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Anenská zábava pobavila
naše seniory

Akce Města čtou
se nadmíru vydařila

Divadelní spolek Klas zaujal
publikum v Hronově

Wembloudovy hrby
již podeváté

SIRAEX roztančil město

Datum
do 4. 9.
do 29. 9.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
2. 9.
2. 9.
2. 9.
2. 9.
3. 9.
3. 9.
4. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
8. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
10. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
15. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
24. 9.
24. 9.
25. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
29. 9.
30. 9.
30. 9.

Čas
přes den
přes den
16.00
19.00
20.00
13.00
16.00
19.00
20.00
16.00
19.00
17.00
19.00
19.00
16.00
17.00
19.00
13.00
16.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
10.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00

Název akce/filmu
Múzy v krytu muzívním
Výstava obrazů Ivy Hüttnerové
Hurvínek a kouzelné muzeum
Temná věž
Tajemství klášterecké minulosti
DEN ZDRAVÍ
Hurvínek a kouzelné muzeum
Po strništi bos
Tajemství klášterecké minulosti
Hurvínek a kouzelné muzeum
Annabelle 2: Zrození zla
Operetky a evergreeny na zámku
Spider-Man: Homecoming
TO
Hurvínek a kouzelné muzeum
Krušné hory očima lesníka
Terminátor 2: Den zúčtování
KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY
Velká oříšková loupež 2
Po strništi bos
TO
Matrix
Emoji ve filmu
Nejsledovanější
Za poklady Ústeckého kraje
Hurvínek a kouzelné muzeum
Americký zabiják
Nejsledovanější
Který je ten pravý?
Planeta opic (1968)
Kingsman: Zlatý kruh
LEGO® Ninjago® film
TO
LEGO® Ninjago® film
Já, padouch 3
Hurvínek a kouzelné muzeum
Kingsman: Zlatý kruh
Návštěvní den u Miloslava Šimka
Kingsman: Zlatý kruh
Zahradnictví: Dezertér
LEGO® Ninjago® film
Amityville: Probuzení
LEGO® Ninjago® film
Zahradnictví: Dezertér

Popis
Výstava mozaik Magdaleny Kracík Štorkánové
Výstava obrazů oblíbené herečky a malířky Ivy Hüttnerové
ČR – Oblíbení hrdinové, Spejbl a Hurvínek, v animované komedii pro celou rodinu (2D)
USA – Poslední z řádu rytířů vede odvěkou bitvu s Mužem v černém, aby mu zabránil zničit Temnou věž (2D)
Projděte se s divadlem Klas po historickém centru a odhalte legendy a historická tajemství našeho města
Festival pro celou rodinu, hudební program, prezentace aktivit pro děti a dospělé, více na str. 11
ČR – Oblíbení hrdinové, Spejbl a Hurvínek, v animované komedii pro celou rodinu (3D)
ČR – Nový film z dílny syna a otce Svěráků o Edovi Součkovi, který se stěhuje z města na vesnici (2D)
Projděte se s divadlem Klas po historickém centru a odhalte legendy a historická tajemství našeho města
ČR – Oblíbení hrdinové, Spejbl a Hurvínek, v animované komedii pro celou rodinu (2D)
USA – Pokračování mysteriózního hororu o posedlé panence Annabelle, která terorizuje okolí (2D)
Zábavný koncert sólistů Venuše Dvořákové a Romana Krebse a souboru Nálady Petra Macka
USA – Nový film o oblíbeném komiksovém hrdinovi, pavoučím muži Spidermanovi (3D)
USA – Horor dle předlohy Stephena Kinga, ve kterém "To" opět ožívá a chystá pomstu (2D)
ČR – Oblíbení hrdinové, Spejbl a Hurvínek, v animované komedii pro celou rodinu (2D)
Výstava fotografií Jana Kučery a dokumentů z archivu Lesů ČR
USA/FRA – Arnold Schwarzenegger v úspěšném akčním filmu z roku 1991 (3D)
Tradiční městské slavnosti s bohatým hudebním programem, stánkovým prodejem, více na str. 10
KAN/USA – Veverčák Bručoun se s přáteli snaží zabránit zničení domova kvůli stavbě zábavního parku (2D)
ČR – Nový film z dílny syna a otce Svěráků o Edovi Součkovi, který se stěhuje z města na vesnici (2D)
USA – Horor dle předlohy Stephena Kinga, ve kterém "To" opět ožívá a chystá pomstu (2D)
USA – Akční sci-fi s Keanu Reavesem z roku 1999 na plátně kláštereckého kina (2D)
USA – Animované dobrodružství smajlíků, kteří žijí v metropoli Textopolis uvnitř vašeho mobilu (2D)
ČR – Celovečerní dokument odhaluje tajemství úspěchu dnešních YouTuberů (2D)
… aneb záhada zmizelého exponátu; kostýmované prohlídky Živé obrazy každou půlhodinu do 17 hodin
ČR – Oblíbení hrdinové, Spejbl a Hurvínek, v animované komedii pro celou rodinu (3D)
USA – Přítelkyni mu zabili teroristé, on se stává tajným agentem CIA, aby se pomstil (2D)
ČR – Celovečerní dokument odhaluje tajemství úspěchu dnešních YouTuberů (2D)
USA – Reese Whiterspoon v romantické komedii o tom, že život začíná až po čtyřicítce (2D)
USA – Legendární sci-fi z roku 1968 s Charltonem Hestonem o planetě opic (2D)
USA/VB – Pokračování úspěšné akční komedie o nezávislé mezinárodní špionážní agentuře (3D)
USA – Animovaná akční komedie o Zeleném Nindžovi a tajných bojovnících LEGO Master Builder (3D)
USA – Horor dle předlohy Stephena Kinga, ve kterém "To" opět ožívá a chystá pomstu (2D)
USA – Animovaná akční komedie o Zeleném Nindžovi a tajných bojovnících LEGO Master Builder (2D)
USA – Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni v animovaném filmu (2D)
ČR – Oblíbení hrdinové, Spejbl a Hurvínek, v animované komedii pro celou rodinu (2D)
USA/VB – Pokračování úspěšné akční komedie o nezávislé mezinárodní špionážní agentuře (2D)
Zábavný pořad s L. Sobotou, J. Krampolem, M. Voborníkovou, P. Jablonským a dalšími, KMD 140 Kč
USA/VB – Pokračování úspěšné akční komedie o nezávislé mezinárodní špionážní agentuře (3D)
ČR/SLO – Druhá kapitola z trilogie Jana Hřebejka časově předchází oblíbenému filmu Pelíšky (2D)
USA – Animovaná akční komedie o Zeleném Nindžovi a tajných bojovnících LEGO Master Builder (2D)
USA – Rodina se přestěhuje do neslavně proslulého domu Amityville a začnou se dít divné věci (2D)
USA – Animovaná akční komedie o Zeleném Nindžovi a tajných bojovnících LEGO Master Builder (3D)
ČR/SLO – Druhá kapitola z trilogie Jana Hřebejka časově předchází oblíbenému filmu Pelíšky (2D)

Místo konání
Galerie Kryt
Zámek
Kino Egerie
Kino Egerie
Zámek/Náměstí/Park
Letní kino
Kino Egerie
Kino Egerie
Zámek/Náměstí/Park
Kino Egerie
Kino Egerie
Zámek – sál
Kino Egerie
Kino Egerie
Kino Egerie
Galerie Kryt
Kino Egerie
Lázně Evženie
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Zámek
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Kino Egerie
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Kino Egerie
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Kino Egerie
Kino Egerie

Vstupné
zdarma
60/40 Kč
120 Kč
120 Kč
50 Kč
dobrovolné
140 Kč
130 Kč
50 Kč
120 Kč
110 Kč
50 Kč
100 Kč
110 Kč
120 Kč
zdarma
140 Kč
zdarma
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120 Kč
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Letošní ročník tradičního festivalu současného tance SIRAEX se vydařil po všech stránkách. „Přálo nám počasí, organizačně vše klapalo, počet diváků vzrostl, představení
se líbila a seminaristi odjížděli maximálně spokojeni,“ hodnotí festival Zora Breczková
a dodává: „Všem bylo jen smutno, že se uvidíme až v roce 2019. My to však bereme
optimisticky a již nyní spřádáme plány. Očekávání splnilo i rozšíření prostoru festivalu
pro dětského tanečníka v podobě přehlídky tanečních souborů s názvem Dětská taneční
scéna – léto 2017. Do přehlídky byly vybrány a nominovány z krajských přehlídek
kvalitní soubory, jejichž choreografie přinášejí taneční pestrost a odborné pedagogické
vedení dětí. Nádvoří zámku se roztančilo a jeho kulisa dodala tanci další výjimečné
kouzlo,“ říká Zora Breczková, která připomíná i letošní mezinárodní zastoupení, a to
umělce ze Slovenska, Polska a Ruska. Mezi soubory nechyběl ani klášterecký taneční
obor ZUŠ. A právě choreografie domácího tanečního souboru LEGARMM (na snímku na
titulní straně novin) měla divácky jednoznačně největší úspěch. Velké poděkování proto
patří i všem, kteří pomohli finančně nebo se zapojili do spolupráce. Největšími sponzory
byly Ústecký kraj, Ministerstvo kultury ČR a město Klášterec nad Ohří.

4

investice města

11

Město vylepšuje infrastrukturu
pro cyklisty

5

aktuálně
Naučná stezka ponese název
Cesta z města

6

aktuálně
Kadaňská nemocnice má nový
ultrazvuk

7

aktuálně

Klíče k mozaice se jednou
dostanou až za oceán
Ze života paví rodinky

12

rozhovor s ...
Danem Vejražkou a Veronikou
Purmanovou

10

kultura
Divadelníci zaujali publikum
Hronova
Hlavním hostem Kláštereckých
promenád bude Xindl X

naše tipy
Co nabízí lázeňský areál
Evženie obyvatelům města?

13

pro rodinu
Přivítali jsme nové občánky

14

pohled do historie
Soudnictví aneb Jak se trestalo
v Klášterci

Z klášterecké radnice a Okounova

8

kultura

15

tip na výlet
Muzeum, ve kterém se
nenudíte

16

sport
Wembloudovy hrby se jezdí
i na odstrkovadle
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Vážení Klášterečtí,
letošní letní
prázdniny
jsou u konce.
Doufám, že
jste je všichni,
zejména pak
děti, prožili
podle svých
plánů. Pro mne byl srpen plný
nejen kulturních zážitků. Za
našimi divadelníky ze spolku
Klas jsem se byl podívat
v Hronově. Jiráskův Hronov
je skutečně již tradiční akcí,
ale naše Klášterecké divadelní
žně jsou jenom jedny. Což mi
připomíná, že jejich termín se
také blíží. S knihami jsem se
potkal při akci Města čtou
a s tancem při našem již tradičním Siraexu.
Za skvělý výkon na mistrovství
světa v daleké africké Keni
a úspěšnou reprezentaci města jsem mohl osobně poděkovat Danu Vejražkovi. Jsem
rád, že spolu s malými dárky
jsem mu během našeho
setkání mohl představit i projekt na nový atletický stadion.
Navštívil jsem i náš uznávaný
útulek pro pejsky v Ciboušově, kde jsem velmi rád poděkoval provozovatelce paní
Vohánkové za její práci. Pejsci
mě tak hlasitě vítali, že jsem
jim raději odpovídal z uctivé
vzdálenosti.
Máme tu září, a tak po prázdninách znovu do škol. Přeji
všem školákům a studentům
úspěšný vstup do nového školního roku. Těm, kteří se chystají do školy úplně poprvé,
jsme připravili malý dárek.
Prvňáčky ze základní školy
v Krátké ulici přivítáme společně s novým panem ředitelem Mgr. Opavou. Jemu i všem
ostatním zaměstnancům škol
pak přeji mnoho úspěchů
v jejich nelehké práci.
V září se pak máme možnost
vidět na zastupitelstvu města, které věřím, že schválí
mimo jiné pomoc mladým
rodinám přijetím nové vyhlášky, a tím odpuštění poplatku za odpady dětem do
18 let. Ještě před tím pak proběhnou dvě akce, Den zdraví
v sobotu 2. září a tradiční
Klášterecké promenády další
sobotu 9. září.
Tak kdekoli na viděnou.
Štefan Drozd, starosta města

INVESTICE MĚSTA
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Město vylepšuje infrastrukturu pro cyklisty
Krásný výhled nabízí nové odpočívadlo
nad Kláštereckou Jesení
Na začátku léta bylo nad Kláštereckou Jesení opraveno původní zdevastované odpočívadlo a vyrostl zde nový dřevěný přístřešek. Pod ním se vybudovala i nová zpevněná plocha. Kromě stolu s lavicemi je zde stojan na kola vyrobený z kmene
stromu, cyklomapa okolí a na přání byl dodán i odpadkový
koš. Z odpočívadla je krásný výhled do okolí.

Jaké další projekty pro cyklisty město
připravuje?
Na základě cyklogenerelu, který si město nechalo
vypracovat od Ing. arch. Tomáše Cacha, se připravuje
několik úprav stávajících cest i nové cyklostezky.

Do Kadaně se pojede pohodlněji
Město Klášterec nad Ohří plánuje opravu povrchu cyklostezky od železničního mostu
po Rašovickou lávku, mohla
by se využívat i pro jízdu na
kolečkových bruslích. Na základě podnětů veřejnosti
město nechalo připravit projektovou dokumentaci na
výměnu stávajícího povrchu
a projekt zahrnuje i změnu
dopravního značení. Město
využije aktuální vyhlášenou
výzvu v dotačním programu
z Integrovaného regionální
operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní
rozvoj České republiky. Výše
dotace dosahuje až 90 %
uznatelných nákladů. Záměrem celého projektu je změna
současného prašného povrchu
cyklostezky včetně propojky

z ulice Přívozní na asfaltový
povrch, pořízení nezbytného
mobiliáře, tj. stojany na kola,
odpočinkové sety (lavičky
a stoly) a odpadkové koše.
Tato odpočívadla budou na trase tři. První bude přímo
u Rašovické lávky, druhé
pod propojkou z ulice Přívozní
a poslední bude v blízkosti
železničního mostu.
V současné době se opravuje
cesta v Rašovicích, která spojuje Rašovickou lávku s cyklostezkou podél řeky do Kadaně.
V těchto týdnech bude nutné
v obou směrech využít objížďku
přes Rašovice. Nový povrch
a úprava křižovatky pak cyklistům usnadní vjezd na silnici
vedoucí k řece, který byl doposud řešen velmi ostrou zatáčkou.

Rekonstrukce chodníku v Petlérské ulici
Plánovaná rekonstrukce se týká povrchu chodníku po
pravé straně Petlérské ulice ve směru na Petlery. Součástí projektu bude úprava umožňující provoz chodců
a cyklistů včetně přechodů přes komunikace. Řešený
úsek by měl umožnit cyklistovi bezpečný průjezd od
křižovatky ulic Petlérská/Dlouhá/17. listopadu do plánovaného cykloparku pod Královéhradeckou ulicí. V úseku od křižovatky ulic Petlérská/17. listopadu po základní
školu v Petlérské ulici bude řešena úprava umožňující
provoz chodců a cyklistů.
Cyklostezka od lázeňského areálu k hradu Šumná
Připravuje se výstavba cyklostezky od lázeňského areálu
Evženie ke zřícenině hradu Šumburk. Hrad je velmi
vyhledávaným turistickým cílem, téměř denně se na
cestu ptá v turistickém informačním centru řada
návštěvníků, oblíbený je také jako výletní cíl místních
obyvatel. Stezka by vedla přes klášterecké sady, předpokládá se její oboustranné oplocení.
Cyklostezka podél Kláštereckého potoka
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na vybudování cyklostezky podél Kláštereckého
potoka. Potok teče mezi Krátkou a Lípovou ulicí kolem
stadionu. Součástí investice by mělo být mimoúrovňové
křížení s ulicemi Polní a Dlouhá s využitím stávajícího
přemostění Kláštereckého potoka.
Cyklopark Královehradecká
Park pod Královehradeckou ulicí čeká revitalizace
a oprava stávajících cest tak, aby byly využitelné pro
cyklisty. Do budoucna se počítá, že na park bude navazovat plánovaná cyklostezka kolem Kláštereckého potoka. Projekt cykloparku počítá i s přejezdem přes silnici
I/13 do ulice Pod Skalkou, která cyklisty navede dále
na cyklostezku podél řeky Ohře. Více o plánovaných
úpravách v parku budeme psát v jednom z příštích čísel
Kláštereckých novin.
Cyklostezka na Perštejn
Oblíbená cesta z Klášterce nad Ohří na Perštejn patří
kraji. Dle informací z Krajského úřadu Ústeckého kraje
se i zde plánuje rekonstrukce cyklostezky včetně úpravy
cesty na černýšskou vyhlídku. Jak jsme informovali
v dřívějších novinách v sekci Aktuálně z Okounova,
bude na této trase vybudován i transbordér, pomocí
kterého se cyklisté dostanou na druhý břeh řeky.

AKTUÁLNĚ
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Sucho a stromy v Klášterci nad Ohří
Mnozí z vás určitě zaznamenali, že v poslední době
dochází k výraznějšímu usychání stromů a keřů nejen ve
městě, ale i v okolní krajině,
v lučních remízcích nebo
lesích. To bohužel vede k nutnosti tyto suché stromy
odstranit, zejména pak
z exponovaných lokalit, kde
ohrožují zdraví, majetek
a životy lidí (parky, zeleň
v ulicích a u komunikací).
Velmi často se nejedná
o mladé, čerstvě vysazené
stromky, kde by se to dalo
vysvětlit
nedostatečnou
zálivkou (tyto stromky se

nám s nasazením všech sil
daří "uzalévat"), ale usychání
se týká i hluboce zakořeněných jedinců, kteří už historicky přežili kde co. Je to
způsobeno nejen dlouhotrvajícím suchem, ale i stále
klesající hladinou podzemní
vody a nedostatečnou půdní
vlhkostí. I když objektivně je
úhrn ročních srážek zhruba
stejný jako v minulosti,
bohužel vlivem klimatických
změn dochází k nerovnoměrnému
rozložení
srážek
v čase. To znamená, že dřív
napršelo sice méně, ale deště byly častější, v současné

době pak oproti tomu prší
méně často, ale o to vydatněji. Díky tomu, že spadne
hodně vody za krátkou dobu,
voda rychle odteče a nedochází k jejímu zasakování do
půdy a k doplňování zásob
podzemních vod. Což vede
k dlouhodobému vláhovému
deficitu, na který zejména
vlhkomilné stromy (vrby,
olše) reagují velmi špatně
a dochází k jejich usychání.
Jak s tímto negativním jevem
bojovat, je otázka, na kterou
neexistuje jen jedna správná
odpověď. Existují globální
řešení, na kterých se lidstvo

stále nedokáže shodnout, ale
existují i lokální řešení, kterým se v našem ekologickém
okénku budeme věnovat třeba někdy příště. Klimatické
změny, klesající hladina podzemních vod, sucho a s ním
související degradace půdy
jsou globální témata, která
se však velmi úzce dotýkají
i Klášterce nad Ohří. Usychající stromy jsou pak jen první
vlaštovkou, prvním indikátorem mnohem většího problému, se kterým se již potýká
celá naše republika a koneckonců i celý svět.
Libor Kocáb I

Naučná stezka ponese název Cesta z města
Naši soutěž o název naučné
stezky z Útočiště na Měděnec
vyhrála Karolína Krauzová,
která navrhla jednoduché
pojmenování Cesta z města.
Stezka, která měří 7 kilometrů, bude otevřena pro veřejnost už v polovině září.
Úvodní tabule stezky v Útočišti a u kostela Narození

Panny Marie v Měděnci
budou mít QR kódy, díky
nimž si turisté můžou do
svých mobilních telefonů
stáhnout celý obsah stezky.
Ta je zaměřena jak na poznávání přírody, tak i historii
území. Zaniklou obec Venkov
připomenou tabule, jež
dokumentují proměnu obce

v lyžařský areál Alšovka. Na
retro fotografiích „jak se
lyžovalo“ se možná někteří
z místních i poznají.
Poznávání přírody zábavnou
formou umožní interaktivní
prvky, jako jsou dřevěná
leporela se zvířaty i symboly

stromů, dendrofon a další.
Součástí stezky budou i nové
altány a přístřešky.
Tematicky na otevření stezky
navazuje i galerie Kryt výstavou Krušné hory očima lesníka. Ta bude k vidění od
8. září do 3. října.

Psy a kočky v místním útulku
navštívil starosta
V prostorách kláštereckého
útulku v Ciboušově se sešel
starosta města Štefan Drozd
s vedoucí útulku Evou Vohánkovou. Společně si prohlídli všechny přítomné psy,
kterých je v současné době
přes dvacet. Psi velkých plemen ve venkovních výbězích
návštěvu z radnice hlasitě
vítali, starosta kotce míjel
s velkým respektem. Na
krku mu přistál až kocour
Max, který s dalšími kočkami
čeká na nový domov v tamní

kočičárně. Během schůzky
byl útulek chválen za péči
o prostory útulku i o opuštěná zvířata. Na řeč přišla
nutnost provést drobné stavební úpravy v útulku i možnost zapojení se do projektu
Společně pro Klášterec, které Eva Vohánková plánuje.
Jaký projekt přihlásí do možnosti participativního financování, o kterém jsme
informovali v posledních
dvou číslech Kláštereckých
novin, se brzy dozvíme.

foto: Jan Kučera

V kláštereckém
útulku nový
domov vyhlíží
Žofie
Žofie je zhruba 2 roky stará
fenka křížence. Váží 30 kg
a je kastrovaná. Má ráda lidskou společnost, přesto je
doporučována pouze do
rukou majitelů zkušených
s výchovou podobných plemen. Bližší informace na
telefonu Evy Vohánkové,
vedoucí kláštereckého útulku: 602 952 692. Prosíme,
abyste vždy volali a neposílali
SMS či zprávy přes facebook,
adopce se řeší jen telefonicky
a posléze osobním kontaktem.

AKTUÁLNĚ
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Navštívili jsme brněnskou tiskárnu

tak viděli ještě v podobě velké
„plachty“. Ta bude následně
jedním z moderních polygrafických strojů upravena do
podoby novin, které máte
nyní v rukou. Dozvěděli jsme
se také, jak velkým vývojem
prochází současný polygrafický průmysl. V Brně tiskne
podobné barevné zpravodaje
hned několik desítek měst
a obcí. Každý zpravodaj má
přitom originální grafickou
podobu.

Klienti domova pro seniory si užili zábavu s kouzelníkem
i živou hudbou v podání kapely Mig2 při Anenské zábavě.
Přijali na ni pozvání představitelé města a také patron
domova herec Mario Kubec (na snímku). Všichni se dobře
bavili a oslavili tak společně svátek všech Aniček.

Kadaňská nemocnice má
nový ultrazvuk
Ultrazvuková vyšetření jsou
v současné době neodmyslitelnou součástí většiny lékařských oborů. Zejména v gynekologii a porodnictví si bez
nich již nedokážeme kvalitní
diagnostiku ani představit.
Nemocnice Kadaň, s.r.o. proto zakoupila pro potřeby
gynekologicko-porodnického
oddělení ultrazvukový přístroj
Xario 100, který patří ve své
třídě ke světové špičce.

Nahradil téměř deset let starý
sonograf, který již nesplňoval
požadavky přesného zobrazování. Nový přístroj nyní
slouží jak pro diagnostiku
gynekologických onemocnění, tak i k posuzování stavu
plodů při předporodní péči
v těhotenské poradně. Na
základě zkušeností z minulých let lze předpokládat
3 500–3 800 vyšetření ročně.
Od 1. července 2017 byl ředitelem Základní školy Krátká jmenován Mgr. Petr
Opava. Přejeme hodně pracovních úspěchů.
V zářijovém čísle Kláštereckých novin přineseme reportáž z prvního dne nového
školního roku.

Jak se chodí s nordic walking holí
Centrum služeb Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice srdečně
zve na akci Rozchodíme
CIVILKY v Klášterci nad
Ohří 2017. Koná se v pátek
15. září, sraz ve 14 hodin
v lázních Evženie. Délka trasy: od 0,5 do 2 km. Dopro-





Půl roku bezproblémové spolupráce na tvorbě Kláštereckých novin, které se graficky
připravují a tisknou v tiskárně
SAMAB PRESS GROUP, a.s.,
jsme pomyslně oslavili pracovní
návštěvou
přímo
v brněnském provozu. Mohli
jsme si tak jednak podat ruku
s naším grafikem, jemuž
posíláme všechny podklady
ke tvorbě novin online, a také
nahlédnout do výroby tiskovin. Klášterecké noviny jsme

vodný program: ukázky chůze s holemi nordic walking,
měření TK, BMI. Vítáni jsou
všichni – dospělí, školáci,
maminky s kočárky, senioři,
rodiny s dětmi, sportovci.
Pokud máte hole nordic walking, vezměte je s sebou, případně zapůjčíme.
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Tajemnice městského úřadu vyhlásila výběrové řízení
na místo vedoucí/ho odboru sociálních věcí, školství
a sportu. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup je říjen/listopad. Uzávěrka
výběrového řízení je 8. září, podrobnosti najdete na
webu města. Pro bližší informace se obraťte na
Radku Hodicovou, telefon: 474 359 645, e-mail:
hodicova@muklasterec.cz.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

AKTUÁLNĚ

Klášterečtí radní se shodli na nutnosti podporovat rodiny
s dětmi a doporučili zastupitelům města vydat novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu, která mimo jiné
osvobodí od plateb za svoz komunálního odpadu všechny
obyvatele města do 18 let. Výše poplatku se nezmění.
Zastupitelstvo bude návrh projednávat 21. září 2017.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Měsíc červenec byl náročný především na opravu místních komunikací k příjezdům do chatových oblastí v Okounově a Oslovicích.
Opravila se velká část těchto cest a já doufám, že se řidiči budou chovat slušně tak, aby tyto opravy vydržely co nejdéle.

Obec zakoupila nové pomocníky na údržbu, sklápěcí vlek a traktor. Vlek se již osvědčuje hlavně při navážení materiálu na veškerou údržbu a urychluje práci.

V kostele sv. Vavřince v Okounově nastala významná událost,
po několika dlouhých letech si zde před Bohem řekli své ano
nyní již manželé Šolcovi.

Na hřišti v Kotvině přibyla nová atrakce v podobě trampolíny.
Snad vydrží nápor dětí, které si zde hrají.
Za pomoci pana Šestáka byla v obci Oslovice osvětlena kaplička.
Děkuji za nápad a realizaci projektu.
Po velkých deštích se muselo řešit odčerpávání vody.

Fota: Martin Indruch

Josef Dvořák, starosta obce I

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s … Danem Vejražkou
a Veronikou Purmanovou

Otázky pro trenérku
Veroniku Purmanovou

Výrazný úspěch kláštereckého atleta Dana Vejražky,
který před několika týdny na mistrovství světa dorostenců v Nairobi (Keňa) získal 5. místo, nás inspiroval
k rozhovoru s mladým atletem a jeho trenérkou Veronikou Purmanovou z TJ Klášterec nad Ohří. Větší část
rozhovoru se odehrála v kanceláři starosty města, kam
byli naši úspěšní reprezentanti pozváni. Štefan Drozd
jim při této příležitosti představil projekt nového atletického oválu.

Přijetí atletické výpravy u starosty města
Ptáme se Dana Vejražky
S jakými pocity jste se
z mistrovství světa vrátil?
Byl jsem šťastný, jel jsem tam
jako 6. časem, což ještě nic
neznamená, ale vrátil jsem se
jako 5., a to už je super. Vždy
někdo slabší překvapí, někdo
lepší odjíždí předčasně domů.
Já jsem to zvládl, dokonce
jsem byl jednu setinu od
4. místa. Ale to mě vůbec nemrzelo. Většina soupeřů si
v rozbězích udělala i osobní
rekordy, zopakovat to v semifinále už bylo náročnější. Zlepšoval jsem se závod od závodu
a prošel jsem tříkolovým systémem až do finále, bylo to
hodně náročné, ale stálo to za
to. Šedesát tisíc diváků na tribunách to celé ještě umocňovalo. Být pátý na světě je
krásný pocit.
Jak a kdy jste se dostal
k atletice?
K atletice jsem se poprvé
dostal ve školce, kdy si mě
vybrala paní učitelka Hana
Skálová na dětskou olympiádu školek. Jinak atletiku dělám od podzimu roku 2009.
Viděli jsme v novinách, že se
dělá nábor, tak jsme to zkusili. Přišlo nás tam asi osm.
Postupně se oddíl rozrůstal
o nové členy.
Co vám tento sport dává?
Dobrou fyzičku a lehkost.
Kamarády, v Klášterci máme

Byl jsem šťastný,
jel jsem tam jako
6. časem, což
ještě nic
neznamená,
ale vrátil jsem se
jako 5., a to už
je super.
super partu. Dává mi příležitost podívat se do světa. Každý
rok je mezistátní utkání,
mistrovství Evropy či světa,
a tam když se probojuji, mám
možnost vidět i kus světa.
I když na těchto akcích není
moc času na výlety. Mám
spoustu nových kamarádů
a kamarádek z oddílů z celé
ČR.
A co musíte sportu dávat
vy?
Svůj volný čas. Ale to mi vůbec
nevadí. Tréninky jsou třikrát
týdně, vždy odpoledne po škole. Občas se nějaký trénink přidá i o víkendu, když nejsou
závody. Několikrát v roce
musím na několikadenní soustředění ve školním roce a tak
pak musím dohánět učení. Ale
zatím se mi to daří.
A co zranění, spojená se
sportem, ty se vám zatím
vyhýbají?
Vloni jsem si natrhl sval, byl
jsem dva měsíce mimo atletiku. Teď už jsem v pohodě,

musím si dávat větší pozor,
hlavně věnovat hodně času
regeneraci, tj. masáže, sauna,
strečink. Je to prevence před
zraněním a dodává to zpět
energii unavenému tělu.
Jakou studujete školu?
Dá se sportovní kariéra
zvládnout s běžným
studiem?
Jsem ve třeťáku na obchodní
akademii, obor sportovní
management, ve škole mi
vycházejí hodně vstříc. Individuální plán nemám. Zatím
školu zvládám i při docela velké absenci, kvůli soustředěním, které máme několikrát
ročně. Třeba v dubnu jezdíme
na 14 dní do Španělska.
Jaké máte sportovní
plány do budoucna?
Atletika mě baví, budu ji dělat
dál. Rád bych se dostal na
olympiádu. Do ukončení střední školy budu trénovat v Klášterci, ale mezitím bych se rád
uchytil v nějakém sportovním
středisku, kde by mi po škole
nabídli podmínky k trénování,
studiu, bydlení, abych si mohl
plnit sen dostat se na olympijské hry a vlastně na jakoukoliv
akci, kde bych mohl reprezentovat Českou republiku. Je to
krásný pocit.
Čeho byste rád v životě
dosáhl?
V roce 2019 mě čeká maturita,
toho se docela bojím. Pak se
budu rozhodovat o budoucím
povolání. Uvažuji o tom stát
se fyzioterapeutem. Ale nejsem ještě rozhodnutý. A jak
už jsem řekl, rád bych se
dostal na OH nebo MS v seniorské kategorii.

S jakými výsledky jste se
vrátili z Keni ?
S pátým místem na světě.
S vědomím, že může mladý
atlet z ČR porazit atleta z Jamajky. Dan se se svými výsledky dostal na 2. místo v historických tabulkách ČR, je lepší než Pavel Maslák v jeho věku
(pozn. redakce: Maslák je
halovým mistrem světa z roku
2016 na 400 m).
Jak to bylo s účastí Dana
právě na tomto MS?
Vzhledem k tomu, že splnil
limit jak na MS dorostenců
v Keni, tak i na ME juniorů
v Itálii, bylo z čeho vybírat. Ale
rozhodl to Dan. Chtěl závodit
s vrstevníky. Nejdřív jsem
váhala, že je to daleko a co vše
to obnáší. I třeba z hlediska
bezpečnosti. Pak jsme byli úplně spokojeni. Měli jsme super
zázemí, byli jsme ubytovaní
v krásné univerzitě, vše tu bylo
čisté, jen s vodou byl někdy
problém. Stravovali jsme se
v místě ubytování, ochutnali
jsme zdejší pochoutky. Vrátili
jsme se všichni ve zdraví.
Jaká byla atmosféra na
stadionu?
Zdejší diváci mocně fandili
všem, ale když někdo z keňských atletů bojoval o zlato či
medaili, vypadalo to, že zbourají stadion. Klaněli se jim,
uctívali je, ale na druhou stranu, když se domácím nedařilo,
hlasitě vyjadřovali nespokojenost. Na stadionu bylo šedesát tisíc lidí, hlavně Keňanů.
Ne všichni se na tribuny dostali. Atletika je tu velmi populární. Když běžel Dan, tak

V Keni byl i čas na výlet za zvěří do safari

ROZHOVOR S ...
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TŘI OTÁZKY PRO KAŽDÉHO – DAN VEJRAŽKA
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Mám rád guláš a trochu ostřejší jídla.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Modrá.
Kde nejdál ve světě jste byl?
Nejdále jsem byl v Keni na MS dorostenců.

TŘI OTÁZKY PRO KAŽDÉHO – VERONIKA PURMANOVÁ
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Strapačky s vajíčkem od maminky a polévky od manžela.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Žlutá.
Jedno z neobvyklých setkání v Africe
jsem nevěděla, jestli mám
fotit, natáčet nebo si to prostě
užít. Ale myslím, že si odvážíme dost fotek, videí a zážitků.
Byl čas i na poznávání
této pro nás exotické
země?
Jeden den jsme se vypravili
na safari. Měli jsme štěstí, že
jsme viděli zebry a žirafy, které se procházely podél cesty,
zebry dokonce zabíraly cestu
a tak jsme museli čekat, až se
přesunou jinam. Když nás
viděly opice, seskákaly ze
stromu, vylezly z keřů a sedly
si vedle našeho autobusu
a ukazovaly se nám, jak jen
to šlo. Ale hlavně se nám
podařilo vidět pár metrů od
autobusu dvě lvice a lva. Prý
jsme měli obrovské štěstí. Velký zážitek mít taková zvířata
hned vedle autobusu.
Jedná se o váš dosud
největší trenérský
úspěch?
Určitě ano. V loňském roce
jsme se sice s Ondřejem
Chloupkem podívali do Gruzie
na Mistrovství Evropy dorostenců, ale mistrovství světa je
mistrovství světa.
Prozradíte nám něco ze
své trenérské práce?
Když jsem v roce 2003 musela skončit s atletikou ze zdravotních důvodů, řekla jsem
si, že to, co umím, zkusím
naučit někoho jiného. Šlo převážně o běh. A myslím, že se
mi to zatím daří. Stále se
učím, abych mohla dětem
předat nové a nové věci. Nejvíce se toho naučím v praxi
na reprezentačních soustředěních,
mezinárodních
akcích, kdy se večer s trenéry
probírá pouze atletika. Za 14

Nečekala jsem
nic, ale strašně
moc si to přála.
Protože úspěch
nabíjí, neúspěch
vyčerpává. A pro
ten úspěch se to
dělá.
let máme v oddíle 17 medailí
z Mistrovství ČR. Máme
v oddíle 55 dětí od 6 do 18
let. S těmi mladšími mi pomáhá Jana Dvořáková s dcerou.
Přivedla ji k tomu mladší dcera. Bez nich by to bylo asi dost
složité, věnovat se přípravce
a starším najednou. A za to
jim moc děkuji. Děti se snažíme vést k všestrannosti,
ovšem podmínky na stadionu
nám to moc neulehčují. Je to
více o běhání a házení než
skákání.
Co vám vaše povolání
dalo a vzalo?
Dalo mi …
… manžela, kterého jsem potkala na soustředění.
… radost dělat to, co mě baví.
… energii, kterou mě děti
nabíjejí.
… spoustu nových kamarádů
a kamarádek z řad trenérů.
Vzalo mi …
… možnost poznat život z jiné
stránky, ale nelituji toho.
Čekala jste tak velký
úspěch?
Nečekala jsem nic, ale strašně moc si to přála. Protože
úspěch nabíjí, neúspěch
vyčerpává. A pro ten úspěch
se to dělá. To, co se povedlo,
přidalo Danovi a mně sebevědomí a motivaci do další
práce.

Kde nejdál ve světě jste byla?
Čína – Nanjing, Olympijské hry mládeže. Letělo se tam
vládním letadlem. Na výlety moc času nebylo, ale jeden
den jsme se vypravili na tour po Nanjingu. Viděli jsme
krásná místa, ale i ta špinavá a chudá, kde se vám
nechce zůstat moc dlouho. Stihli jsme i výlet do Shangaje. Vlakové nádraží v Nankingu vypadá a funguje
stejně jako letiště. Jen s tím rozdílem, že nastoupíte do
vlaku a ne do letadla. Vlak jel rychlostí přes 300 km/h.

Největší dík
patří manželům
Münchovým,
kteří nám věnují
nemalou částku
na přípravu,
dresy a pomůcky
pro děti.
Jak se dařilo celé naší
výpravě?
V české výpravě se výborně
dařilo Báře Malíkové z Opavy,
je jí 15 let a získala mistrovský
titul ve své kategorii. Dan byl
druhý nejlepší z naší výpravy.
Vraťme se k nám domů.
Jaké máte v Klášterci
atletické zázemí?
Je to tu špatné, doufáme, že
se to změní. Těšíme se na
nový atletický ovál. Děti se mě
ptají, kdy už to bude. Potřebujeme nové sportoviště pro
trénink technických disciplín,
zatím občas využíváme stadion v Kadani nebo kluci jedou
do Prahy. Tady trénujeme převážně běžecké disciplíny, dá
se tu házet oštěpem, trénovat
odhody koulí a diskem, ale
pouze z místa, chybí rozběh
na oštěp a koulařský a diskařský kruh. V létě je dráha prašná. Odcházíme zaprášení.
Práší se i hostům do piva.
Jaký máte nejbližší
sportovní cíl?
Ve zdraví udělat kvalitní zimní

přípravu, přivézt nějakou
medaili z halového a venkovního mistrovství a zkusit se pokořit nějaký limit na velkou akci.
Dovést k velké medaili i další
členy oddílu. Nadějně vypadají
běžci. Anežka Ševčíková, která
se věnuje 1500 m a 3000 m
a Tomáš Bernášek. A na novém
stadionu věřím, že se podaří
zlepšit techniky a pak k medailím budou mít blízko i tyčaři
Vašek Zahrádka a Ondřej Páleník. K tomu by jim rád pomohl
manžel Tomáš. Sám se věnoval
skoku o tyči a desetiboji. Rád
by vychoval nějakého vícebojaře nebo pětimetrového skokana o tyči. To na našem
stadionu zatím není možné.
A cokoli dalšího, co byste
ráda řekla.
Moc bych chtěla touto cestou
poděkovat rodičům atletů za
trpělivost. Dětem za to, že si
k nám stále najdou cestu
a věřím, že s novým stadionem jich bude ještě více. Městu, které prostřednictvím
tělovýchovné jednoty klub
podporuje. Děkujeme panu
starostovi za to, že rozjel projekt, který bude plnit sny nejen
atletům, ale i školám a přispěje k většímu nárůstu sportujících dětí. Největší dík patří
manželům Münchovým, kteří
nám věnují nemalou částku na
přípravu, dresy a pomůcky pro
děti. Věřím, že děti jim to vrací
radostí a úspěchy.
Vlasta Fišrová I

KULTURA
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Divadlo Klas zaujalo publikum v Hronově
Na největší přehlídce amatérského divadelního umění,
kterým je Jiráskův Hronov,
se v rámci doprovodného
programu představil klášterecký Klas s dramatizací hry
Ostře sledované vlaky. „Před
čtyřmi lety jsme s tímto
představením nepostoupili
do dalšího kola z krajské přehlídky v Lounech, což nás
dost mrzelo. Přednost tenkrát dostala experimentální
divadla,“ prozrazuje Jan
Milota, vedoucí souboru.
Letos proto klášterečtí využili možnost ucházet se o účast
v doprovodném programu,
kam byli programovou radou
festivalu vybráni z dalších
3–4 divadel. Měli tak možnost pobavit 150 lidí, kteří
se vešli do obrovského stanu
v parku, kde tento program
probíhal. Navíc reprezentovali naše město a možná
budou i díky spokojenosti
publika následovat pozvání
do dalších míst, která jsou
tradičnímu divadlu nakloněna. „Za celé divadlo mohu
vyjádřit velkou spokojenost
s tím, jaký máme nyní vztah
s radnicí. Tu významnost
vyjádřil i starosta města
svou účastí na přehlídce,“
spokojeně bilancuje Milota.

Foto: Štefan Drozd

Hlavním hostem Kláštereckých
promenád bude Xindl X
V sobotu 9. září se v areálu
Lázní Evženie uskuteční další
ročník hudebního festivalu
Klášterecké
promenády.
Spousta muziky pro všechny
věkové kategorie od 13 hodin.

Na dvou pódiích se představí
desítka interpretů, která jistě
pobaví všechny návštěvníky.
Pro ty je připraven také
doprovodný program, během
kterého si mohou zablbnout
v nafukovacích koulích,
nechat si zmalovat obličej
nebo se projet na koni.
Program na hlavním jevišti
zahájí mladá, začínající kapela CHAI, kterou vystřídá skupina mazáků Turbo. Dále se
představí Support Lesbiens,
Marek Ztracený a skupina
Eddie Stoilow. Celodenní akci
ukončí hlavní host, kterým je
letos Xindl X.
Bohatý program nabídne také
malá hudební scéna. Ta bude
letos umístěna za lázeňským
domem a o hlavní program se

postará oblíbené hudební
divadlo Hnedle vedle Tomáše
Bartáka. Zdatnými sekundanty mu budou Muzika
Občas, Dámy Pacifiku Helena
Maršálková a Marcela Voborská a oblíbený klášterecký
písničkář Pepa Štross se
synem.
Pro milovníky dobrého jídla
a chutného pití budou připraveny občerstvovací “stanice” –
u kolonády, pod stromem
u lázeňského domu a výčepy
podél plochy pro diváky.
Samozřejmě nebudou chybět
stánky podél cesty od nové
stáčírny ke kolonádě. V sobotu
9. září byste klášterecký
lázeňský areál rozhodně
neměli minout.
Miroslav Nyklíček I

Zavedli kulturní mobilní rozhlas
Jednoznačně nejúspěšnější ročník má za sebou akce Města
čtou. „Denně chodilo 70 lidí do čítárny v sala terreně a na
kulturní doprovodné akce kolem stovky lidí,“ říká spokojeně Martin Biša. Zároveň to byla netradiční propagace
města, akci navštěvovali i turisté. Poprvé tak do Klášterce
nad Ohří zavítali i někteří hosté z Německa, kteří se zúčastnili českoněmeckého literárního putování (na snímku).
Mnozí také využili možnost zakoupení obrazu „od kontejneru“.

Zprávy o kulturních akcích
nyní můžete dostávat do
svého mobilu. Mobilní rozhlas úspěšně funguje
v našem městě v případě
důležitých událostí či krizových situací. Každý, kdo
je v této službě zaregistrován, dostává do svého
mobilu prostřednictvím

SMS zpráv důležité informace. A podobnou službu
vám nyní nabízí také organizace Zámek Klášterec
nad Ohří. Zaregistrujte se
na adrese kulturaklasterec.mobilnirozhlas.cz a už
vám neunikne žádná důležitá nebo zajímavá kulturní
akce ve městě.
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Klíče k mozaice se jednou dostanou třeba
až za oceán
Vernisáž výstavy Múzy v Krytu
muzívním obohatila autorka
vystavených mozaik Magdalena Kracík Štorkánová jednoduchou performancí. Vyzvala
přítomné k darování vyřazených klíčů, kterými doplnila
mozaiku s názvem A loď pluje.
Dárci klíčů se ke každé skobičce též podepsali a jednou se
možná toto dílo dostane i na
výstavu do USA. Autorka totiž
vystavuje i ve světě, nejen
u nás v republice. Výstavy své
volné tvorby přitom nepořádá
často, spíše se věnuje restaurátorství nebo tvorbě mozaiky
pro architekturu. Její volnou

tvorbu, která zahrnuje též originální šperky, si můžeme pro-

Od chovatele nedaleko Loun se
podařilo získat pár samic páva
černokřídlého, který nyní zkouší najít s Pepíkem společnou
řeč. Snad se rodinka sblíží natolik, aby jednou vyvedla mladé
a pomoci by jim k tomu mělo
i plánované přestěhování do
nové, větší voliéry.
K úplné spokojenosti pak už chybí jediné – Pepík neví, jak své
partnerky oslovovat a chce
naším prostřednictvím požádat
veřejnost o pomoc. Pojďme

společně nalézt nebo vymyslet jména pro naše paví
samice. Pomůžeme Pepíkovi
stmelit rodinu. A až se pávi přestěhují do nové voliéry, uspořádáme křest.
Návrhy jmen můžete posílat na
adresu: nyklicek@zamek-klasterec.cz. A pokud vy nebo vaše
ratolesti přidají obrázek paví
rodinky, budeme rádi a ty nejlepší oceníme při křtu drobným
dárkem.
Miroslav Nyklíček I

Přijďte si užít den v letním kině
V sobotu 2. září město pořádá
Den zdraví v letním kině, menší
festival zdravého životního stylu zábavnou formou představí
zdraví prospěšné činnosti
a produkty pro děti i dospělé.
Bude připraven hudební program, který rozcvičkou zahájí
hudební divadlo Hnedle vedle.
Poté se na pódiu představí

místní základní umělecká škola
s nabídkou hry na dechové
nástroje či tance. V 15 hodin
na pódiu uvidíte, jak se cvičí
tabata a jak ji zvládne každý –
pod vedením BlackHoleGym.
O víceúčelových zábalech Vincence Priessnitze nám něco
poví Martina Štefánková ze své
společnosti Mamavis. Pak

Galerie Kryt
s novým
logem

hlédnout v galerii Kryt již jen
do 4. září.

Ze života paví rodinky
Zámeckou paví rodinku tvoří
v současnosti jeden samec –
Pepík, a dvě samice – zatím
bezejmenné. O původní partnerku – Pepinu – přišel Pepík
pár dní poté, co se nový paví
pár vydal na procházku
zámeckým parkem. Pepina se
od Pepíka oddělila a ztratila
se. Pepíka se podařilo po
několika dnech odchytit
a vrátit do malé voliéry, ale
Pepinu se zatím najít nepodařilo.

KULTURA

vystoupí kapela Janek & přátelé, world music folk s nástroji
z různých koutů světa – Jan
Šesták a s ním mimo jiné
i skvělá zpěvačka Lenka Jandlová. V podvečer se na pódiu
objeví Martin Jáchym & The
Common Sense, zaslechneme
prvky rhytm´n´blues, snově
podmanivého swingu či folkově
akustických poloh. Převážně
autorské písně doplňují osobní,
poetické Martinovy texty.
Závěr hudebního programu
bude patřit žánrově nezařaditelné, šestinásobné držitelce
Anděla a charizmatické zpěvačce Lence Dusilové.
V letním kině můžete dále
vyzkoušet různé aktivity, jógu,
tabatu, pilates, muzikoterapii,
můžete se nechat namasírovat, u stánku zdravotního ústavu si nechat změřit tuk v těle
nebo krevní tlak, vyzkoušet
veslařský trenažér, seznámit
se s produkty z místní biotéky
či s bylinkami… DDM Volňásek

Městská galerie Kryt má
nové, moderní a zároveň
jednoduché a srozumitelné
logo. Koresponduje s logem
města Klášterce nad Ohří
a současně je v něm patrná
spojitost s výtvarným uměním a s více než dvacetiletou
historií výstav v galerii.
„Za tu dobu se u nás vystřídalo několik stovek známých
i regionálních autorů, mezi
nimi klášterecká sochařka
Jitka Kůsová, umělecký
kovář a sochař v kovu Karel
Meloun či kadaňský výtvarník Herbert Kisza, dále světově uznávaní fotografové
Antonín Kratochvíl, Jan Saudek či Sára Saudková.
Nelze opomenout ani Adolfa
Borna, Ivu Hüttnerovou, Jiřího Votrubu, Ivana Mládka,
Vlastu Kahovcovou nebo Karla Gotta. Vystavovali zde
i umělci z Německa, Itálie.
K vidění byly také sochy afrického sochaře Lazara Takawiri
a mnoho dalších,“ říká kurátorka galerie Lenka Fricová.
Galerie Kryt také pořádá
tvůrčí dílny či různé workshopy. Pochopitelná je spolupráce s místní základní
uměleckou školou.
připravil soutěže pro děti, dobře se na akci také občerstvíte,
kromě zdravějších pokrmů
a nápojů zde samozřejmě
najdete i klasiku. Vstupné je
dobrovolné, bude vybíráno formou pokladniček, které se na
konci akce rozpečetí a výtěžek
bude předán Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou péči Na
Horách v Kovářské na ozdravný pobyt dětí.

NAŠE TIPY
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Co nabízí lázeňský areál
Evženie obyvatelům města?
Lázeňský areál, který sousedí
se zámeckým parkem a je
oblíbeným cílem turistů
a návštěvníků města, nabízí
vyžití i pro místní obyvatele.
Jeho součástí je Lázeňský dům
Evženie, lázeňský penzion,
wellness kavárna, restaurace
Peřeje, stáčírny minerálních
vod a infocentrum, lázeňský
park, dřevěná kolonáda, tenisový klub a loděnice.
Pokud byste si chtěli zaplavat,
je v lázeňském domě k dispozici bazén přístupný veřejnosti. Hodina plavání vás
přijde na 80 Kč, rodinné
vstupné pro čtyřčlennou rodinu stojí 300 Kč. Chcete si na
nějakou příležitost s rodinou,
přáteli či dětskou oslavu pronajmout celý bazén? Není
problém, a to za 880 Kč na
hodinu nebo 1 300 Kč na hodinu a půl. Čerpat se dá také
zvýhodněné vstupné za 30 Kč
na hodinu v době od 8 do 10
hodin. Děti do 6 let mají do
bazénu vstup zdarma. Víte, že
bazén má svůj rezervační
systém? Na webu www.arcmed.cz si můžete z pohodlí
domova vybrat termín a hodinu, která vám vyhovuje.

V bazénu také jednou týdně
probíhá cvičení AquaGym
určené všem bez rozdílu
věku. Za hodinovou lekci se
platí 130 Kč, využít můžete
také zvýhodněné vstupné
1 000 Kč/10 lekcí. Objednat
se na AquaGym lze na recepci
v lázeňském domě.

K dispozici je také vstup do
solné jeskyně, kterou využívají zejména mateřské školky.
Navštívit ji můžete i vy – 45
minut stojí 100 Kč, zvýhodněné vstupné pro děti, držitele
průkazu ZTP a seniory je 30 Kč,
děti do 6 let mají vstup zdarma. Podobně jako bazén si
můžete pronajmout i tělocvičnu, a to za 200 Kč na hodinu.
Lázeňský dům nabízí řadu
procedur, masáže, zábaly,
koupele, rázovou vlnu
a další. Jejich seznam a ceník
naleznete na stránkách firmy
Arc-Med s.r.o., která v současně době lázeňský dům provozuje.
Co se týče doplňkových slu-

VÍCE INFORMACÍ NA
www.lazneevzenie.cz
a www.arc-med.cz
Recepce:
+420 702 197 911,
recepce@arc-med.cz
Sestra:
+420 702 197 898

žeb, v lázeňském areálu
najdete restauraci Peřeje,
wellness kavárnu, tenisové
kurty s půjčovnou koloběžek, loděnici s půjčovnou
kol a loděk. Přímo v lázeňském domě jsou vám k dispozici služby Vlasového studia
Evy Kulíkové, která kromě
kompletní vlasové péče, včetně prodlužování vlasů, nabízí
také denní i večerní líčení,
péči pro muže a svěřit jí do
péče můžete také vaše děti.
V lázeňském domě je také
provozovna vhodná pro
manikúru a pedikúru, případně pro kosmetiku, která stále
hledá svého nájemce za pronájem 6 000 Kč měsíčně.

Kurzy plavání pro děti od 5 (4) let
V bazénu Lázeňského domu Evženie probíhají pravidelně kurzy plavání pro děti. První kurz v novém
školním roce začne 12. září.
I. kurz: od 12. září do 14. listopadu 2017 (10 lekcí)
Kdy: úterý nebo středa od 16.30 do 17.15 hodin
Cena: 1 lekce (45 minut)
130 Kč
Sourozenecká sleva:
2. dítě 1 lekce 70 Kč
Kurz se platí jako celek
podle počtu lekcí.
Lektorka:
Jana Pokorná
Kontakt:
tel.: +420 723 606 334
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PRO RODINU

Přivítali jsme nové občánky

Nikola Pojarová

Jakub Vavřík

Sabina Šroubková

Kristián Čutrík

Emma Jirošová

Markéta Švojgrová

Daniel Vaněček

Karolína Magyarová

Město Klášterec nad Ohří připravilo pro letošní prvňáčky kufříky, které jim zpříjemní jejich
první usednutí do školních lavic. Předškoláci pak obdrží sadu barevných pracovních sešitů.

Marie Amy Bučková
foto: Jan Kučera

Hudební škola YAMAHA
Pro děti od 6 měsíců do 6 let v doprovodu rodičů nabízí od září
již své tradiční kurzy Hudební škola YAMAHA. Rezervujte si
místo a přijďte na zahajovací ukázkové hodiny pro veřejnost 11. a 12. září do ZUŠ
J. A. Komenského. Po prázdninách se na
vás těší maskoti tuleň Robík, Méďa a chobotnička Jája. Rezervace na tel.:
608 177 819, Andrea Hamáková.
www.skolayamaha.cz.

Dodatečný zápis do ZUŠ
od 5. 9. do 8. 9. 2017
od 13 do 17 hodin v kanceláři školy
přihlášku lze vyplnit online
studijní zaměření:
sólový zpěv, hra na housle a violoncello,
hra na zobcovou a příčnou flétnu, hra na klarinet,
saxofon, trubku, pozoun a bicí nástroje,
dála pak do Divadélka pod ZUŠkou a tanečního oboru.
Nejnižší věk 5 let k 1. září.
Info: e-mail: zus-klasterec@zus-klasterec.cz,
tel.: 474 375 667, 737 731 525

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Nezemřel, spí. Má-li sen, je krásný. Zdá se
mu o těch, které miloval a kteří milovali jeho.
Tímto děkujeme každému, kdo se přišel rozloučit s naším milovaným panem Zdeňkem
Brejškou v kostele Panny Marie dne 24. července. Děkujeme také za květinové dary
a projevení soustrasti.
Nataša Salčáková

Klášterecké pohádkování
Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří, město Klášterec nad
Ohří a zámek zvou rodiče a děti na Klášterecké pohádkování,
které se koná 5. září od 16 hodin v prostorách kláštereckého
zámku. Akce je určená dětem od 5 do 10 let, je připraveno
čtení pohádky a dovednostní soutěže o ceny.

Nikdy neběží čas tak rychle, aby se dalo zapomenout.
Dne 15. srpna uplynulo 17 let, co nám tragicky zahynula naše milovaná dcera, sestra,
matka a kamarádka paní Hana Koritarová.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.

POHLED DO HISTORIE
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Soudnictví aneb Jak se trestalo v Klášterci
Před 350 lety, v roce 1667, byl v Klášterci mečem popraven místní krejčí Hans
Brandl za důkladnou a promyšlenou vraždu členů své rodiny, které otrávil jedem
na krysy přimíchaným do mouky.
chování. Josef Tobisch byl
koncem 18. století potrestán
za to, že se opilý vracel v noci
domů a urážel vedení města.
Trestem mu byly veřejně prospěšné práce – musel jeden
den uklízet cestu pro povozy.
Klášterec měl hrdelní právo,
neví se však, kdo mu ho udělil, a bylo mu zpětně potvrzeno z výpovědí pamětníků.
Soudit hrdelní zločiny, mezi
které patřila např. vražda,
žhářství či loupež, si vyhradila vrchnost, která si rozsudky nechávala potvrdit apelačním soudem v Praze.
K procesům byl přizván také
městský písař, aby vše zaŠibeniční vrch nad rodinnými domy (uprostřed)
protokoloval. A protože KlášJednalo se ovšem o dost výji- kročmo a byly mu také zatí- terec neměl vlastního kata,
mečný případ. Většinou se ženy nohy. Výška byla mini- přijížděl vždy na pozvání,
řešily mnohem menší hříchy. málně 150 cm, aby obviněný většinou z Chebu. Popravy
Pojďme společně nahlédnout nedosáhl nohama na zem. byly veřejné a každá z nich
do historie kláštereckého Jako způsob mučení trestnou byla svým způsobem výsoudnictví.
kozu používala hlavně špa- znamnou událostí. Poslední
Klášterec nad Ohří měl pouze nělská inkvizice a docházelo poprava se u nás konala
nižší soudní pravomoc. Soud- při ní často k prasklinám v roce 1725 a popravena
ce a jeho dva přísedící soudili a zlomeninám pánve. Tresta- byla dcera místního seddrobné spory a přestupky, ly se takto např. nevěrné láka Kateřina Luxová za
majetkové, dědické a sirotčí ženy či protestanti, kteří vraždu svého čerstvě
záležitosti. A jaký trest jste odmítli konvertovat ke kato- narozeného dítěte, které
mohli za tyto drobné delikty lictví.
udusila peřinou.
obdržet?
Marie Schneiderová z Kláš- Trest smrti mohl být vykonán
Většinou šlo o pokuty a věze- terce dostala peněžitý trest mnoha způsoby, stětím hlaní, ale jako trest se používal za to, že v šestinedělí běhala vy, oběšením aj. I v Klášterci
také výprask či pranýřování. za svým mužem do hospody. je mimo jiné znám případ
Pranýř většinou stával upro- Peněžitý trest obdržel také popravy lámáním v kole,
střed náměstí (v Klášterci byl Adam Hossner z Miřetic, pro- odsouzenému byly navíc
umístěný u radnice) a byl to tože přišel opilý do kostela, před popravou staženy ze
dřevěný, později kamenný či klášterecký ovčák Hans zad dva pruhy kůže. Tento
sloup. Pranýř byl místem Lienert za tělesné smilstvo. trest byl vykonán na Georgoponížení, hanby a lidského Peníze musel ze svého žoldu vi Wachterovi z Lestkova,
utrpení. Odsouzený člověk zaplatit také voják, se kte- který přivedl do jiného stavu
k němu byl přivázán a pře- rým otěhotněla dcera Hanse jednu vdovu a poté ji v lese
nechán obyvatelům města Arnolda z Ciboušova. Pokutu zabil. Lámáním v kole se tresk veřejnému zostuzení, které jste mohli dostat také za hra- taly obzvlášť těžké zločiny,
mohlo probíhat různými způ- ní karet v nevhodnou dobu, odsouzený byl většinou přisoby – slovně urážkami či za odchod z kostela před
zesměšňováním, odsouzený koncem kázání, za krádež
mohl dostat pár ran karabá- sazenic ze zahrady, za klečem či rákoskou (výprasku vety či za to, že jste se
na pranýři rákoskou se říkalo dopustili manželské nevěry,
pardus). Trestaly se takto například se svou služkou,
mírné přestupky, morální jako jistý klášterecký pernípřečiny atd.
kář. Peněžitý trest ale dostal
Uplatňovaly se také různé také Andreas Riml z Rusové,
způsoby mučení, např. který fackou zabil malého
trestná koza, v českých chlapce, či hostinský z radzemích nazývaná oslí jíz- niční hospody, který utloukl
da. Trestná koza byla kláda jircháře (kožešníka – jircháři
s ostrým hřbetem na dřevě- se zabývali zpracováním
ném podstavci, na kterém kůží).
musel obviněný sedět ob- Trestalo se také za neslušné Historická mapa

vázán na kolo či kříž, položený na zem a těžkým kolem či
tyčí mu byly lámány kosti
v kloubech. Byly dva druhy
lámání v kole – lehké, kdy byl
odsouzenému nejprve zlomen vaz a až poté lámány
kosti, a těžké, kdy se nejprve
lámaly všechny kosti a až
poté mu byl sražen vaz. Tělo
vpletené do kola bylo poté
pro výstrahu vystaveno veřejnosti.
Hledejte s námi
kláštereckou šibenici!
Šibenice se stavěly na nejvyšším a dobře viditelném
místě v okolí města, pro
výstrahu všem potenciálním
zločincům. Variant, kde
v Klášterci popraviště údajně
stávalo, je několik, a také
výpovědi pamětníků se liší,
ale jednomu z míst nahrává
mimo jiné i první vojenské
mapování. Zde je jako popraviště uvedený kopec Na
Vyhlídce, nad restaurací
Satanka. Víme, že šibenice
sestávala ze tří dřevěných
sloupů a byla vzdálena 1/4
hodiny chůze od města.
Nedaleko šibenice se často
nacházelo také mrchoviště –
místo, kam se pohřbívali
sebevrazi či lidé, kteří zemřeli
rukou kata - lidé, kterým byl
zapovězen pohřeb ve svěcené půdě hřbitovů. Podle
výpovědí pamětníků bylo
mrchoviště v Klášterci údajně
na malém kopečku pod Průsekem.
Existence popraviště podle
názvu kopce ale bohužel
nemusí vůbec nic znamenat,
šibeničních vrchů existuje
celá řada a ne na všech šibenice skutečně stála.
Lenka Fricová I

TIP NA VÝLET
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Muzeum, ve kterém se nenudíte
Karlovy Vary mají bohatou historii, kterou můžeme poznávat
i díky modernizovanému
muzeu. To najdeme na Divadelním náměstí, naproti hotelu
Pupp. Zcela nová expozice,
která odpovídá současným
trendům, zaslouženě přitahuje
pozornost návštěvníků tohoto
lázeňského města.

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno je
od úterý do neděle
od 10 do 18 hodin.
Moderní expozice obsahují
řadu interaktivních prvků a je
zde i dotyková stezka. Ta
neslouží jen nevidomým či slabozrakým. Sáhnout si na srst
divokých zvířat, která jsou
typická pro okolní lesy, může
být zážitkem jak pro děti, tak
i dospělé. V přírodovědné části
Historický model města doplňují informace z dotykových obrazovek
expozice se dozvíme mnoho
zajímavostí o Doupovských
horách – ztraceném světě
sopek i o řece Ohři. Z exponátů
zaujme i jeden nejstarších
archeologických nálezů, kterým je „Hlodavec z Valče“. Ten
byl nalezen kolem roku 1690
v okolí Valče, v 17. století patřil
k paleontologickým evropským unikátům. Ve své době
byl označován za „suchozemského svědka biblické potopy“.
O tom, jak je historie města
spojená s lázeňstvím, svědčí
řada exponátů. Jsou to nejen
obrazy, sochy či rytiny, ale také
předměty dříve běžné užívané, dnes již polozapomenuté.
Mnohé sběratele jistě zaujmou
i pušky a střelecké terče.
Ochranitelka Vřídla

Kopie reliéfu s Karlem IV.

Znáte skanzen Stará Ves
v zooparku?

Součástí Podkrušnohorského zooparku v Chomutově
je i skanzen Stará Ves,
v němž se můžeme seznámit se životem venkovských
obyvatel předchozích staletí. Jeho dominantou je
funkční větrný mlýn holandského typu.
Stará Ves je otevřena denně
a je přístupná v rámci jednotného vstupného do zooparku. Po celý rok se tu
konají akce, které přibližují
dřívější způsob života, zvyky našich předků, lidové tradice a dovednosti starých
řemeslníků. S naším fotoaparátem jsme Starou Ves
navštívili právě ve chvíli

konání parkurových závodů,
jejichž organizátorem je
Jezdecký klub při zooparku.
Projížděl tudy i vůz Safari
expresu.
Prohlídky interiérů staveb
s průvodcem jsou každý den
v 10, 12, 14 a 16 hodin. Prohlídky začínají v informačním centru roubené chalupy.
Zde je možné nakoupit také
občerstvení a suvenýry.
V rámci akce Dnů evropského dědictví dne 9. září
ukáže skanzen tradiční
řemesla, poučí přednáškami a workshopy, chybět
nebude ani stylové občerstvení, dětský kolotoč a další atrakce.

SPORT
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Wembloudovy hrby se jezdí i na odstrkovadle

V sobotu 5. srpna se v Klášterci nad Ohří uskutečnil již
9. ročník závodu horských kol
pro veřejnost, Wembloudovy
Hrby. Tradičně se na RC dráze
nad Kláštercem (Oudaplac)
sešli sportovní nadšenci
a milovníci horských kol,
běžeckých bot a v neposlední řadě i odstrkovadel.
V 10 hodin odstartoval celý
soutěžní den závod odstrkovadel, ve kterém se nám představili budoucí šampioni, kteří
závodili jako o život. Současně
byl odstartován i běžecký
závod pro dospělé, který
téměř kopíruje trasu hlavního
cyklistického závodu a měří
10km. Trasu po lesích a lukách
nad Ciboušovem, pod Louchovem a Domašínem běželi muži
i ženy, kteří již od prvních
metrů nasadili vysoké tempo.
Na okruhu okolo RC dráhy,
který pro děti připravil Václav
Vašuta s Pavlem Kothánkem,
se odehrály závody jednotlivých kategorií dětí, rozdělených vždy po dvou letech. Děti
do 6 let absolvovaly 1 okruh
v délce 1300 m, děti do 8 let
jely 2 stejné okruhy, děti do
10 let si zazávodily již na
4 okruzích, které nebyly vůbec
lehké, díky terénním nerovnostem, převýšení a také

Nábor do taneční
skupiny Respect
Zveme vás na hlavní nábor
do taneční skupiny Respect,
která sklízí mnoho úspěchů.
Hlavní nábor proběhne
v pondělí 4. září od 16
hodin v tělocvičně MŠ
u Jablíček (Lípová ulice).
Nabíráme do dvou kategorií
– MINI 4–8 let a DĚTI 9–13
let. Další nábory budou probíhat celé září vždy v pátek
od 16 hodin.

vedru, které v sobotu panovalo. Mládí do 12 let mělo
závod dlouhý 7,8 km, rozdělený do 6 okruhů okolo Oudaplacu. Všichni startující dali do
závodu veškeré své síly, a tak
jsme v cíli mohli sledovat
i slzičky. Slzy se během několika málo vteřin proměnily
v úsměvy a všichni nakonec
byli rádi, že se zúčastnili, a ti,
kteří byli zrovna rychlejší, se
již těšili na vyhlašování a stupně vítězů.
Po vyhlášení se děti mohly
vyřádit v husté pěně od
kláštereckých hasičů, některé využily zorbingové koule
od Petra Gillicha, ve kterých
se kutálely nad celým městem
tam a zpět. Ihned po opadnutí
pěny z hasičského vozu byla
rozpoutána vodní válka, kterou si opět užily snad všechny
přítomné děti. Alespoň dle
popraskaných vodních balónků, které jsme potom sbírali
po celém Oudaplace. Děti si
svůj den užily, přebraly si ceny
pro nej 3 závodníky v každé
kategorii, vítězi každé kategorie dostali povedený dres od
Sweepsport s logem Wembloudových hrbů.
Hlavní závod, který se jel
na tradičním okruhu nad
Ciboušovem, mezi Louchovem a Domašínem, byl tradičně odstartován z kláštereckého náměstí. Za doprovodu městské i státní policie
se celý peloton startujících,
který v sobě skrýval závodníky
všech kategorií, vydal okolo
hotelu Slávie na kruhový
objezd u Tesca, poté po třináctce na světelnou křižovatku, po Petlérské silnici až k RC
dráze a odtud již do lesa, na
louky a pole. V pelotonu byli
závodníci, kteří jsou na jízdu
zvyklí, ti jeli závod na 2 okruhy
v celkové délce 27 km a také

ti, kteří zvyklí nejsou a chtěli
si vyzkoušet atmosféru závodu. Ti jeli svůj závod na 1
okruh dlouhý 15 km. Všichni
letos dojeli do cíle v pořádku, nerozbiti a nezničeni.
Doufáme, že nás navštíví i za
rok a pojedou si vyzkoušet 2
okruhy.
Po vyhlášení vítězů pokračovala volná zábava plná jídla
a pití, která byla zakončena
vyhlášením nočního klidu.
I přesto doufáme, že se všichni
dobře bavili během závodu
i tradiční afterparty.
Letošní ročník nebyl tak bohatý na počet startujících jako
ročníky minulé, a tak doufáme, že v roce příštím přijde víc
Klášterečáků, pro které tuto
akci primárně připravujeme.
Za hlavního pořadatele chci
poděkovat všem sponzorům,
kteří nás letos podpořili, jelikož
bez nich by nebyly Wembloudovy Hrby. Jsou to město Klášterec nad Ohří, Kabel 1,
Sweepsport, Hnízdil kola,

Autoservis SUD, Autodoprava
Chrvala, ALBE technik, Radiodiagnostika Kubový, Mudr.Jiří
Šťovíček, Skiareál Alšovka,
Krušné na kole a Deft. Závod
a celou akci pro vás připravili:
Martin Rytych, Klára Rytych,
Bohuslav Sklenář (sekal nejvíc), Lukáš máslo Spáčil, Jirka
Maxa, Martin Kříž, Venca Rayney Podaný, Barča Podaná,
Klára Maxová, Zdeněk Kouřil,
Martin Pešek (mluvil nejvíc),
Lenka Vyhnánková, Ivča Granátová, Terezka Pešková, Pavla Malatová. Klobouček všem!
Speciální dík patří majitelům
pozemků, přes které jsme
projížděli, a to panu Čepelákovi za pozemek na Verne
zónou a rodině Lackových za
pole u Louchova. Nikde jsme
nic nezničili ani nezašpinili
a vše poctivě odznačili. Velký
dík patří HZS Klášterec, PČR
Klášterec a MP Klášterec za
bezva spolupráci.
Sýjů za rok.
Martin Rytych I

I přes eskymácký obrat dojel
Adam Lerch na MS pátý

V sobotu 22. července se
v Bratislavě uskutečnilo semifinále a finále Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23
let ve vodním slalomu. Klášterecký Adam Lerch obsadil
s Janou Matulkovou páté
místo. Do finále šli z druhé
pozice 0,30 sekundy za prvními Francouzi ze semifinále.
Bohužel ve finále jeli moc ris-

kantně kombinaci přes válec
a převrátili se. Eskymáckým
obratem se vrátili do stopy,
ale ztráta už na medaili bohužel byla velká. Do cíle dorazili
na i tak skvělém pátém místě,
zvítězil pár z Ruska.
Adam Lerch pochází z Klášterce nad Ohří a jako junior obsadil v roce 2015 na Mistrovství
Evropy 7. místo na singlkánoi.
Reprezentoval nás v nově
vzniklé kategorii C2 mix společně s Janou Matulkovou.
Adam má zálibu v ježdění na
skateboardu, miluje jídlo a je
vášnivým fanouškem zápasů
MMA a jeho největší vzor je
irská hvězda Conor McGregor.
Adama trénuje rovněž klášterecký Pavel Foukal. Blahopřejeme a držíme palce při dalších
soutěžích.

V kulturním domě se sejdou sportovci
Město Klášterec nad Ohří zve
zástupce všech místních
sportovních klubů a organizací na každoroční setkání na
malém sále kulturního domu.
Koná se dne 25. září 2017
od 16 hodin. Na programu
je prezentace plnění cílů Koncepce rozvoje tělovýchovy

a sportu v Klášterci nad Ohří,
přítomní mohou vznést dotazy ke koncepci i zásadám pro
udělování dotací na rok
2018. Na setkání bude také
diskutována vzájemná propagace během sportovních
akcí nebo v Kláštereckých
novinách.
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INZERCE

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

Kominictví

Prodej slepiček

Karel Kvasnička
Tel.: 775 950 759
Web: kominictvikvasnicka.cz

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu. Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks.
Prodej: 7. září 2017. Klášterec – závory u autobusového nádraží – 14.30 hod. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena podle
poptávky. Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. tel.:
601 576 270, 728 605 840.

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

Antikvariát vykoupí knihy,
nejlépe celé knihovny
a pozůstalosti. Přijedeme
za vámi, platba v hotovosti.
Tel.: 722 969 525

Krmiva
Vše pro holuby

Nyní AKCE 20% sleva
na směs UO a U+

(univerzální, celoroční)
Dále nabízíme: směsi řady Dynamico (bez
pšenice, závodní, úsporná)
Doplňkové preparáty: vitamíny, minerály, grity
(jemný, hrubý, s jódem, se železem, anýzem),
pelušku, hrách (zelený, žlutý), krmítka a jiné
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Volná pracovní místa
Společnost ZF s více jak 138 000 zaměstnanci a obratem přes 35,2 Mld Eur
působící ve 40 zemích je po akvizici firmy TRW jedním z největších dodavatelů
do automobilového průmyslu. Dceřiná společnost ZF Electronics Klášterec,
která se zabývá výrobou elektrotechnických komponentů a komponentů
pro automobilový průmysl, přijme nové zaměstnance na pozice:
I

Vedoucí výrobního úseku Automotive
I Inženýr kvality / Specialista analýz
I Mechanik seřizovač
I Finanční účetní SAP
I Inženýr zákaznické kvality
I Specialista Controllingu
I Skladník / skladnice
I Specialista logistiky
I Operátor výroby
I Procesní inženýr
I Technický asistent
I Specialista nákupu
I

I

Inženýr kvality dodávek
Skladník / Skladnice – příjem materiálu

Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče na webu
http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com.
V případě dotazů se obraťte na tel. číslo 474 359 100.
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Zveme vás na Den otevřených dveří
a výsadbu stromků v Toyoda Gosei
Před sedmi lety vznikl celosvětový Toyoda Gosei projekt
zalesňování země. Tento CSR projekt byl součás oslav
60. výročí založení Toyoda Gosei Group. Cílem je zasadit
600.000 stromků v celkem 60 lokacích napříč světem. Pro‐
jekt je v současné době přibližně ve své polovině, proto
jsme se rozhodli, že toto úsilí taktéž podpoříme a do pro‐
jektu se zapojíme. Naším cílem je vysadit několik síc
stromků, a to na podzim příšho roku.
Oﬁciální zahájení projektu v Toyoda Gosei Czech proběhlo
13. 10. 2016. Start projektu byl za účas japonských kolegů
a odborníků na zalesňování, kteří nás blíže seznámili s pro‐
jektem zalesňování a vy povali na základě druhové rozmanitos lokální přírody, které stromy mají šanci se zde uchy t
a jsou vhodné k výsadbě do místního prostředí.
V květnu 2017 proběhl trénink výsadby na testovacím výkopu. Jelikož se jedná o projekt, který je postavený na zapojení
se samotných zaměstnanců Toyoda Gosei Czech a dalších dobrovolníků, je zapotřebí do této počáteční fáze zapojit
60 zaměstnanců, kteří budou mít řídící roli při výsadbě stromků tzv. „Leader“. Tito „Leadeři“ se během zácviku naučili, jak
správně sázet stromky. Následně budou mít při hlavní výsadbě 16. září 2017 na staros organizaci sázení ve svěřeném
úseku výsadby, tedy proškolí a povedou svůj tým.
Nemysleme pouze na současnost, ale pojďme společně udělat budoucnost lepší a zdravější. Kromě sázení stromků se
můžete těšit na den otevřených dveří, dětský den a soutěže pro dě , pohoštění a vystoupení Anny K. Pokud vás tato
pozvánka zaujala, zaregistrujte sebe i vaše dě , všichni zaregistrovaní obdrží malý dáreček. Pokud máte zájem přihlásit se
do projektu, vyplňte přihlašovací formulář na webových stránkách společnos Toyoda Gosei Czech v záložce zalesňování
www.tgcz.cz/zalesnovani/.
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