne jeden
rok, kdy nás
zasáhla
z p r á v a
o smrti pana
Vladimíra
Ječmínka. Stálou vzpomínku uchovává rodina.

Foto: Zdeněk Fišr

Touto cestou děkuji neznámé paní, která 29. listopadu 2017 našla tašku s mými životně
důležitými léky a poctivě ji odevzdala do lékárny u zdravotního střediska. Poděkování
patří i zaměstnancům lékárny, kteří mě poté kontaktovali a tašku mi v pořádku předali.
Blanka Linhartová

Město Klášterec nad Ohří
vyjadřuje upřímnou soustrast rodině Karla Pecha,
dlouholetého zastupitele
města, který zemřel dne
30. 12. 2017.

POHLED DO HISTORIE
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Jaká významná výročí letos čeká naše město?
Rok 2018 bude významný nejenom pro samotný Klášterec nad Ohří. V tomto roce si připomínáme jeden ze
zásadních okamžiků v našich dějinách, a to založení samostatného československého státu. Od jeho vzniku
letos uplyne přesně 100 let (1918). Čekají nás i další významné „osudové osmičky“, a to roky 1938, 1948 a 1968.
V roce 1666 získal Klášterec
právo pořádat výroční trhy. Ale
až v roce 1688, tedy před 350
lety, se u nás první výroční trh
opravdu uskutečnil.
Před 350 lety, v roce 1788,
byl z klášterecké porcelánky
bez udání důvodu propuštěn
a penzionován Jan Mikuláš
Weber.
Klášterecký farář Petran, po
kterém zde byl před válkou
pojmenovaná také jedna
z ulic, v roce 1808, tedy před
210 lety ve své závěti odkázal
2000 zlatých, které měly být
použity na doplňování jeho
knihovny založené v Klášterci
v roce 1805.
Přichází revoluční rok 1848
a s ním hned několik zajímavých připomenutí – před 170
lety byla v Klášterci založena
tzv. Národní garda. Jejím velitelem byl velitel Josef Osvald
Thun a vznikla z členů Střeleckého klubu a dohlížet měla
na pořádek v ulicích města.
V tom samém roce byl Karel
Venier pověřen řízením porcelánky a kvůli stavbě silnice
byla přesunuta místí zvonice.
V letošním roce si své významné výročí připomene také restaurace Peřeje. V roce 1878,
před 140 lety, byla totiž postavena jako nová budova
Střelnice.
Před 120 lety, v roce 1898,
byla postavena druhá kolej
tzv. Buštěhradské dráhy procházející Kláštercem. V tom
samém roce byl také pramen
Evženie prohlášen léčivým
pramenem a byl slavnostně
vysvěcen druhý vodovod
v Klášterci – Jubilejní vodovod
Františka Josefa.
V roce 1908, tedy před 110
lety, bylo vybráno místo na
stavbu školy, která vyrostla
o rok později v dnešní Havlíčkově ulici.
105 let uplyne od smrti Osvalda Thuna, zemřel v roce
1913. Ve stejném roce byl
také naposledy zvolen starostou, ještě ten rok ho však ve
funkci nahradil MUDr. Totzauer.
Pomalu se dostáváme k významnému roku 1918. Co
tento rok přinesl našemu městu?

Před 100 lety byl projekt
elektrifikace Čech předložen
také kláštereckému městskému zastupitelstvu, které ho
zamítlo. Přesto se zastupitelstvo myšlenkou zavedení elektřiny ve městě začalo zabývat.
Také v Klášterci v roce 1918
vznikl ozbrojený oddíl lidové
obrany, tzv. Volkswehr. Vznik
těchto oddílů v podstatě souvisel se vznikem ČSR – když
byl v roce 1918 vydán zákon
o Zřízení samostatného státu
československého, němečtí
poslanci vznik ČSR odmítli
a reagovali na to vyhlášením
tzv. Německého Rakouska,
jehož součástí měly být i čtyři
nově vzniklé sudetoněmecké
provincie – Deutschböhmen,
Sudetenland, Böhmerwaldgau
a Deutschsüdmähren. Klášterce nad Ohří se samozřejmě
týkala provincie Deutschböhmen, jehož hlavním městem
se stal Liberec. Byla zde usta-

novena prozatímní vláda a ta
vyzvala k vytváření ozbrojených složek, již zmíněných
Volkswehr. Klášterec se s tímto
plně ztotožnil a podobný oddíl
zde vzniknul také.
Česká reprezentace se ale
poté rozhodla pro vojenské
řešení celé situace a obsazování Sudet bylo zahájeno
29. listopadu 1918 v Mostě.
Dne 29. prosince v 17 hodin
byl obsazen českými vojsky i Klášterec a na věž radnice byla vyvěšena česká
vlajka.
V tomto roce vzniknul také
Sociálně demokratický klub
v kláštereckém zastupitelstvu,
jeho předsedou se stal Oskar
Görtler, a to na základě usnesení Státní rady, kdy měla být
městská zastupitelstva rozšířena také o dělnické zástupce.
Dále byla založena Místní skupina válečných poškozenců,
vdov a sirotků, jejíž hlavní čin-

Klášterec nad Ohří v r. 1946, pohlednice ze sbírky J. Krause

ností bylo provozování místního Kina invalidů.
Před 90 lety, v roce 1928,
protestoval český poštmistr
Josef Jiříček proti zasílání
německy psaných pozvánek
na zasedání městského zastupitelstva – v roce 1927 byla
sice zavedena praxe posílání
česko-německých pozvánek,
ale ta netrvala dlouho. V tom
samém roce byl také navýšen
plat kláštereckému lampáři
a ponocnému v jedné osobě
z 2.50 na 3 K/den. Jeho funkce
zanikla se zavedením elektřiny.
V roce 1928 se také začaly
objevovat snahy o převzetí
klášterecké spořitelny jiným
ústavem, zastupitelstvo vydalo souhlas ke sloučení klášterecké a jirkovské spořitelny.
V roce 1938, tedy před 80
lety, bylo původní koupaliště,
které stávalo na pravém břehu
Ohře v městské části Fels,
poškozeno armádou při mobilizaci, což mohlo způsobit jeho
následný zánik. V tom samém
roce také městský úřad
vyzbrojil své dva policisty pistolemi, pocházely z obchodu
obchodníka O. Roedla z Chomutova. V Klášterci fungovala
také četnická stanice, ta ale
městu nepodléhala a do městských věcí nezasahovala.
V roce 1938 dostalo vedení
města informaci od Krušnohorského spolku o plánované
opravě Šumburku.
V osudovém roce 1938 proběhly také komunální volby
a SdP (Sudetoněmecká strana, něm. Sudetendeutsche
Partei), získala v zastupitelstvu města drtivou většinu –
23 mandátů.
A nakonec před 65 lety, tedy
v roce 1953, byl založen
národní podnik Závody na
kuličková ložiska Klášterec
nad Ohří.
Další více či méně zajímavá
výročí se v letošním roce dotýkají například zdravotnictví –
fungování nemocnice, veřejných koupelen, tzv. Vanových
lázní, veterinární péče či vzniku poradny pro matky. Své
místo si v Kláštereckých novinách v tomto roce jistě najdou
i různé kuriozity.
Lenka Fricová ■
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Zamyšlení nad tématem domova
Do redakce se nám ozval Jan
Kraus, dřívější občan Klášterce nad Ohří, který nyní
žije v Německu. Vztah
k městu, ve kterém prožil
značnou část svého života,
však neztratil. Kromě jiného
sbírá historické pohlednice,
o které se rád podělí s našimi
čtenáři. Zveřejňujeme nyní
první pohlednice z jeho sbírky v souvislosti s literární
a výtvarnou soutěží na téma
Domov. Tu vyhlašuje Památník Terezín.
„Prosíme zájemce o účast
v soutěži, aby se pokusili
zamyslet, co pro uprchlíky
mohla znamenat ztráta
domova. S jakými těžkostmi
se museli v zahraničí potýkat? Jak na ně nahlíželi tamní lidé? Bylo pro ně snadné
se mezi ně začlenit? A s jakými problémy se musejí potýkat dnešní lidé prchající
z různých důvodů ze svých
domovů? Co pro vás osobně
znamená domov?“ uvádí
Pavel Straka, koordinátor
memoriálu Hany Greenfieldové a lektor vzdělávacího
oddělení Památníku Terezín.
„Je třeba se zamyslet se nad
výše uvedenými otázkami,
vytvořit výtvarné či literární
práce a ty nám zaslat na naši
adresu. Lze si samozřejmě
položit i otázky vlastní, které
se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování
ponecháváme účastníkům
možnost volby jakékoliv
umělecké formy a techniky,“
doplňuje Straka.
Do účasti v soutěži se mohou
zapojit
žáci
základních
a středních škol, gymnázií
a učilišť, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není
nijak omezen. Práce musí být
předány nebo odeslány do
Památníku Terezín nejpozději do 13. dubna 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže proběhne 6. června
2018 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen
i peněžní odměny. Uděleny
budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.
Další informace a podmínky
soutěže jsou k dispozici na
webu Památníku Terezín
v sekci Vzdělávání.

Klášterecko očima Čechů a Němců
v letech 1938–1945
Galerie Kryt ve spolupráci s Kristýnou Sladomelovou, kurátorkou budoucího
kláštereckého muzea, připravuje putovní výstavu, ve které představí vývoj
česko-německých vztahů pomocí autentických příběhů zdejších obyvatel.
Prosíme veřejnost o spolupráci při shromažďování příběhů či dokumentů z této
doby.
Zajímají nás vzpomínky vašich rodičů, prarodičů, sousedů či dalších pamětníků
na období protektorátu.
Budeme velice vděční za dobové fotografie, noviny, časopisy a další předměty.
Výstava si klade za cíl zaznamenat dění na Klášterecku a představit jej
veřejnosti.
Kontakt na organizátory: galerie@muklasterec.cz, tel: 474 359 685.
Ozvěte se laskavě nejpozději do 15. dubna 2018.

SPORT
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V tenisovém klubu Evženie vychovávají naděje
bílého sportu
V tenisovém klubu Evženie
trénuje během roku přibližně
120 dětí a mládeže ve věku
od 4 do 18 let. Jsou rozdělené
podle výkonnosti a věku.
„V kategoriích minitenis,
babytenis, mladší žactvo,
starší žactvo, dorost a družstvo dospělých máme zastoupení
při
mistrovských
utkáních. Přijímání nových
členů do tenisové školičky
probíhá celoročně, stačí
navštívit klub v odpoledních
hodinách teď v zimě úterý,
středa, pátek, od jara pak
každý den,“ říká manažer klubu Miloslav Novák.
Tenis je ale hlavně individuální sport, takže hráči jezdí
na turnaje nejčastěji sami.
„Někteří mají tenis pouze
jako koníček, ti na turnaje
nejezdí, někteří jezdí méně,
někteří více a někteří pořád.

Z těch, kteří jezdí méně,
bych chtěl jmenovat např.
Adama Svobodu, Vojtu Hroudu, Jakuba Cikána, Nikolu
Nestlerovou, více aktivní jsou
např. Lukáš Hanzlík, Dan
Brandtner, Jan Brandtner,
Vašek Kubrt, Adélka Capová,
Lucka Opatová. Stěžejními
hráči, kteří jsou na turnaji
takřka každý týden, jsou
Karolína Nováková a bratři
Zapští. Ti se zúčastňují turnajů nejvyšší kategorie, kde
startuje pouze 32 hráčů
z celé republiky a mezinárodních turnajů po Evropě,“ prozrazuje manažer klubu a dodává:
„V družstvech máme obsazeny
všechny
kategorie
v různých soutěžích. V individuálních úspěších bychom
rádi vyzvedli listopadové
vítězství na přeboru severo-

O vánoční kouli soutěžilo 25 střelců

V neděli 9. prosince se konal
na střelnici SSK Kadaň pravidelný závod PS AVZO Měděnec „O vánoční kouli“. Hlavní
závod složený z velkorážné
pistole 5+15 na nekrytě ležící
figuru a malorážné pistole
5+15 na mezinárodní terč
vyhrál J. Míchal (SSK Kadaň)
s 283 body z 300 možných,
druhý se umístil L. Sháněl
(SSK Kadaň) rovněž s 283
body a na třetím místě těsně
V. Volák (AVZO Měděnec)
s 282 body.
Tradičním doplňkem je střelba na malovaný obraz z per-

kusní kulovnice na 50 m. Nejlepší ránou získal obraz M.
Staněk (KVZ Chomutov),
druhým nejúspěšnějším byl
J. Hais (AVZO Měděnec) a na
třetím místě skončil T. Nejepsa (SSK Kadaň). Počasí přálo,
závod řádně proběhl k všeobecné spokojenosti.
AVZO TSČ ČR z. s. Pobočný
spolek Měděnec děkuje městu Klášterec nad Ohří za
finanční podporu činnosti
mládeže i dospělých našeho
spolku.
J. Peštuková,
předsedkyně PS Měděnec ■

českého kraje dospělých ve
čtyřhře Kryštofa Zapského
a Karolíny Novákové v 16
resp. 15 letech. Nejcennějším
úspěchem bylo letní vítězství
Karolíny ve čtyřhře na mezinárodním turnaji Tenisseurope. Úspěchem je i umístění
Kryštofa na 26. místě
v žebříčku starších žáků
a Karolíny 16. místo ve starších žákyních. V těchto kate-

goriích je zahrnuto cca 2300
aktivních hráčů a 2000 hráček,“ bilancuje uplynulý rok
manažer klubu.
Svými výkony si tito hráči
vybojovali několikrát i účast
na mistrovství republiky.
Šanci na tyto úspěchy mají
i další děti, stačí je přivést na
první trénink. Trenéři klubu
se pokusí z nich vychovat
podobné hráče.

Lejsek zabodoval ve světovém poháru

Zástupce klubu SK saně Klášterec Michal Lejsek získal na
světovém poháru juniorů v Königssee bronzovou medaili
v kategorii družstev. „Je to pěkná tečka našeho sáňkaře
za loňským rokem ve světovém poháru. Doufáme, že to
bude i inspirace po sváteční přestávce do dalších světových
pohárů a hlavně na mistrovství světa juniorů, které se
bude konat v německém Altenbergu,“ říká Luboš Jíra za
klášterecké sáňkaře.

TERMÍNY VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
(So) 15.30–16.30 17. 2. (So) 15.30–16.30
(Ne) 15.30–16.30 19. 2. (Po) 17.00–18.00
(Po) 17.00–18.00 24. 2. (So) 15.30–16.30
(So) 10.00–12.00 25. 2. (Ne) 10.00–12.00
bruslení s hokejkou
bruslení s hokejkou
10. 2. (So) 15.30–16.30 25. 2. (Ne) 15.30–16.30
11. 2. (Ne) 15.30–16.30 26. 2. (Po) 17.00–18.00
12. 2. (Po) 17.00–18.00
26. 1. od 17 hod. TÝDEN HOKEJE – zdarma pro děti o 4–8
let, první hokejové krůčky.
3. 2.
4. 2.
5. 2.
10. 2.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

1/2018 | strana 17

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY

Vaše otázky a naše odpovědi
Komunikace města s veřejností se dnes odehrává také na sociální síti Facebook. Na oficiálním profilu Město
Klášterec nad Ohří organizuje odbor komunikace a cestovního ruchu každé první pondělí v měsíci chat se starostou. Vybíráme některá z témat, která mohou zajímat širší veřejnost.
Klárka Malá
Dobrý den, pane starosto,
budou v roce 2018 na prodej
parcely pro výstavbu
domů v Klášterci nad Ohří?
A pokud ano, kdy a kde získat
bližší informace?
Město Klášterec nad Ohří
Dobrý den, v současné době
projektujeme
zasíťování
pozemků v lokalitě „Ciboušovská“, kde by mělo vzniknout cca 21 parcel na
výstavbu rodinných domků.
Předání projektu by mělo proběhnout srpen/září 2018.
Pravidla pro prodej pozemků
bychom chtěli mít hotovy dříve, cca do léta tohoto roku,
ihned po jejich schválení
budou zveřejněna.
Iveta Vlková
Dobrý den, má město nějaký
záměr
se
zchátralým
domem na rohu Zahradní
a Nerudovy ulice?
Město Klášterec nad Ohří
Dobrý den, město tento
objekt v minulosti prodalo,
bohužel nový majitel od
záměru přestavby ustoupil
a dům městu vrátil. Protože
se nachází v památkové
zóně, rádi bychom na rekonstrukci získali finanční prostředky z dotačních titulů
Ministerstva kultury ČR.
V současné době nám
„památkáři“ nechtějí dovolit
ani zařazení objektu do
památkové zóny, ani jeho
demolici. Nyní leží žádost již
několik měsíců na kraji,
máme příslib, že ji do konce
roku 2017 předají k řešení
ministerstvu.

Jaký bude osud tohoto domu?

Katrin Stenglová
Dobrý den, pane starosto,
zajímalo by mě, jestli se
v Klášterci budou budovat
další parkovací místa, jelikož aut přibývá. Co třeba
místo mizejících kontejnerů
na odpad, vybudovat nové
parkovací místa.
Město Klášterec nad Ohří
Dobrý den, v tomto roce bude
pokračovat regenerace nového sídliště, kde přibydou parkovací místa v ulicích Luční
a Ječná, dále se ve městě rozšíří parkovací plochy v ulicích
Zahradní, 17. listopadu a Petlérská.
Mirda Mirda
Dobrý večer. Proč se nevydávají občanské průkazy zde
v Klášterci?
Město Klášterec nad Ohří
Dobrý večer, v současné době
mohou podle zákona vydávat
OP pouze obce s rozšířenou
působností, což bohužel nejsme. Pokud se v budoucnu
naskytne zákonná možnost,
jistě bychom tuto službu v Klášterci opět rádi poskytovali.
Stan Ley
Dobrý večer, před časem
jsem na fóru otevřel otázku
kláštereckého obchvatu.
Plánuje se v dohledné době
další jednání s Ředitelstvím
silnic a dálnic?
Město Klášterec nad Ohří
Dobrý den, řešení obchvatu je
věcí státu (ŘSD), město rozhodně neiniciuje nějaké nové
řešení, stále platí schválená
varianta před cca 10 lety. Jednání jsme spíše vedli ohledně

urychlení výstavby mimoúrovňové křižovatky KlášterecChomutov-Kadaň-průmyslová
zóna Verne, bohužel nejsme
zatím vyslyšeni, již 2 roky
dostáváme stále stejnou
odpověď, že nejprve musí být
dokončena studie zkapacitnění
silnice Klášterec-Chomutov.
Pokud nepřijde nějaká iniciativa od ŘSD (což se nedomnívám), budeme sami iniciovat
jednání nejen k výše zmiňovaným věcem na začátku
tohoto roku.
Frantisek Danko
Dobrý den, pane starosto,
chci se zeptat, jestli město
nepřemýšlí o znovuzaložení
vlastních technických služeb, s ohledem na každoroční
problémy, které s najatou firmou jsou.
Město Klášterec nad Ohří
Aktuálně funguje společnost
Klášterecká kyselka, a to
pouze v omezeném rozsahu
služeb. Letošní zimu uklízejí
oproti loňskému roku také
přechody a zastávky. Po
doběhu smlouvy se společností Marius Pedersen jsou
možné dvě cesty, buď vyhlásit výběrové řízení na údržbu
komunikací ve městě, nebo
rozšířit činnost této městské
společnosti o údržbu města.
To bude jedním z prvních úkolů vedení města po letošních
komunálních volbách.
Günter Totzauer
Dobrý večer, chtěl bych se
zeptat, zda se také bude
v budoucnosti dělat něco v ul.
Pod Stadionem s kontejnery na odpadky, každé
pondělí a čtvrtek je hrůza se
dívat na nehorázný bordel,
jinak se to nedá nazvat. Postavit kóje na kontejnery nebo
něco s tím udělat.
Město Klášterec nad Ohří
V letošním či příštím roce proběhne rekonstrukce plynu
v ulicích Královéhradecká
i Pod Stadionem. Následně
poté přistoupíme k celkové
rekonstrukci této lokality, která bude zahrnovat nové
komunikace, chodníky, osvětlení i kontejnerová stání. Již

letos se začne zpracovávat
projektová dokumentace.
Karl von Bahnhof
Dobrý den, pane starosto, má
město dlouhodobý plán pro
zpomalení
či
zastavení
nekončícího poklesu počtu
obyvatel ve městě, nebo
s tímto trendem město do
budoucna počítá? Děkuji
a přeji pěkný rok 2018.
Město Klášterec nad Ohří
Dobrý den, bohužel tento
trend nadále pokračuje, ale
rozhodně se s ním nechceme
smířit. Proto se snažíme podporovat mladé, zejména rodiny s dětmi. V loňském roce
jsme založili žákovské zastupitelstvo, dětské jesle (dětská
skupina), snadná dostupnost
(kapacita) školek a škol ve
městě, od letošního roku je
odpuštěn poplatek za odpady
pro děti do 18 let, podpora
výstavby rodinných domů lokalita Ciboušov (město),
lokalita Sady (soukromý
investor), zapojování občanů
do rozhodování ve městě
(projekt Společně pro Klášterec), v neposlední řadě podpora volnočasových aktivit
všech generací, prioritou je
mládež, letos se bude budovat
parkourové hřiště, a to opět
po spolupráci s mládeží, připravujeme dětské hřiště v historické části města. Je toho
hodně, ale výsledky se bohužel projeví až se zpožděním.
Rozhodně s tímto trendem
nepočítáme a budeme i nadále v našem úsilí pokračovat.
Irena Jandova
Dobrý podvečer pane starosto, v naší ulici Žižkova byla
udělaná nová kanalizace,
proč silnice nebyla celá vyasfaltovaná, aby to k něčemu
vypadalo?
Město Klášterec nad Ohří
Dobrý večer, opravu kanalizace neprovádělo město
Klášterec nad Ohří, ale vodárenská společnost. Po ukončení došlo z jejich strany
k opravě povrchu. Rekonstrukce ulice bude zahrnuta
do celkové obnovy této lokality (Sídlunk).

INZERCE
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď k nám
a začni měnit svou budoucnost! Jsme ZF – mezinárodní
společnost s více jak 137 000 zaměstnanci ve 40 zemích
světa. Neváhej a přijď využít svou příležitost.
 Inženýr kvality / Specialista analýz
 Mechanik seřizovač
 Finanční účetní SAP
 Inženýr zákaznické kvality
 Specialista Controllingu
 Specialista logistiky
 Skladník
 Electronics Engineer
 Procesní inženýr
 Technický specialista výroby
 Koordinátor výrobních systémů
 Inženýr kvality dodávek
 Inženýr dodavatelské kvality
 Technik měření
 HR Manager
 Personalista
 Vedoucí výrobního úseku Automotive
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com
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Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
Garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní
smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

INZERCE

Hledáme šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek.
Práce se syntetickou barvou
a ředidlem. Jsme spolehlivá
firma, v ČR již 23 let.
Kontakt: Hana Marhanová,
tel.: 733 609 027, 739 690 058.
E-mail: hanka.p@mybox.cz

Krmiva
Nemáte jasno v krmivu pro psy?
Krmivo pro psy chutné

NutriCan
pro páníčky výhodné

Co NAVÍC?
Ověřený dlouhodobý věrnostní
program NutriCan 5+1 zdarma
(15 kg pytel navíc)
NEVÁHEJTE a dopřejte svým mazlíkům i sobě
slušný standard právě u nás !!!!!

CENÍK INZERCE V KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH
Ceník plošné inzerce
Celá strana
192x271 mm
1/2 strany
192x133,5 mm
1/4 strany
94x133,5 mm
Doporučené rozměry plošné inzerce
94 x 94 mm
94 x 75 mm
94 x 35,5 mm
45 x 35,5 mm
Ostatní rozměry plošné inzerce
(cena za započatý 1 cm dané šířky sloupce)
šířka 45 mm
šířka 94 mm
šířka 192 mm
Množstevní slevy
3 až 5 opakování
sleva 10 %
6 až 10 opakování
sleva 20 %
11 až 12 opakování
sleva 30 %

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

Kč
Kč
Kč
Kč

57 Kč
115 Kč
235 Kč

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

KŘÍŽOVKA
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