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Datum Čas
po celý říjen
2. 10. 19.00
3. 10. 19.00
4. 10. 19.00
5. 10. 14.00
5. 10. 17.00
5. 10. 19.00
6. 10. 08.00
6. 10. 19.00
6. 10. 19.00
7. 10. 16.00
7. 10. 19.00
9. 10. 19.00
10. 10. 9.00
10. 10. 19.00
11. 10. 19.00
12. 10. 14.00
13. 10. 08.00
14. 10. 16.00
14. 10. 19.00
16. 10. 19.00
17. 10. 19.00
18. 10. 19.00
19. 10. 16.00
19. 10. 19.00
20. 10. 16.00
20. 10. 19.00
21. 10. 16.00
21. 10. 17.30
23. 10. 19.00
24. 10. 19.00
24. 10. 19.00
25. 10. 19.00
26. 10. 16.00
26. 10. 19.00
26. 10. 19.00
27. 10. 16.00
27. 10. 19.00
28. 10. 15.00
28. 10. 16.00
28. 10. 16.00
28. 10. 19.00
29. 10. 19.00
30. 10. 19.00
31. 10. 9.00
31. 10. 16.00
31. 10. 19.00

Název akce/filmu
Akvarely a pastely
Predátor: Evoluce
Sestra
Venom
Volby 2018
Prezident T. G. Masaryk
Tajemství klášterecké minulosti
Volby 2018
Tajemství klášterecké minulosti
Veletoč
Yeti: Ledové dobrodružství
Venom
Toman
Prodejní výstava
Jan Palach
Venom
Volby 2018
Volby 2018
Vilík: Rychle a vesele
Toman
Po čem muži touží
Zrodila se hvězda
První člověk
Princezna a dráček
Halloween
Vilík: Rychle a vesele
Zlý časy v El Royale
Jak se moří revizoři
Beseda s tvůrci filmu
Venom
Toman
Taková jsem já
Jak se moří revizoři
Když draka bolí hlava
Čarodějovy hodiny
Pepa Náhlovský
Když draka bolí hlava
Johnny English znovu zasahuje
Pietní akt
Křest knihy
Princezna a dráček
Zlatý podraz
Hovory s TGM
Nebezpečná laskavost
Prodejní výstava
Posezení s…
Dogman

Popis
Výstava akvarelů a pastelů Miluše Holoubkové, éterické krajinky a zátiší s květy
USA – Predátoři se zdokonalili pomocí DNA jiných vesmírných bytostí. Najde se někdo, kdo se jim dokáže postavit jako rovnocenný soupeř? (2D)
USA – Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 se vrací, aby šířila zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku (2D)
USA – Akční Sci-Fi thriller na motivy komiksu o Spider-Manovi, s Tomem Hardym a Michelle Williams v hlavních rolích (3D)
Volby do Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří a Volby do Senátu Parlamentu ČR
Další ze série výstav k letošním „osudovým osmičkám“ je výstava o osobnosti našeho prvního prezidenta, která potrvá do 28. října
Přijďte si prohlédnout zákoutí, která možná neznáte, poslechnout historii, o které možná nevíte, v doprovodu členů Divadelního spolku Klas
Volby do Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří a Volby do Senátu Parlamentu ČR
Přijďte si prohlédnout zákoutí, která možná neznáte, poslechnout historii, o které možná nevíte, v doprovodu členů Divadelního spolku Klas
Iva Janžurová přichází se svou autorskou komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky Jany Paulové. Dále hrají: Eva Holubová a další
USA – Animovaná rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu existují (2D)
USA – Akční Sci-Fi thriller na motivy komiksu o Spider-Manovi, s Tomem Hardym a Michelle Williams v hlavních rolích (2D)
ČR/SLO – Drama O. Trojana s J. Macháčkem v hlavní roli odkrývá období temných let 1945 – 48 a příběh šéfa naší zahraniční rozvědky (2D)
Tradiční prodejní výstava podzimních květů ve vestibulu knihovny, po celý den do 18 hodin
ČR – Drama vykresluje poslední měsíce života Jana Palacha. Kamera po celý film sleduje jeho tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí... (2D)
USA – Akční Sci-Fi thriller na motivy komiksu o Spider-Manovi, s Tomem Hardym a Michelle Williams v hlavních rolích (3D)
Volby do Senátu Parlamentu ČR – v případě 2. kola
Volby do Senátu Parlamentu ČR – v případě 2. kola
Malajsie – Malé autíčko Vilík má velký sen – chce se stát králem silnic. Je také po uši zamilovaný do modelky Belly, v cestě mu však stojí zlý náklaďák (2D)
ČR/SLO – Drama O. Trojana s J. Macháčkem v hlavní roli odkrývá období temných let 1945 – 48 a příběh šéfa naší zahraniční rozvědky (2D)
ČR – Komedie o Karlovi, který si myslí, že to mají ženský jednodušší, a najednou se přes noc změní v Karlu. Mají to ženy opravdu snazší? (2D)
USA – Romantické hudební drama s Bradleym Cooperem (zároveň jeho režijní debut) a Lady Gaga v hlavních rolích. Vymění vlastní kariéru za tu její? (2D)
USA – Životopisné drama o N. Armstrongovi (R. Gosling) a jeho příběhu, který předcházel větě "Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo." (2D)
RUS – Princezna Barborka se toulá tajnými komnatami hradu a nalezne magickou knihu, v jejíž říši najde dráčka, se kterým vyřeší záhady celého hradu (2D)
USA – Před 40 lety na Halloweena přežila řádění masového vraha. Ve stejný den nyní havaruje vězeňský autobus a někteří nebezpeční vězni utíkají (2D)
Malajsie – Malé autíčko Vilík má velký sen – chce se stát králem silnic. Je také po uši zamilovaný do modelky Belly, v cestě mu však stojí zlý náklaďák (2D)
USA – Mysteriózní drama o starém hotelu, ve kterém se najednou sejdou kněz, soulová zpěvačka, dvě dívky a někdo, kdo vypadá jako obchodní cestující (2D)
ČR – Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá druhá. Uvidíte, jak se její členové nebezpečně podobají vám či vašemu okolí (2D)
Beseda s tvůrci filmu Jak se moří revizoři následuje po projekci filmu
USA – Akční Sci-Fi thriller na motivy komiksu o Spider-Manovi, s Tomem Hardym a Michelle Williams v hlavních rolích (2D)
ČR/SLO – Drama O. Trojana s J. Macháčkem v hlavní roli odkrývá období temných let 1945 – 48 a příběh šéfa naší zahraniční rozvědky (2D)
Hudební pořad o jedné z našich nejlepších muzikálových, swingových a šansonových zpěvaček, Haně Křížkové, moderuje Tomáš Barták
ČR – Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá druhá. Uvidíte, jak se její členové nebezpečně podobají vám či vašemu okolí (2D)
ČR/SLO – Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí jeskyni, jakou moc má sto let nemytý dračí zub a proč draka bolí hlava? (2D)
USA – Mysteriózní fantasy o desetiletém chlapci Lewisovi, který se po smrti rodičů stěhuje do strýčkovy vily. Zjistí, že strýček i sousedka ovládají kouzla (2D)
Pepa Náhlovský s písničkami Pepy Štrosse při zábavním večeru na zámku
ČR/SLO – Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí jeskyni, jakou moc má sto let nemytý dračí zub a proč draka bolí hlava? (2D)
VB/FRA/USA – Johnny English (R. Atkinson) je tím jediným, kdo svou zemi může zachránit, a to i s jeho umem udělat vždy to nejhorší možné rozhodnutí (2D)
Pietní akt u příležitosti 100. výročí od založení samostatného čs. státu v roce 1918
Křest knihy Návrat do rodného města a autorské čtení Marie Prebslové, bývalé obyvatelky Klášterce nad Ohří, která popisuje svůj životní příběh
RUS – Princezna Barborka se toulá tajnými komnatami hradu a nalezne magickou knihu, v jejíž říši najde dráčka, se kterým vyřeší záhady celého hradu (2D)
ČR – Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska a blížící se železná opona (2D)
ČR – Střet dvou velikánů, TGM (M. Huba) a K. Čapka (J. Budař), má výbušný potenciál, přestože jejich zbraní jsou jen vycházkové hole a slova (2D)
USA – Stephanie se snaží odhalit pravdu o zmizení své kamarádky. Nebezpečný koktejl ve stylu filmů Dívka ve vlaku a Zmizelá Vám namíchá režisér P. Feig (2D)
Tradiční prodejní výstava podzimních květů ve vestibulu knihovny, po celý den do 18 hodin
Posezení tentokrát s ředitelem knihovny o novém systému v městské knihovně
IT/FRA – Na chudém předměstí mezi metropolí a divočinou platí jen zákon nejsilnějšího. Marcello zde dělí svůj čas mezi psy a péči o dceru (2D)

Místo konání
Vstupné
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Volební místnosti
zdarma
Galerie Kryt
zdarma
Zámek, náměstí
50 Kč
Volební místnosti
zdarma
Zámek, náměstí
50 Kč
Kulturní dům 280/250/140 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
20 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Volební místnosti
zdarma
Volební místnosti
zdarma
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům
200/150 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Zámek
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Hřbitov
zdarma
Zámek
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Městská knihovna
zdarma
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
110 Kč
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V lázeňském parku byl vysazen letos již 53. strom Olgy Havlové z 85, které budou
vysazeny v celé České republice. Sázení se vedle představitelů města a nadace Olgy
Havlové spontánně ujala i veřejnost. "Lípa stojí na křižovatce cest, přičemž křižovatka
je symbolem zastavení, rozvahy a následného rozhodnutí, symbolem odvahy vybrat si
správnou cestu i lidské schopnosti pochybovat a přesto se rozhodnout, i kdyby se to
rozhodnutí ukázalo v budoucnu jako mylné. O to je takové rozhodnutí cennější, protože
mýlit se znamená mít svobodu se rozhodnout," zaznělo v projevu starosty města. Važme
si naší svobody.
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29. 9.–1. 10. bude z technických důvodů zavřena nová stáčírna v lázních Evženie.

Vážení Klášterečtí,
školní rok odstartoval
poslední čtyři
měsíce v roce.
Školáci a studenti usedli do
školních lavic
nejen na našich základních školách, ale
i na gymnáziu. Zde jsme společně s pedagogy, studenty
i seniory zahájili již čtvrtý ročník společného projektu
města a gymnázia „Poznáváme společně“. Byla krásná
zářijová sobota, takže se
výborně podařily i tradiční
Klášterecké
promenády.
Jsem rád, že jsem mohl u pivka s mnohými z Vás podebatovat o aktuálním dění
v našem krásném městě.
Většinou se hovor stočil na
nové sportoviště na stadionu,
které se v současné době
buduje. Dobrá zpráva přišla
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že by měl
být tento projekt podpořen
dotací více než 17 milionů Kč.
Po sobotě jsme v neděli brzy
ráno odjeli do německých
Drážďan. Zde proběhly dvě
vernisáže naší putovní výstavy „Lidé, osudy, vzpomínky“.
První v saském parlamentu,
v pondělí pak na saském
ministerstvu vnitra. Děkuji
všem, kteří se na přípravě
i realizaci podíleli, přispěli tak
k úspěšné reprezentaci
našeho města u sousedů
v Německu.
V září končí přijímání Vašich
námětů do již druhého ročníku projektu „Společně pro
Klášterec“. Jsem rád, že se
daří realizovat vítězné projekty z loňského pilotního
ročníku. Těší mě, že v našem
městě přibývá aktivních lidí,
kteří pochopili, že městu
pomůžeme k rychlejšímu
rozvoji jedině příkladem, že
to jde i u nás. Čekají nás nyní
komunální volby. Před čtyřmi
lety jsme okolí ukázali, jaký
máme o naše město zájem.
Účast byla tehdy u nás
v Klášterci 31,26 %. Fakt
bída. Dokažte, že Vám dění
v našem městě není lhostejné. Přijďte k volbám 5. a 6.
října.
Štefan Drozd,
starosta města
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Boj se suchem a péče o zeleň v Klášterci
Vzhledem k množství zavádějících a nepřesných zpráv, které
se objevily v lokálních médiích a na sociálních sítích v souvislosti s péčí o zeleň v Klášterci nad Ohří v letošním abnormálně teplém létě, si dovolujeme některé informace uvést
na pravou míru.
Ve městě probíhá řádná a pravidelná zálivka stromů v souladu
se správnými technologickými postupy. Zálivku mladých stromů (vysazených v předcházejících 5 letech) zajišťuje
ve městě několik firem. Největší díl má na starosti
Klášterecká kyselka, která zalévá nejen novou
výsadbu ve městě, ale i v zámeckém parku,
kde se navíc o některé stromy na základě
dohody o reklamaci stará například firma
Studený. Ve městě se pak ještě pohybují
firmy RG Trade, H-Rekultivace, Platil,
Petrů a jiné, které se starají o různé stromy z různých titulů (na základě smlouvy,
objednávky, péče vyplývající z rozhodnutí
o náhradní výsadbě apod.). Starší stromy
se už obvykle zalévat nemusí, jsou již zapěstované, s rozvinutým kořenovým systémem,
a zálivka by tak byla vzhledem k hloubce prokořenění téměř ve všech případech i zbytečná,
o ekonomické stránce věci ani nemluvě. Není to
výmysl Klášterce, obdobně postupují všichni, kteří mají
v náplni své práce péči o zeleň. Téměř všechny výše uvedené
firmy pak kromě péče o stromy zajišťují rovněž údržbu záhonů
keřů a květin ve městě, v parcích, na hřbitově atp.
Je pravdou, že v minulých letech vypomáhali se zálivkou
v době největších veder klášterečtí dobrovolní hasiči. Jejich
technika však není primárně určena pro zalévání, ne všude
velká cisterna projede, při výjezdech docházelo k opotřebování a poškozování hasicí techniky, k ničení trávníků, obrubníků (ne všechny stromy jsou vysazeny u silnice)
a v neposlední řadě byly výjezdy hasičů terčem kritiky ze
strany některých občanů, kteří nechápali, že i zalévání ve

vedrech může být veřejným zájmem (a tedy jednou
z možných činností dobrovolných hasičů) a báli se, že by
mohlo dojít ke snížení akceschopnosti sboru v případě požáru.
Letos poprvé jsme se tak rozhodli tyto problémy řešit a nespoléhat jen na pomoc hasičů a podařilo se nám zajistit zalévání
stromů pravidelně a kompletně vlastními silami za pomoci
odborných zahradnických firem, které jsou pro zálivku vhodněji technicky i odborně vybaveny (malé cisterny, lehčí
vozidla, menší proudnice). U nejnovější výsadby
probíhala zálivka 2x týdně, vždy minimálně
50–80 l vody na každý strom, u některých
výsadeb se zalévalo i více dle aktuální potřeby. Není pravdou, že bychom v době veder
jakkoliv omezovali z finančních důvodů
zalévání, naopak, četnost se výrazně
navýšila, což vedlo k nárůstu nákladů na
vodu o více než 200 % oproti jiným
rokům.
Plošné zalévání trávníků ve městě se opravdu neprovádí, a to nejen v Klášterci, ale
v podstatě nikde ve světě. Je to nejen neekonomické, ale i neekologické (plýtvání), a efekt,
který by to přineslo, by byl neúměrný výsledku.
V teplech, jaká vládly v letošním roce, je odpar tak
velký, že se voda z takové plošné zálivky v podstatě téměř
ihned bez užitku vypaří a trávníkům to nepomůže. Každopádně, aby nedocházelo k vysychání trávníků, bylo na konci července pozastaveno plošné sekání trávníků, na začátku srpna
se pak zastavilo i lokální dosekávání plevele křovinořezy.
Všem, kteří se jakkoli podílí na letošním boji se suchem,
a všem, kteří se snaží, aby nám zeleň ve městě vydržela
letošní abnormální horka, patří velký dík za jejich práci, která
v podstatě nikdy nekončí. Určitě si pak dotčené firmy v letošním roce zaslouží za svou práci spíše pochvalu než kritiku.
Libor Kocáb,
referent odboru místního hospodářství ■

Chcete ve městě něco vysadit? Přijďte se domluvit!
Město má novou vyhlášku na
ochranu veřejné zeleně, která
mimo jiné zakazuje divokou
výsadbu na veřejných prostranstvích. Zákaz to není
generální, spíš má chránit před
různými „nápaditými“ občany,
kteří si z městských pozemků
chtějí udělat například zelinářskou zahradu nebo soukromý
parčík, rovněž je potřeba
výsadbu regulovat, aby se
nesázelo tam, kde se to nesmí,
např. na inženýrských sítích,
tam, kde se plánuje výstavba
apod.
Z vyhlášky vyplývá, že sázet
květiny, keře nebo stromky na
veřejném prostranství samozřejmě lze, ale mělo by to být
se souhlasem vlastníka nebo
správce zeleně. Město takovou
iniciativu podporuje, nikoho
nešikanuje, naopak přivítá
každého, kdo přijde s nějakým
rozumným záměrem. Většinou se město na výsadbě
dohodne s konkrétní osobou

nebo organizací, typickým příkladem z poslední doby je třeba ZŠ Petlérská, která si před
školou krásně osázela betonové záhony.
Ale ve městě se najdou i anonymní zahradníci, kteří většinou fungují živelně na
sídlištích, před paneláky,
záhonky okrasných květin

jsou i před rodinnými domy
v travnatých pásech a občas
i na docela nečekaných místech. Samozřejmě máme
zmapované i tyto „nepovolené“ výsadby, ale pokud je to
vkusné a ničemu to nevadí,
tak není třeba se bát, že to
necháme zlikvidovat. Říkáme
tomu výsadba s tichým sou-

hlasem a občas se ve městě
najdou skutečné skvosty.
Ideální je samozřejmě přijít se
raději domluvit, aby nedošlo
k nedorozuměním, na odboru
místního hospodářství s Vámi
Vaše nápady ohledně výsadby
probereme a společně vymyslíme nejlepší variantu. Rovněž
nabízíme zájemcům možnost
„adoptovat“ si vybranou zeleň
(stromy, keříky, záhony, květináče), kdy se potenciální
zahradníci mohou „vyřádit“ na
stávající výsadbě třeba hned
před svým domem. Máte nějaký nápad či návrh? Zastavte
se, každý počin ke zlepšení
prostředí, ve kterém žijeme,
se počítá. A nakonec je potřeba poděkovat všem těm, kdo
pro město dělají něco krásného a vkusného, a mnohdy ve
svém volném čase a zadarmo.
Děkujeme.
Libor Kocáb,
referent odboru místního
hospodářství ■

VOLBY 2018

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Volby do zastupitelstva obce
5.–6. října
Volební místnosti jsou otevřeny: 5. října od 14:00 do 22:00
hodin, 6. října od 8:00 do 14:00 hodin. Neznáte-li svůj
volební okrsek, najdete jej na plakátech nebo webu města
v pravém menu – Mapy města – Mapový portál ‒ v aplikaci
„Kam mám jít volit“.
Při hlasování do komunálních voleb jsou tři možnosti:
1. Označit křížkem jednu volební stranu.
2. Označit křížkem jen jednotlivé kandidáty různých stran.
Počet křížků nesmí překročit počet zastupitelů v dané
obci. V Klášterci nad Ohří je to 21 zastupitelů.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební
stranu a další kandidáty z ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům
a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze do počtu volených členů zastupitelstva. V Klášterci nad Ohří je to 21 zastupitelů.
Označený volební lístek musí být vložen do šedé úřední obálky, kterou voliči obdrží po prokázání své totožnosti u okrskové
volební komise. Volič se musí vždy odebrat za plentu a poté
vhodí svůj hlas do volební urny.
Současně probíhají i volby do Senátu Parlamentu ČR. Zde
volič vybírá jeden volební lístek, nijak jej neupravuje, pouze
jej vloží do žluté úřední obálky.
Ze zdravotních důvodů je možné požádat okrskovou volební
komisi o volbu do přenosné volební urny.
Kontaktní osoby:
Pavlína Bláhová, tel.: 724 571 785, e-mail:
blahova@muklasterec.cz,
Andrea Klanerová, tel.: 474 359 603,
e-mail: klanerova@muklasterec.cz
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Napsali jste do redakce
Milí občané, chci poděkovat městskému úřadu, všem
jeho zaměstnancům a panu starostovi Štefanu Drozdovi
za pomoc při uspořádání srazu sedmdesátníků v Klášterci nad Ohří. Moc děkuji i za drobné dárky a přeji
všem, aby pokud se přestěhují, nebo pokud budou bydlet jinde než v Klášterci, aby na Klášterec vzpomínali
s radostí a aby se sem rádi vraceli. Všem rodinám přeji
hlavně zdraví.
Jaroslava Jarošová, bývalá učitelka
První zářijový víkend se v letním kině v Klášterci nad
Ohří konal hudební festival „Čau prázdniny Fest“. Rádi
bychom touto cestou poděkovali panu Josefu Suchému,
jeho rodině, přátelům a spolupracovníkům, kteří se na
akci podíleli a zároveň podpořili naše zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc „Na Horách“ v Kovářské.
Jejich pílí a samozřejmě velkou chutí návštěvníků festi-
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valu se bavit, byl předán dětem z našeho zařízení šek
ve výši 13.687 Kč. Vybraná částka byla použita na zakoupení batohů a školních potřeb pro naše školáky. Velmi
si této pomoci vážíme, díky mimořádné finanční podpoře
můžeme takto našim dětem zajistit a dopřát to, co je
pro děti z úplných rodin naprostou samozřejmostí.
Petra Manasová, Zařízení Na Horách Kovářská
Poděkování panu starostovi Josefu Dvořákovi z Kotviny.
Zároveň děkujeme paní Jaroslavě Dvořákové a panu
Antonínu Petrovi a Pavlovi Dvořákovi za jejich obětavou
práci a za to, že tu pro nás jsou, kdykoliv potřebujeme,
vždy ochotni pomoci obyvatelům s čímkoliv (od nákupů
po odvoz na úřady, k lékaři apod). Jsou vždy ochotni
pomoci všem a hlavně nám starším. Děkujeme, moc si
pana starosty vážíme.
Květoslava Rejnová a Zdena Petrová

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
první zářijový den se konal již 4. ročník cyklistického závoru „Túr de Kotvina“. Účast byla
slabší než v předchozích ročnících. Svou neporazitelnost znovu potvrdil pravidelný účastník
závodu, pan
Jan
Dvořák
z Kotviny.
V sobotu 8. září proběhla
v Krásném Dvoře hasičská
soutěž, ve které se naše jednotka umístila na 7. místě.
Závody se konaly u příležitosti
oslav 145. výročí založení
SDH Krásný Dvůr. Akce se
velmi povedla, byla skvěle
organizována a rád bych moc
poděkoval organizátorům za
pozvání a hasičům pogratuloval za skvělý výkon. Na fotografii ukázka tréninku našich
hasičů.

Rekonstrukce komunikace od železničního přejezdu Lužný po
Krupici byla zdárně dokončena, a to mimo jiné díky našim
pevným nervům. Doufám, že si občané uvědomují nutnost
této opravy, která byla opravdu potřeba, a budou si této rekonstrukce vážit. Další opravy této silnice neproběhnou dříve než
za 20 let.

Dětská hřiště v Okounově,
Oslovicích a Kotvině již mají
nové atrakce. Firma Alestra,
která vyhrála výběrové řízení
na rekonstrukci těchto hřišť,
dokončila svou práci na
výbornou. Atrakce jsou již pro
obyvatele a jejich děti přístupné.
Dne 8. srpna byl velký den jak
pro nás, tak pro novomanžele
paní Mgr. Evu Sekyrkovou
a pana Josefa Prokoráta, kteří
se rozhodli své životy navždy
spojit přímo v kanceláři obecního úřadu v Okounově. Přejeme jim mnoho šťastných let ve společném životě.
Blíží se nové volební období. Chtěl bych poděkovat hlavně
zaměstnancům obce, kteří se podíleli na úpravě obcí, na
realizaci projektů, které jsme po dobu 4 let vymýšleli a snažili se o jejich dokončení. Myslím si, že je za námi vidět
opravdu velký kus poctivé práce, která tu po nás zůstane.
Doufám, že si někdo z obyvatel rád zavzpomíná, jak vypadaly obce před naším vstupem do vedení, a jak vypadají
dnes. Doufám, že ti, kteří se zúčastňovali výletů za podpory
obce, budou mít krásné vzpomínky. Vím, že se najdou i tací,
kteří hledají jen chyby, ale jak se říká: „Kdo nic nedělá, nic
nezkazí.“
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

9/2018 | strana 9

Vítání nových občánků
na zámku 25. srpna

Ema Barteková

Antonín Ferenc

Julie Urbancová

Sofie Paholová foto: Jan Kučera

Přednáška o dovednosti papoušků přilákala skoro všechny
klienty Domova pro seniory v Klášterci nad Ohří. K vidění
byl ara zelenokřídlý, papoušek nádherný, papoušek žako,
aratinga zlatý, ale také nejmenší druhy opic kosmani
zakrslí. Klienti domova se nejen dozvěděli, odkud papoušci
pocházejí, co všechno dovedou, ale také si jednotlivé
papoušky mohli pohladit nebo se s nimi i vyfotit. Byla to
krásná podívaná a klienti si odnesli zase o zážitek navíc.

Studenty seniory nejvíc láká
Trénink vitality a Cestománie
V sobotu 8. září odstartoval
již čtvrtý ročník mezigeneračního projektu Poznáváme
společně. Studenty seniory
v letošním roce nejvíce zaujal
nový seminář Trénink vitality,
na kterém si budou procvičovat paměť, koncentraci, řeč,
rychlost myšlení a schopnost
pochopení informací. Dalšími
semináři s vysokým počtem
zájemců je tradiční Cestománie, Svět počítačů a Bezpečný
senior. I v letošním roce na

seminářích spolu s Gymnáziem a Střední odbornou školou
spolupracuje Základní umělecká škola, která zaštiťuje
Výtvarnou a Hudební dílnu
a Městská policie se svým
seminářem Bezpečný senior.
„Těší nás, že je o semináře
stále zájem a hlavně že
dostáváme pozitivní ohlasy.
Přejeme studentům hodně
nových poznatků,“ uvádí
Lucie Černá z odboru školství,
sociálních věcí a sportu.

PRO RODINU

Nejdůležitější je respekt
a tolerance

Maria Jolanta a Milan Slavíkovi z Klášterce nad Ohří
oslavili dne 26. srpna 2018 rubínovou svatbu. Stalo se tak
na den přesně od jejich svatby před 40 lety, tenkrát byli
oddáni v kostele Panny Marie Utěšitelky, pak se šlo na úřad.
Manželé Slavíkovi vychovali dceru a syna, žijí spokojeným
rodinným životem. Prozradili nám, že oba dva pocházejí ze
sedmi dětí a narodili se svým rodičům jako třetí v pořadí.
„Nejdůležitější je respekt a tolerance. Naučit se toleranci
a respektovat chyby toho druhého je někdy moc těžké.
Když nechcete, aby došlo ke konfliktu, je nutné leccos překousnout. Právě proto, že toho druhého máte ráda. Když
to shrnu, prostě si musíte dát vzájemně prostor a věřit si.
To, co jsme společně prožili, bylo jistě krásné. Ať je proto
ještě krásnější to, co nás ještě čeká,“ říká za oba manžele
Maria Jolanta Slavíková.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 14. září je tomu 10 let, co nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček Jan Zoltán. Stále vzpomínají manželka Jaroslava
a dcery Iveta a Gabriela s rodinami.
Dne 2. října uplyne 10 let od úmrtí pana
Petra Shejbala. Stále vzpomínají manželka Eva a děti Petr a Šárka s rodinami.

Jan Zoltán
Dne 7. října vzpomeneme nedožitých
90. narozenin paní Marie Hromádkové.
Nikdy nezapomenou dcery Hana Procková
a Iva Čápová s rodinami.

24. října jsou tomu již 3 roky, co nás
navždy opustil syn, bratr a tatínek René
Vanča. Nikdy nezapomeneme, maminka,
bratr a dcera Vanesska.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Petrem Hörbem
Petr Hörbe je již 14 let velitelem Městské policie v Klášterci nad Ohří. Zeptali jsme se jej, jak vypadá jeho běžný pracovní den, zajímalo nás také, jaké problémy
strážníci ve městě řeší. A zda městská policie připravuje něco nového v oblasti prevence kriminality.

Jak jste se dostal k práci
velitele městské policie?
Přihlásil jsem se v roce 2000
do výběrového řízení na pozici strážníka a po zaškolení
a absolvování zkoušek jsem
se stal strážníkem, sloužil
jsem na ulici, kde vlastně
sloužím pořád, když je potřeba. V roce 2004 jsem se stal
velitelem, opět to byl výsledek výběrového řízení.

Být vedoucí
znamená dělat
i nepopulární
rozhodnutí.
Co obnáší funkce vedoucího oproti řadovému zaměstnanci?
Je to větší odpovědnost, zodpovídáte za lidi, zodpovídáte
za činnost městské policie
jako celku, navenek i uvnitř,
jak funguje kolektiv. Práce je
stresující, snažím se s tím
pracovat, aby nevznikaly
konfliktní situace jak na pracovišti, tak venku v terénu.
Být vedoucí znamená dělat
i nepopulární rozhodnutí.
Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
Začíná ráno, kdy si prostuduji
svodky – případy z noci či
předešlého dne, přečtu si
poštu, pak rozdělím úkoly
strážníkům. To znamená rozdělit hlídky a úkoly, které mají
ten den plnit. Určit, co je třeba. Pak zpracovávám běžnou
agendu, jsou to přestupky,

žádosti od správních orgánů
k vyřízení. Zařizuji výstroj
strážníků, školení. Jsem zodpovědný za techniku, aby
byla funkční, servisovaná,
jedná se o vysílačky, auta,
kamery. Komunikuji s úřadem, řada činností je provázaná s jednotlivými odbory.
Nejvíc s odborem místního
hospodářství, dopravy a životního prostředí. Kontrolujeme poškozený mobiliář ve
městě, řešíme neplánované
uzavírky. Vůbec pořádek ve
městě. Častý je také odchyt
psů a koček.
A jak funguje prevence
kriminality?
Městská policie se podílí na
prevenci kriminality v obci, je
to i jeden z úkolů, který je
obsažený v zákoně. Prevence
je přitom široký pojem. Jsou
to všechny aktivity vedoucí
k tomu, aby nedošlo ke spáchání protiprávního jednání,
a v případě, že dojde, aby byl
včas odhalen pachatel protiprávního jednání. A došlo
i k postihu.
Provádí se situační prevence
– to jsou například kamery.
Kamerový systém tady funguje už deset let, má zde již
své místo, kamery předcházejí kriminalitě i ji pomáhají
odhalovat. Vybudovali jsme
dětská hřiště u škol a zpřístupnili jsme školní hřiště
veřejnosti – i to byl jeden
z programů prevence kriminality, dostat děti ze sídlišť na
tato hřiště a plácky. Vždy
vítáme, když vznikají další
hřiště, i když někteří občané
si pak právě na hřiště a děti
na nich hrající stěžují.
Pak je tu sociální prevence,
máme strážníka preventistu,
který ve spolupráci se všemi místními školami i gymnáziem domlouvá besedy se
žáky na různá témata.
K sociální prevenci patří
doprava BESIP a životní situace – co dělat když… když děti
najdou použitou injekční stříkačku, jak se mají chovat
k toulavým zvířatům, aby

nechodily někam s cizími lidmi, kam volat v případě krizových situací. Vše samozřejmě s ohledem na věk dětí.

Lidé třeba na
městskou policii
volají, že hoří
nebo že jim
neteče voda.
Spolupracujete v oblasti
prevence i se seniory?
Ano, samozřejmě. Senioři se
nás obracejí kolikrát i přímo
na ulici, bohužel drží problémy často dlouho v sobě. Buď
jsou to problémy v rodině,
nebo třeba podvody. Zhodnotíme, zda danou věc
můžeme řešit vlastními silami, nebo ji předáme orgánům, které mohou účinně
pomoci. Ať už je to sociální
odbor městského úřadu nebo
orgány činné v trestním řízení. Snažíme se zvyšovat
povědomí seniorů, aby se
mohli účinně bránit, například manipulativnímu jednání,
nekalým
praktikám
prodejců, aby věděli, kam se
obrátit, když se něco stane.
A k tomu slouží i seminář
Bezpečný senior, který se
letos už potřetí otevřel
v rámci projektu Poznávejme
společně na zdejším gymnáziu. Těší mě příznivý ohlas
našich seniorů na toto vzdělávání.
Prozradíte některé kuriózní situace, které se stávají
v průběhu služby?
Takových je dost. Lidé třeba
na městskou policii volají, že

hoří nebo že jim neteče voda.
Nebo nefunguje kabelovka.
Pak jsou lidé, kterým vadí
snad úplně všechno. Že v noci
řvou ptáci, mrouskají se kočky. Jak jde o zvířátka, to lidé
volají hodně. Horší jsou
vyhrocené situace.
A ty vypadají jak?
Nejhorší jsou lidé pod vlivem
alkoholu nebo omamných
látek. Těžko se zklidňují,
strážník musí být psycholog.
Umět nějak člověka zvládnout. Nemůžeme nechat opilého bezdomovce v mrazu,
ale systém v tomto není
nastavený, nemáme záchytku.
Frustrující je, že lidé často
nechtějí chápat naše opatření. Myslí si, že by nemusela
být. Vadí mi bagatelizace,
zvláště u přestupků. Řidiči
bagatelizují nejběžnější přestupky. Říkají, že se „nic
nestalo“. Lidé často nemají
míru sebereflexe, přiznat se
k pochybení. Přitom v přestupkovém řízení zohledňujeme, zda byl přestupek
spáchán poprvé, podruhé či
už potřetí.
Lidé si často myslí, že by něco
dělali lépe. Někdy se i mstí,
po udělení pokuty posílají
stížnosti na naši práci, strážník přitom nemůže být všude,
nemůže být za každým
rohem a řešit vše. Snažíme
se nasazovat lidi tam, kde je
opravdu problém.
Lidé si také kolikrát myslí, že
máme větší kompetence než
ve skutečnosti. Že budeme
honit feťáky, dělat domovní
prohlídky apod. K tomu ale
nemáme pravomoci.

Petr Hörbe na branném dnu pro školy

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Před žlučníkem nebo po žlučníku? (smích). Domácí
svíčková s knedlíky.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Modrá.
Jaké nejvzdálenější místo na světě jste navštívil?
Letos jsem byl na severu Holandska. Jsou tam malebné
vesničky jak z obrázků, větrné mlýny, oblast Frísko
(Friesland). Jindy jezdíme s rodinou v létě do Alp.

Při preventivních akcích se děti učí první pomoci

Jaké máte koníčky?
Rád kutím, doma i na zahradě, baví mě auta, chodím
na ryby. Rád čtu knížky a dívám se na dokumenty
s tématikou válečné historie, 1. a 2. světové války, jaké
jsou souvislosti.
Co Vám Vaše povolání dává a co Vám bere?
Tato práce mě učí psychologii, umění komunikace s lidmi.
Jednání na ulici jsou mnohdy komplikovaná. A co mi
bere? Volný čas, kdy jsem vlastně permanentně v práci,
v pohotovosti, třeba jen duchem, když ne fyzicky.

K práci preventistů slouží i dopravní hřiště pro děti
V parku jste nedávno dělali branný den, co to bylo za
akci?
Branný den jsme dělali letos
poprvé, ve spolupráci s hasiči,
policií a se školami. Vymysleli
jsme 10 stanovišť pro žáky 8.
a 9. tříd, plnili úkoly teoretické
i fyzicky náročnější. Byl to nultý ročník, každý ročník chceme
trochu posunout, zatraktivnit.
Nyní jednáme o spolupráci
s armádou.
Prevence se týká i školek,
strážníci chodí do školek, děti
ze školek chodí k nám. Ukazujeme jim dostupnou techniku, vysílačky, pouta, to děti
vždy zajímá. Kolega je učí, co
mají dělat, kdyby potkali toulavého psa, nebo jak reagovat
na setkání s cizím člověkem,
který pro ně může být nebezpečný.

Hlavním cílem je,
aby děti
pochopily,
že policista je tu
pro ně, že je tu
pro lidi.
Změnilo se něco ve Vaší
práci v průběhu let?
Pravomoci spíš přibývají,
městská policie si našla své

místo. Strážníci jsou profesionálnější než v začátcích,
lidé mají větší právní povědomí, strážník i policista jsou
dnes pod větší kontrolou.
Každé vybočení je okamžitě
středem pozornosti, píše se
o tom na sociálních sítích.
Lidé dnes víc znají svá práva
a vyžadují i plnění povinností
od strážníků. Důležité je
strážníky neustále proškolovat.
Jsou v Klášterci nějaká
specifika?
Je tu různorodá skladba lidí,
kteří se přistěhovali z různých
koutů republiky, to se vyvíjí
už historicky, kdo tu má historické kořeny? Že by tu žily
dvě tři generace? Od toho se
odvíjejí i třenice. Postrádám
sounáležitost s Kláštercem,
s širším okolím, lidé často jednají ve stylu: moje vlastní
problémy jsou ty největší, je
to určité sobectví. Někdy chybí nadhled.
Tady v historické části je klid,
největší problémy jsou na sídlištích, kde žije hodně lidí na
menším prostoru. Vznikají pak
problémy v soužití mezi lidmi.
Je to i soužití mezigenerační.
Starým lidem třeba vadí děti,
že se staví hřiště. My ale musíme být objektivní. Pokud je

Branný den pro školy proběhl v zámeckém parku
důvod, zasáhneme, pokud
není, tak ne. Týká se to i etnických střetů. Tím nepopírám, že
tyto problémy nejsou. Buď je
porušován zákon nebo ne. Pak
teprve můžeme zasahovat.

Klášterec je jedno
z nejbezpečnějších
měst v okolí,
ačkoliv lidi často
pod tlakem médii
vnímají realitu
jinak.
Co tu chybí?
Spolková činnost. Třeba
v Klášterecké Jeseni, tam se
dovedou domlouvat. Najednou spolu začali mluvit i ti,
kteří si dříve vyčítali něco
z minulosti, dělají teď společné akce. To je stmeluje,
i mezigeneračně. Podle statistik je Klášterec jedno z nejbezpečnějších měst v okolí,
ačkoliv lidi často pod tlakem
médií vnímají realitu jinak.

V čem ještě vidíte problém?
Lidé spolu málo mluví, kdyby
více komunikovali, bylo by
více slušnosti. Každý si chrání
svůj píseček, pak tu vznikají
konflikty. Vadí mi také vztah
k obecnímu majetku. Co je ve
městě, to je „erár“, tak se to
může zničit.
Co byste přál nám všem,
aby se ve městě lépe žilo?
Přál bych si, aby byli lidé
schopní se sami mezi sebou
domluvit, aby se víc zapojili
do dění ve městě. Nejenom
poukazovat na nedostatky,
ale navrhovat také řešení.
Když mluvíme s lidmi, tak
někteří říkají: „Já jsem
myslel, že bychom obtěžovali…“ Nebo říkají: „Vy s tím
stejně nic neuděláte“. My přitom prověřujeme všechno,
nic nepodceňujeme. Více
občanské aktivity by prospělo
nám všem.
Děkuji za rozhovor.
Vlasta Fišrová ■
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Návrat do rodného města
Město Klášterec nad Ohří na konci října
vydá knihu vzpomínek Marie Prebslové
v českém i německém jazyce.
Jedná se o unikátní svědectví
o tom, jak se žilo v Klášterci nad
Ohří před válkou, a co se v životě
Marie Prebslové a jejích rodičů
odehrálo v průběhu několika
dalších desítek let. Autentický
životní příběh je plný zvratů,
které souvisely s dějinnými
událostmi. Obsahuje i dosud
nepublikované historické fotografie.
Přiblíží nám historii Klášterce nad
Ohří na osudu jedné rodiny.
V neděli 28. října se od 15 hodin
uskuteční na hřbitově pietní akt
k 100. výročí založení republiky.
U příležitosti takto významného dne bude
od 16 hodin na zámku nová kniha představena
veřejnosti. Na křest knihy a autorské čtení
z knihy Marie Prebslové Vás srdečně zveme.

Klášterecké promenády slovem i obrazem
Skončil hudební festival pro každého Klášterecké promenády
2018 a je slušné poděkovat všem, kteří přispěli k jeho zdárnému průběhu. Především jsou to partneři festivalu: město
Klášterec nad Ohří, společnosti Nepro stavební, Stavmax,
Petrom stavby, Marius Pedersen, Toyoda Gosei Czech, Manpower group a mediální partner Rádio Kiss. O úklid areálu se
postarala společnost Klášterecká kyselka. Drobnou, ovšem
nepostradatelnou pomocnou ruku přiložili k dílu i další, skrytí
partneři. Organizace Zámek Klášterec nad Ohří tak děkuje
jednotce kláštereckých dobrovolných hasičů a jejich veliteli
Filipu Foukalovi, společnosti Lázně Evženie a jejich řediteli
Josefu Kolaříkovi a zaměstnankyním stáčírny minerálních
vod v lázeňském areálu. Za stálou přízeň děkujeme také
strážníkům městské policie v čele s velitelem Petrem Hörbem.
Miroslav Nyklíček,
vedoucí střediska zámek
Foto: Štěpán Malast
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Drážďany hostí výstavu o osudech lidí z Klášterce nad Ohří
Putovní česko-německá výstava, kterou připravilo město
Klášterec nad Ohří a měla svou
premiéru v klášterecké galerii
Kryt, je nyní k vidění v Drážďanech. Jedná se o prezentaci
vzpomínek lidí obou národů,
kteří byli zasaženi historickými
událostmi spojenými s odsunem obyvatel z česko-německého pohraničí.
Výstava byla v neděli 9. září
u příležitosti významného
německého dne k uctění
památky obětem nucených
odsunů představena v budově Saského zemského sněmu
(parlamentu), kde je obvyklá
čekací lhůta na výstavní prostory dva roky. Unikátní
výstava autentických vzpomínek Čechů a Němců na
poválečný odsun však natolik
upoutala, že byla zařazena
jako doprovodný program
krátce po své klášterecké
premiéře.
„Jsem velmi rád, že k nám do
Klášterce nad Ohří každoročně přijíždí celá řada původních německých obyvatel,
pořádají u nás svá setkání
a my, jako zástupci města,
jsme k těmto setkáním vždy
přizváni. O historických faktech týkajících se předa poválečných pohybech oby-

vatelstva v česko-německém
pohraničí bylo napsáno mnohé. Nás však zajímaly konkrétní příběhy pamětníků. Jak
konkrétní lidé, v převážné
většině ještě jako děti, vnímali nucený odchod ze své
vlasti, co při tom prožívali
a jak se na to dívají z dnešního pohledu. Tyto příběhy
jsme se snažili zachytit
a představit veřejnosti,“
uvedl starosta města Štefan
Drozd v prostorách zemského
sněmu v Drážďanech.
Na toto slavnostní setkání přijela se svojí rodinou i Marie
Prebslová, která pamatuje složitý vývoj česko-německých
vztahů už z předválečného
období. Její životní příběh je
tak zajímavým a humanisticky
laděným svědectvím, že bude
vydán i knižně.
Výstava s názvem Osudy –
Lidé – Vzpomínky je koncipována jako putovní proto, aby
byla prezentována na obou
stranách česko-německé hranice, pamětníkům i mladé
generaci, odborné i laické
veřejnosti.
Od pondělí 10. září je k vidění
ve vstupních prostorách
Ministerstva vnitra v Drážďanech, odkud se v druhé polovině října přestěhuje do

partnerské obce Grossrückerswalde.
„V příštím roce bychom ji rádi
zapůjčili školám a dalším
institucím. Všechny tyto příběhy by se měly v budoucnu
stát součásti expozice pláno-

vaného vlastivědného muzea
v našem městě,“ uvedl starosta města Štefan Drozd.
Na financování výstavy se
podílelo město Klášterec nad
Ohří a saské ministerstvo
vnitra.

Poděkování za společenský
večer ke Dni seniorů
Děkuji za krásný zážitek, společenský večer ke Dni seniorů
dne 8. září 2018. Vesele hrála a zpívala Šumavská kapela
Švitorka. Hezké vystoupení předvedli mladí harmonikáři
Ježečci, dobře je dědeček naučil. Nebudu dále chválit, vše
bylo hezké. Všem účinkujícím jsem se snažila poděkovat
osobně, byli za to rádi. A ti, které jsem tu nejmenovala,
mně prominou, byli také dobří. Jménem všech seniorů
z Klášterce
Jaroslava Hrubá ■

Nové knížky aktuálně v prodeji
V turistickém informačním centru pod radnicí je možné zakoupit nově vydané knihy, které se týkají našeho regionu. Jedná
se o tyto tituly:
Obrazová kniha o řece Ohři
K dalším regionálním
titulům, které mohou
oslovit čtenáře z řad
turistů a zdejších patriotů, je kniha s názvem
Ohře a Poohří. „Na řece
Ohři jsem se narodil,
na Ohři jsem prožil
předškolní léta a na
Ohři žiji dnes,“ říká
Josef Sedláček, autor
této publikace. Při jejím vytváření projezdil stovky kilometrů
na kole jak u nás, tak v Bavorsku, kde vše začíná. Množství
fotografií ukazuje rozmanité podoby řeky, která je dlouhá
316 kilometrů, z toho 247 kilometrů protéká Českou republikou.
Tato výpravná publikace je k dostání za 550 Kč.
Tenkrát na Doupově
Vzpomínky na službu v armádě, ve které Bedřich Švehla
působil v 90. letech jako velitel vojenského prostoru Hradiště,
ztvárnil tento pamětník mnoha událostí beletristicky. V knize,
kterou si autor vydal na vlastní náklad, popisuje nejen dění
přímo z vojenského útvaru, ale vzpomíná i na různé postavy

z civilu. K vyprávění jej
přiměli jeho kamarádi
spolubojovníci, kteří se
scházejí na setkáních
spolužáků vojenské
školy.
Bedřich Švehla celý
svůj vojenský život
prožil u jednotek útvaru 19. a 20. motostřelecké divize. Prošel si velitelskými funkcemi od velitele čety,
roty, praporu až pluku. V Hradišti působil až do března roku
1995, kdy odešel do zálohy. Jeho koníčkem je sběratelství
nejrůznějšího druhu a cestování.
Knihu můžete zakoupit za 270 Kč.
Krušnohorské tajemno podruhé
Již druhý díl má knížka povídek autorů z obou stran hranice,
která byla nyní v létě představována veřejnosti na nejrůznějších kulturních akcích. V Klášterci nad Ohří měli své autorské
čtení oba zdejší autoři, kteří jsou zastoupení v knížce, je to
Renata Šindelářová s povídkou Zaváté zlo a Luděk Kubát
s příběhem Z bláta do louže.
„Čtení je jedinečný a inspirující zážitek, který zažehl jiskru
v českých a saských spisovatelích. Výsledkem jejich tvorby
jsou krátké povídky s nádechem krušnohorského tajemna,“
říká Lada Baranek Lapinová z nadace St. Joachim, která uvedla
tento společný projekt v život. Kniha bude v prodeji za 250 Kč.
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V roce 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda
Stalo se tak 30. září 1938
a šlo o dokument, ve kterém
se Německo, Itálie, Francie
a Velká Británie dohodly na
postoupení pohraničních území Československa Německu,
dle dohody se tak mělo stát
od 1. do 10. října 1938.
Zástupci ČSR nebyli k jednání
přizváni.
Již od konce roku 1937 Hitler
plánoval, že první úder se
bude týkat Rakouska a Československé republiky pod
záminkou ochrany Němců
žijících na území těchto dvou
států.
V březnu 1938 došlo k tzv.
anšlusu Rakouska. Následně
se A. Hitler, K. H. Frank
a K. Henlein shodli na společném postupu a doporučili
vedení SdP klást československé vládě nesplnitelné
požadavky, a to v rámci tzv.
Karlovarských požadavků.
Čsl. vláda v té době připravovala tzv. národnostní statut,
který ale vedení SdP odmítlo,
a navíc byla pod velkým tlakem Anglie a Francie. Právě
z Británie zněly hlasy o přijetí
nezávislého vyšetřovatele
prezidentem Benešem. Tuto
diplomatickou misi vedl lord
Walter Runciman a jejím
cílem bylo zprostředkovat
jednání mezi vedením SdP
a čsl. vládou a následně zajistit smír. Lord Runciman naléhal na představitele Československa, aby požadavkům
SdP ustoupili – což Beneš
nakonec v rámci tzv. Čtvrtého plánu národnostní otázky
učinil. To však zkomplikovalo
situaci v samotné SdP –
jejím cílem bylo něco jiného.

Celou situaci také zhoršil
projev A. Hitlera v Norimberku na sjezdu NSDAP, který
způsobil povstání sudetských Němců v pohraničních
oblastech. Vedení SdP nakonec uprchlo do Německa.
Čsl. vláda jen těžko odolávala stupňujícímu se tlaku
západních velmocí o postoupení území s více než 50 %
německých obyvatel. Následně byla 23. září vyhlášena mobilizace a 30. září
podepsali v Mnichově Adolf
Hitler za Německo, Neville
Chamberlain za Británii,
Édouard Daladier za Francii
a Benito Mussolini za Itálii
dohodu o postoupení pohraničních území Československa Německu.

S pohnutými dějinami roku 1938 se seznamovali žáci kláštereckých škol na výstavě v galerii Kryt, kde si mohli například
složit mapu Československa z roku 1938
Již od roku 1936 v Krušných
horách probíhala výstavba
opevnění – šlo o jednoduché
železobetonové pevnosti, nejčastěji uplatňovaný typ měl
označení LO vz. 37. První
z nich byla na Chomutovsku
postavena v úseku K 50 (Klášterec – Černovice) a měla číslo 2. Na začátku roku 1938
byla dokončena hrubá stavba
všech 22 naplánovaných
objektů. Pevnosti ale nebyly
dostatečně vybaveny a nebyly zcela dokončeny.
Obranou hranice byl na Chomutovsku pověřen 46. pěší
pluk, který sídlil v Chomutově. Velitelem byl plukovník
Josef Nosek.
O obranu hranic se dále staral

také prapor Stráže obrany
státu (SOS) v Kadani, který
zde vznikl v roce 1936.
Po vyhlášení mobilizace
dostal již zmíněný 46. pěší
pluk rozkaz k obsazení lehkého pohraničního opevnění
na úseku Kadaň – Chomutov
– Most, svá stanoviště zaujali
také příslušníci SOS a přivolány byly také zálohy. Pomáhali také němečtí antifašisté,
četníci a policisté. Po podpisu
Mnichovské dohody dostali
rozkaz postupnému stažení
se do vnitrozemí, 4. října byly
hraniční přechody předány
německé armádě a 5. října
dorazila do Klášterce nad Ohří
německá armáda.
Lenka Fricová ■
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Červený Hrádek má s naším městem mnoho společného
Sice zámek u Jirkova nemá červenou barvu jako ten náš, ale přesto se jmenuje Červený Hrádek. Víte, že
v jeho historii najdeme zajímavé spojitosti s Kláštercem nad Ohří již z období středověku? Zámek je ovšem
více známý schůzkou, která předznamenala Mnichovskou dohodu v roce 1938.
Zajímavá historie zámku se
odvíjí již od středověku, kdy
zde před rokem 1415 rod Kraa
založil hrad. Od těch dob se
na zámku vystřídala celá řada
šlechtických rodů. Původní
hrad se nevyhnul ani dobytí
husity v roce 1421, kdy byl
vypálen a na čas se stal jejich
opěrným bodem. V 15. století
nechal majitel hrad opravit,
nově pokrýt a natřít fasádu
červeně. Odtud pochází jméno Červený Hrádek.
Jedním z majitelů hradů se
v průběhu let stal Bohuslav
Felix Hasištejnský z Lobkovic, který vlastnil nedaleký
Chomutov a kromě dalšího
nechal
zřejmě
postavit
i Felixburk, zaniklý zámek
v Rašovicích. Od roku 1557
byl také vlastníkem panství
Egerberk, které získal od
Fictumů. Tento majitel nechal
Červený Hrádek přestavět na
renesanční zámek. Za pustošení v době třicetileté války
byl zámek velmi poškozen
a stal se neobyvatelným.
Dnešní podobu získal zámek
v 17. století, kdy jej vlastnil
rod Hrzánů. Architektem byl
zřejmě Antonio della Porta,
autorem štuků pražský Jan
Spatz. Po dostavbě zámku se
ještě řadu let pracovalo na
úpravě interiérů. Nejpozoruhodnějším a nejvíce zachovaný sálem je Rytířský sál
v prvním patře. Hodnotná je
i částečně zachovaná původní
výzdoba zámecké kaple.
V letech 1687–1688 působil
na zámku sochař Jan Brokof,
který vytvořil dvě kašny na

nádvoří, soubor soch, vázy na
schodišti a další díla. Na
zámku se narodil jeho syn
Ferdinand Maxmilián, v Evropě proslulý barokní sochař.
(Připomeňme, že Jan Brokof
vytvořil pozoruhodné sochy
i v Klášterci nad Ohří, kde měl
svého času sochařskou dílnu.)
Další dramatické události na
sebe ale nenechaly dlouho
čekat. V roce 1742, kdy Marie
Terezie vedla válku s polovinou
Evropy, aby uhájila nárok na
své děditctví, byl zámek
obsazen střídavě francouzskými dragouny, saskou posádkou a bavorskými jezdci.
V průběhu sedmileté války byl
zámek obsazen Prusy, kteří po
tři týdny (v roce 1762) panství
plenili. Zámek byl pak od roku
1766 dědicem Janem Adamem z Auersperku znovu
opravován.
Roku 1771 začíná působení
Rottenhanů. Jindřich Fran-

OTEVÍRACÍ DOBA:
Květen – září:
10:00–17:00
Duben až říjen:
10:00–16:00
V pondělí je prohlídkový
okruh uzavřen. Přístup
a trasa prohlídkového
okruhu jsou bezbariérové.
tišek Rottenhan patřil k nejvýznamnějším mužům své
doby. Jako průkopník textilního průmyslu se stal zakladatelem řady manufaktur. Zvelebil své panství a především
zámek. Za jeho působení byla
rozšířena zámecká kaple,
vybudována knihovna, rozšířena a upravena zámecká
zahrada a založen anglický
park. Jeho dcera Gabriela,
provdaná za hraběte Jiřího
Buquoye, která později převzala panství, podporovala
umění a literaturu. V jejích
službách působil Jan Křtitel
Tomášek, významný skladatel
předsmetanovské doby. Byla

známá též svou dobročinností.
Posledním šlechtickým rodem, který zámek a panství
vlastnil, byl rod Hohenlohe
– Langenburg. V srpnu
1938 umožnil Max Egon předáku sudetských Němců Konrádu Henleinovi a anglickému
lordu Waltrovi Runcimanovi
schůzku, která předznamenala následnou Mnichovskou
dohodu. Proto byl zámek
rodu Hohenlohe – Langerburg
v roce 1945 zabaven.
Zajímavá je i poválečná historie, kdy se měnilo využití
zámku od střediska pro školní
mládež, přes správu domova
invalidů zahraničního vojska,
po domov řeckých dětí, internát a učiliště hornických učňů
až k ozdravovně a léčebně
dlouhodobě nemocných.
Od roku 1996 je zámek
majetkem města Jirkova,
v roce 2006 zde byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce,
zámek je využíván ke kulturním účelům a pro cestovní
ruch (ubytování, wellness,
atd.).

ZAKONČENÍ KULTURNÍ SEZÓNY

V zámecké jízdárně je výstava k letecké válce nad českým
územím v letech 1940–1945.
foto: KVIZ Jirkov

20. října – nádvoří zámku
13.30 Bolly Ladies – taneční vystoupení
13.45 Cirkus Berto
14.00 Švejk Band – koncert
15.00 Bolly Ladies – taneční vystoupení
15.15 Cirkus Berto
15.30 Zlej sen – folk
Doprovodný dětský program: lov kance, potápění lodí
Občerstvení: staročeská zabijačka
Vstupné: dospělí 50 Kč/děti 20 Kč
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HC Tygři Klášterec se utkali s reprezentací
Datum 9. září 2018 se
zapíše do novodobé
historie kláštereckého hokeje. Klášterecký tým prošel velkou
změnou a od letošního ročníku ponese
název HC Tygři Klášterec nad
Ohří. Další novinkou je také
logo, které obsahuje tygří
hlavu, a zcela nový tygří maskot Kuba. Klášterec tuto změnu ohlásil během zápasu
veteránů HC Klášterec nad
Ohří a veteránů České hokejové reprezentace.
Klášterec si pozval pro tento
den Českou hokejovou reprezentaci veteránů, kteří se
střetli s domácím výběrem
veteránů. Utkání proběhlo
v přátelském duchu s hrací
dobou 3 x 15 min. Po úvod-

ním
představení
všech zúčastněných
bylo vhozeno úvodní
buly. První třetina
nabídla opravdu velmi kvalitní podívanou
a diváci nejednou
odměnili
hráče
velkým
potleskem. Klášterečtí veteráni se dokázali prosadit dvakrát z hole Marka Jáchyma.
Za reprezentaci skóroval
dvakrát Jiří Krásný a jednou
brankou přispěl Marek
Posmyk.
Během první přestávky byly
představeny zcela nové dresy
s novým logem. Klášterec
bude i nadále ctít žlutou,
modrou a bílou barvu. Na
přední části dresů je vyobrazena tygří hlava na bílém
pozadí s názvem klubu HC

Střelecký den v Loděnici
Dne 25. 8. 2018 proběhl na
Loděnici v Klášterci nad Ohří
Střelecký den. I přes studené
počasí a skutečnost, že se
v blízké Kadani konal vyhlášený Císařský den, se přišlo
podívat a zastřílet do závodu
61 účastníků všech věkových
kategorií. Celkově bylo na
akci návštěvníků více, mnoho
z nich si však přišlo jen tak
„prásknout“. V průběhu akce
si závodníci opekli buřt
a zahřáli se tak v nečekaně
chladném, už skoro podzimním počasí. Střelci si zastříleli
na kovové panáčky, papírové
terče, sladkosti a krásné růže
na špejlích. Nejmenším závodníkům pomáhali naši
střelci oddílu Střeláček.
Během celé akce si mohli
návštěvníci vyzkoušet jízdu
na lodích místního vodáckého
oddílu.

Byly představeny nově zakoupené zbraně a vybavení
mladých střelců v hodnotě
cca 110.000 Kč, na které přispěli členi Heart Warrior, společnosti JSB Match Diabolo,
CZUB, ČEZ Energetické produkty a Severočeské doly a.
s. Zvláštní poděkování pak
patří společnosti TGAS-Tactical Gear and Solution z Prahy,
která mladým střelcům jednu
ze zbraní darovala a nákup
celkově připravila.
Několik nejlepších střelců
obdrželo poháry, diplomy
a také pěkné ceny, které
oddílu darovala například
společnost Dave-Western
Guns and Ammunition z Prahy, JSB a CZUB.
Vzhledem k ohlasu akce se
tato opět uskuteční příští rok.
Snad již za lepšího počasí.
Bohumil Šplíchal ■

TYGŘI KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ.
Po přestávkovém programu
se rozběhla druhá třetina, ve
které už byly znát zkušenosti.
Během tří minut odskočila
veteránská reprezentace o tři
branky (Kamil Ťoupal, Dušan
Andrašovský a Martin Maškarinec). Diváci na stadionu se
i nadále bavili hrou obou celků
a velkou radost jim udělal i od
letošní sezóny nový trenér
„ÁČKA“ David Suk, který jako
poslední domácí hráč dokázal
vstřelit branku. Tečku za druhou třetinou udělal vstřelenou
brankou Jan Alinč.
Druhá přestávka nabídla
publiku další velkou novinku.
Na kláštereckém kluzišti se
totiž objevil poprvé v historii
klubu maskot. Vzhledem
k novému názvu klubu jde
o tygra, který dostal typické
české jméno Kuba. Nový maskot si zařádil hlavně při ukázce
minihokeje, kde si společně
s dětmi zahrál hokej, a ti jej
odměnili velkým potleskem.
Třetí třetina veteránského
utkání nabídla krásné akce,
ale také vzhledem k věku
některých účastníků i únavu.
Klášterec se už nedokázal
během posledních patnácti

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat za
svou rodinu všem kamarádům, hráčům a klubu HC
Klášterec, kteří se podíleli
na uspořádání benefičního zápasu Petra Mikloviče. Také všem lidem, co
se přišli podívat a přispěli
na dobrovolnou sbírku.
Iveta Šindelářová,
maminka ■

minut prosadit a musel skousnout ještě dalších šest branek
v domácí síti. Nikomu to však
nevadilo, protože účelem
tohoto utkání bylo přinejmenším pobavit diváky a to se
určitě povedlo. Veteráni Klášterce nakonec podlehli bývalým reprezentantům 3:13.
Sestava Klášterce:
Pavel Damašek – Radek Nerad,
Kamil Janouch, Miroslav
Buchal, Vlastimil Petrásek,
Milan Babka, David Suk, Miroslav Rozsypal, Libor Řepík,
Marek Jáchym ,Tomáš Polanský, Milan Vacke, Václav
Kotrouš, Karel Novotný, Jiří
Jaroš, Karel Novotný st., Václav
Pokorný. Trenér: Zdeněk Jaroš.
Sestava Reprezentace:
Marek Kučera – Dušan Andrašovský, Marek Posmyk, Jaromír Látal, Josef Řezníček, Filip
Turek, Kamil Ťoupal, Zdeněk
Eichman, Tomáš Klimt, Petr
Kořínek, Václav Král, Jan
Alinč, Radek Ťoupal, Jiří Krásný, Tomáš Košatka. Trenér:
Jan Gusta Havel. Asistent:
Milan Nový.
Petr Mikeš, HC Klášterec ■

BRUSLÍME V ŘÍJNU
02.10. (Út) 17.00–18.00
07.10. (Ne) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
07.10. (Ne) 15.30–16.30
09.10. (Út) 17.00–18.00
13.10. (So) 15.15–16.15
16.10. (Út) 17.00–18.00
21.10. (Ne) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
21.10. (Ne) 15.30–16.30
23.10. (Út) 17.00–18.00
27.10. (So) 14.30–16.30
28.10. (Ne) 15.30–16.30
30.10. (Út) 17.00–18.00

Pravidelné setkání sportovců v Klášterci nad Ohří se koná dne 2. října 2018 od 16:00 hodin v kulturním domě (malý sál).
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PORADNA SVĚTLO
A TERÉNNÍ PROGRAMY – KADAŇSKO
jsou registrované sociální služby podle zákona
108/206, které jsou určeny osobám závislým,
ohroženým závislostí a jejich rodinným příslušníkům. Poskytování těchto služeb v obci
Klášterec nad Ohří zajišťuje nestátní nezisková
organizace Světlo Kadaň z.s. Finanční podporou z fondů EU jsou služby
v obou programech pro klášterecké obyvatele realizovány od roku 2017
každý všední den.
Od počátku roku 2017 využilo služeb Poradny Světlo 65 kláštereckých
spoluobčanů. A v terénním programu 92 občanů. Prostřednictvím služeb
Poradny Světlo jsme zajistili čtyřem osobám pobytovou léčbu jejich
závislostního chování. Poradenských služeb v poradně Světlo bylo využito
ve 241 případech a 534x jsme poskytli informační servis, včetně krizové
intervence a služeb psychologických.
Terénní pracovníci Terénních programů – Kadaňsko v roce 2017 v rámci
výměnného programu vyměnili klientům služeb, kteří aktivně užívají
návykové látky, 7.992 ks použitého injekčního materiálu a za 1. pololetí
2018 již cca 5.226 ks.
Obě služby sídlí na adrese Chomutovská 206, přičemž terénní pracov‐
níci působí výhradně na volném prostranství ve dnech:
PO 12.30–14.00, 15.00–17.30 ul. Mírová a přilehlé okolí
ÚT 9.00–11.30, 13.00–15.30 autobusové nádraží a okolí
ST 10.00–11.30, 13.30–15.30 ul. Mírová a přilehlé okolí
ČT různá místa a okolí Klášterce nad Ohří
Obě sociální služby je možné kontaktovat telefonicky.
Kontakty: Terénní programy – Kadaňsko: 725 985 501
Poradna Světlo: 725 985 504
www.svetlokadanzs.cz – odkaz Služby – Sekce adiktologických služeb.
Veškeré služby jsou poskytovány osobám od 15 let se zachováním
mlčenlivosti a anonymity.

Provozní doba: pondělí–pátek 9–12 hod., 14–17 hod.

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

Sportovní klub Blackholegym
v Klášterci nad Ohří

702 05 69 46

zve každého přijít si zacvičit, zlepšit svou fyzickou kondici, zredukovat
váhu, zlepšit náladu.
Denně: kruhové tréninky jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé,
cvičení na trampolínkách, ﬁtbox, klasický box a posilovna.
Nebojte se přijít a podívat se.
Zároveň můžete využít: moderní solárko, soukromou saunu, kadeřnické studio, obývák (místnost pro akce jako
jsou narozeniny či meetingy).
V rámci rozšiřování služeb našim členům
nabízíme levně prostor k provádění modelace nehtů šikovné nehtařce.
Kontakty: www.blackholegym.cz
Fb: lubos blackholegym jarda
• Fb: bhg relax

Přijmeme realitní makléře
pro pobočku Klášterec nad Ohří
Tel.: 603 222 095
klasterecnadohri@mmreality.cz
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď mezi
nás a podílej se na projektech elektromobility.

Projekt Extension – nová hala již tento rok!
 Electronics Engineer
 Mechanik seřizovač
 Specialista logistiky
 Projektant testovacích zařízení
a systémů
 Projektant výrobních a testovacích
zařízení
 Procesní inženýr
 Finanční controller
 IT local specialist
 Směnový mistr výroby

Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com

Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Nabízí z důvodu rozšíření zdravotní péče
a zvýšenému počtu pacientů pracovní pozice:

• lékaře se specializovanou způsobilostí
nebo s ukončeným základním kmenem
• lékaře – absolventa
• dětské sestry
• všeobecné sestry do odborných ambulancí
a na lůžková oddělení
NABÍZÍME:
• Pro lékaře náborový příspěvek až do výše 100 000 Kč
• Pro sestry náborový příspěvek až do výše 35 000 Kč
• Výhodné mzdové ohodnocení, stabilní zaměstnání a zaměstnanecké benefity
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Další profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Možnost práce na akreditovaném pracovišti
• Možnost ubytování (městské byty)
• Možnost práce na ranní směnu
• Možnost práce na zkrácený úvazek
Nástup možný ihned do HPP nebo na DPČ, DPP. Nabízíme nezávazný
osobní pohovor.

KONTAKT:
Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálního
a ekonomického oddělení,
Telefon: +420 474 944 550
Mobil: +420 725 425 180,
e-mail: benesova@nemkadan.cz

KŘÍŽOVKA
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