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Nový rentgen předán
veřejnosti

Město ocenilo nejhezčí
předzahrádky a balkony

Víkend s Bohem nadchl
klášterecké publikum

Co vše mohou děti zažít
ve Volňásku

Senioři si užili
olympiádu

Datum
Čas
28. 10.-4. 11. 19.00
1. 11.
19.00
2. 11.
19.00
3. 11.
16.00
3. 11.
17.00
3. 11.
19.00
4. 11.
16.00
4. 11.
19.00
5. 11.
16.00
5. 11.
19.00
7. 11.
19.00
8. 11.
19.00
9. 11.
19.00
10. 11.
16.00
10. 11.
19.00
11. 11.
16.00
11. 11.
19.00
12. 11.
16.00
12. 11.
19.00
14. 11.
19.00
15. 11.
19.00
16. 11.
19.00
17. 11.
16.00
17. 11.
17.00
17. 11.
19.00
18. 11.
16.00
18. 11.
19.00
19. 11.
16.00
19. 11.
19.00
20. 11.
19.00
21. 11.
19.00
22. 11.
9.00
22. 11.
19.00
23. 11.
19.00
24. 11.
16.00
24.11.
19.00
25. 11.
16.00
25. 11.
19.00
26. 11.
19.00
26. 11.
19.00
28. 11.
19.00
29. 11.
16.00
29. 11.
19.00
30. 11.
19.00

Název akce/filmu
Klášterecké divadelní žně
Thor: Ragnarok
Sněhulák
Příšerákovi
ReStart
Milada
Příšerákovi
Thor: Ragnarok
Lajka
Všechno nejhorší
Jigsaw
Blade Runner 2049
Čára
Maxinožka
Vražda v Orient expresu
Maxinožka
Suburbicon: Temné předměstí
Příšerákovi
Vražda v Orient expresu
Bajkeři
Thor: Ragnarok
Zahradnictví: Nápadník
Maxinožka
17. listopadu
Liga spravedlnosti
My Little Pony Film
Liga spravedlnosti
Lajka
Zahradnictví: Nápadník
Manuál zábavné ženy
Všechno nejhorší
Městské trhy
Vražda v Orient expresu
Zahradnictví: Nápadník
Maxinožka
Hráči se smrtí
Příšerákovi
Liga spravedlnosti
My Little Pony Film
Táta je doma 2
Earth: Den na zázračné planetě
Hráči se smrtí
Prachy!!!
Kvarteto

Popis
Tentokrát Láskyplné. Přehlídka divadelních představení, více na str. 10
USA – Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem (2D)
USA/VB/ŠVÉ – Severská krimi (knižní předloha Jo Nesbǿ), sněhulák jako vzkaz rafinovaného vraha tápajícím vyšetřovatelům (2D)
NĚM/VB – Animovaný – Baba Yaga omylem začaruje rodinu ve Frankensteinovo monstrum, upírku, mumii a vlkodlaka (3D)
Výstava děl pacientů s roztroušenou sklerózou s veřejnou sbírkou na podporu léčby, více na str.
ČR – Cílem filmu je přiblížit osobnost Milady Horákové, její život a osud, nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí (2D)
NĚM/VB – Animovaný – Baba Yaga omylem začaruje rodinu ve Frankensteinovo monstrum, upírku, mumii a vlkodlaka (2D)
USA – Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem (2D)
ČR – Loutkový příběh o vesmírem bloudících zvířatech, kteří za pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu (2D)
USA – V mysteriózním hororu vysokoškolačku Tree v narozeninový den někdo zabije. Ráno se probudí a opět má narozeniny (2D)
USA/KAN – Pokračování známé hororové série Saw. Zohavená těla se začnou objevovat po městě… Těšte se, budete se bát. (2D)
USA/KAN/VB – Ryan Gosling pátrá po 30 let nezvěstném Blade Runnerovi (Harrison Ford), aby zabránili rozvrácení lidstva (2D)
SLO/UKR – Krajňák je otcem rodiny a zároveň hlavou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje přes hranici cigarety (2D)
FRA/BEL – Animovaný – Outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého tatínka, Lesního muže (2D)
USA/Malta – V dramatu dle předlohy Agathy Christie uvízne ve vlaku na Balkáně i Johnny Depp a Michelle Pfeiffer (2D)
FRA/BEL – Animovaný – Outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého tatínka, Lesního muže (2D)
USA – Matt Damon a Julliane Moore v krimi komedii (r. George Clooney) o idylce městečka v 50. letech. Ale jen navenek… (2D)
NĚM/VB – Animovaný – Baba Yaga omylem začaruje rodinu ve Frankensteinovo monstrum, upírku, mumii a vlkodlaka (2D)
USA/Malta – V dramatu dle předlohy Agathy Christie uvízne ve vlaku na Balkáně i Johnny Depp a Michelle Pfeiffer (2D)
ČR – Nevlastní bratři David a Jáchym objevují na 200 km dlouhém cyklovýletu život, který je víc než status na facebooku (2D)
USA – Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem (3D)
ČR/SLO – Třetí z filmové trilogie Jana Hřebejka, která časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky (2D)
FRA/BEL – Animovaný – Outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého tatínka, Lesního muže (2D)
Vzpomínková akce na sametovou revoluci a pád totalitního režimu, od kterého uběhlo 28 let
USA – Batman (Ben Affleck), Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash. Zachrání liga hrdinů planetu? (3D)
USA/KAN – Animované dobrodružství kamarádů, kteří se vydají na cestu, aby zachránili svůj milovaný domov Ponnyville (2D)
USA – Batman (Ben Affleck), Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash. Zachrání liga hrdinů planetu? (3D)
ČR – Loutkový příběh o vesmírem bloudících zvířatech, kteří za pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu (2D)
ČR/SLO – Třetí z filmové trilogie Jana Hřebejka, která časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky (2D)
Nový pořad Haliny Pawlowské o tom, že není špatné být zralou ženou, i když zralý sýr by se měl co nejdříve zkonzumovat
USA – V mysteriózním hororu vysokoškolačku Tree v narozeninový den někdo zabije. Ráno se probudí a opět má narozeniny (2D)
Koření, pekařské výrobky, zelenina z pole, bylinky, zdravá výživa, bylinné čaje, suché plody, dílnička pro děti, do 16 hodin
USA/Malta – V dramatu dle předlohy Agathy Christie uvízne ve vlaku na Balkáně i Johnny Depp a Michelle Pfeiffer (2D)
ČR/SLO – Třetí z filmové trilogie Jana Hřebejka, která časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky (2D)
FRA/BEL – Animovaný – Outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého tatínka, Lesního muže (2D)
USA – V thrilleru si studenti medicíny zahrávají s klinickou smrtí, aby zjistili, zda existuje život po smrti (2D)
NĚM/VB – Animovaný – Baba Yaga omylem začaruje rodinu ve Frankensteinovo monstrum, upírku, mumii a vlkodlaka (2D)
USA – Batman (Ben Affleck), Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash. Zachrání liga hrdinů planetu? (2D)
USA/KAN – Animované dobrodružství kamarádů, kteří se vydají na cestu, aby zachránili svůj milovaný domov Ponnyville (2D)
USA – Příjezd kategoricky tvrdého dědečka (Mel Gibson) naruší idylku Vánoc, které tráví dvě rodiny pohromadě (2D)
Snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety (2D)
USA – V thrilleru si studenti medicíny zahrávají s klinickou smrtí, aby zjistili, zda existuje život po smrti (2D)
Divadelní komedie, jejíž hrdinové se po nálezu kufru plném peněz ocitnou řetězci lží. Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová a další
ČR – Bára Poláková v komedii Miroslava Krobota o nesourodé čtveřici hudebníků a bizarních situacích mezi nimi (2D)

Místo konání
Vstupné
Kulturní dům
70/50/250 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
150 Kč
Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kostel Nejsvětější Trojice zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům 280/180/100 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Letní kino
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
80 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům 280/250/140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
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SLOUPEK STAROSTY

V kině Egerie se 17. října uskutečnilo slavnostní setkání při příležitosti 25. výročí založení
Městské policie v Klášterci nad Ohří. Pamětním listem a medailí byli oceněni současní
i předchozí strážníci, bývalí starostové a starostka města i velitelé Policie ČR a hasičů.
Zazněla slova díků za nelehkou práci našich strážníků. Přítomní se shodli na tom, že se
podařilo vytvořit profesionální sbor. „Nejvíc mě potěšil lidský rozměr celé akce, jak byli
všichni rádi za to, že jsme si na ně vzpomněli. Na jejich práci, kterou třeba právě starostové
města, kteří řídí městskou policii, za celé čtvrtstoletí odvedli,“ řekl současný velitel Petr
Hörbe. Všechny pak pobavilo vzpomínkové pásmo fotografií, kterým si připomněli vážné
i nevážné chvíle služby.

4
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Nový rentgen předán veřejnosti
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pohled do historie

16

sport
Tomáš Bernášek má stříbro
z MČR
Karatisté zvládli na výbornou
národní pohár

Netradiční prohlídkou
Gymnázia a Střední odborné školy
Klášterec nad Ohří
pro všechny budoucí primány,
odvážné děti ve věku 8 až 11 let
pro jistotu s doprovodem rodičů,
prarodičů i starších sourozenců bude

Magická škola

Kroužky ve Volňásku

v pátek 15. 12. od 17 hodin.

pro rodinu

Na všechny čeká plnění úkolů,
soutěže i překvapení.

Proč do přípravné třídy

Vážení Klášterečtí,
konec září i měsíc říjen probíhal
v našem městě
ve znamení výročí. Nejprve ZŠ
Krátká oslavila
krásných třicet
let od svého
založení a následně dvacet pět let
oslavila naše městská policie. Při
oslavách jsme tak vzpomněli
nelehkou práci pedagogů i policistů. Jsem velmi rád, že právě
spolupráci policistů s pedagogy
máme na velmi vysoké úrovni
např. v oblasti prevence kriminality či dopravy. Dokonce jsem
obdržel děkovný dopis za preventivní práci našich „měšťáků“ od
sousedů z Kadaně.
Při setkání se sportovci v našem
městě jsme hodnotili uplynulý rok
a představili plány pro rok příští.
Investice do sportovního areálu
a její rozsah tak bude záležet na
úspěchu při získání dotace. Důležitá pro všechny je jistě též investice do zdravotnictví v našem
městě. Nemocnice Kadaň se rozhodla vybudovat v Klášterci nový
digitální rentgen. Za přispění
našeho města se tak i v této oblasti
posouváme do 21. století.
Protože jsem se zúčastnil i několika velmi povedených sportovních a společenských akcí,
například netradiční olympiády
a následného společenského
večera, či běhu zámeckým parkem, musím velmi poděkovat
všem, kteří tyto akce pořádají.
Vím moc dobře, kolik úsilí stojí
takovéto akce uspořádat.
Mám radost i z krásných zahrádek
a balkonů, které zdobí naše město. Proto jsme ty nejlepší ocenili
při vyhlášení soutěže o nejlepší
výzdobu rodinných či bytových
domů. Jsme velmi rádi, že do projektu Společně pro Klášterec
vstoupilo šest projektů. Držím
všem palce, ať ten Váš vyjde.
Nevyšla tak prognóza škarohlídů,
že v našem městě jsou lidé negativní, nespokojení a neaktivní.
Těm co se zajímají, připomínám
možnost se za mnou zastavit na
radnici či chatovat první pondělí
v měsíci, tentokrát tedy 6. listopadu. A když to nevyjde, tak se
určitě můžeme vidět na zastupitelstvu města nebo na nějaké
sportovní či kulturní akci, nejblíže
se nabízí například Klášterecké
divadelní žně.
Štefan Drozd, starosta města

INVESTICE MĚSTA
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Město rozšiřuje kolumbária na hřbitově

Přívozní ulice získá nový povrch

Přes dvě stovky nových schránek přibyde v kolumbáriu
kláštereckého hřbitova. Buduje se pět nových oboustranných kolumbárních stěn. Ty budou vestavěny mezi stávající
kolumbária v sekcích Q až U. Před víkendem, který předchází
Dušičkám, by měla být zakázka hotová. Nic tak nenaruší
důstojné prožití památky všech zesnulých.

Rekonstrukce povrchů se dočkala jedna z komunikací v Miřeticích, a to Přívozní ulice. Stávající asfaltový povrch byl znehodnocený užíváním a opravami po rekonstrukcích
inženýrských sítí. Povrch byl odfrézován a šíře komunikace
byla sjednocena lokálním rozšířením vozovky, upraven byl
i příčný sklon tak, aby veškeré dešťové vody stékaly do
dvou stávajících štěrbinových žlabů. Řešil se i odvod vody
od přilehlých garáží. Nový povrch komunikace se bude
pokládat na konci října.

Přes třináctku bezpečněji ještě letos
Město Klášterec nad Ohří dbá o bezpečí obyvatel a po přechodu pro chodce u kulturního domu chce ještě v letošním
roce stavební úpravou vyřešit přechod u výjezdu z města
směrem na Karlovy Vary. Úprava přechodu na křižovatce
ulic Třebízského a Chomutovská spočívá ve zúžení hlavní
silnice a vybudování středového ostrůvku. Přechod je sice
umístěn v přehledném úseku s dostatečnými rozhledovými
podmínkami v obou směrech, nicméně jeho uspořádání
a délka 13 metrů překračují maximální požadavky normy
týkající se pozemních komunikací. Dopravní komisí byl přechod vyhodnocen jako velmi nebezpečný, a proto město
k jeho úpravě přistoupilo. Nachází se navíc v blízkosti školní
budovy, kam dochází žáci s tělesným, zrakovým i sluchovým
postižením, což je také jedním z důvodů, proč je řešení této
křižovatky prioritou. Lokalita se tak stane bezpečnější jak
pro chodce, tak pro řidiče. Součástí zakázky je nové nasvícení přechodu a úprava vodorovného i svislého dopravního
značení v rámci křižovatky. V úseku směrem ke kruhovému
objezdu budou rovněž za krajnicí vyznačeny piktogramy
pro cyklisty.
Město naváže na plánovanou rekonstrukci povrchů od kruhového objezdu k výjezdu na Karlovy Vary, kterou Ředitelství silnic a dálnic uskuteční ještě letos. Omezení pro řidiče
se tak zkrátí na nezbytně nutnou dobu.

Projekt rekonstrukce povrchů Přívozní ulice

Chodník od aquaparku do Dlouhé ulice
Na podzim tohoto roku se uskuteční výstavba dosud chybějícího chodníku podél plotu aquaparku od vstupu na koupaliště do Dlouhé ulice. Chodník v celkové délce 357 m
a šířce 1,5 m je navržen ze zámkové dlažby, lemovat ho
budou silniční obrubníky z jedné strany a z druhé strany,
kde klesá terén, bude obruba vyšší. Z důvodu umístění chodníku a pro zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce u koupaliště je součástí zakázky také úprava stávajícího oplocení
aquaparku v obou křižovatkách, u koupaliště i v křižovatce
s Dlouhou ulicí. Upraví se i vodorovné značení. Ostrý tvar
křižovatky u koupaliště dovoluje vozidlům ji z vedlejší komunikace přejíždět ve vysoké rychlosti a díky tomu zde vznikají
velmi nebezpečné situace jak pro motoristy, tak i pro chodce,
kteří překonávají tento úsek po krajnici. Cílem projektu je
zvýšení bezpečnosti chodců a zvýšení bezpečnosti silničního
provozu zpomalením a zlepšením rozhledových poměrů na
dvou nepřehledných křižovatkách. Po vyřešení majetkových
poměrů bude chodník prodloužen až do Útočiště.

Stávající přechod u výjezdu směrem na Karlovy Vary
foto: Ladislav Kubeš

Veřejné projednání rekonstrukce ulic
Husova a Boženy Němcové

Stávající stav – v těchto místech bude vybudován chodník

V květnu tohoto roku proběhlo v kině Egerie veřejné setkání
na téma rekonstrukce ulic Husova a Boženy Němcové. Prioritou obyvatel při setkání byla oprava chodníku v Pražské
ulici, ke které město neprodleně přistoupilo. Dalším požadavkem bylo zachování co nejvíce zeleně, zklidnění provozu, zkapacitnění parkovacích míst a kontejnerových
stání. Nyní se zpracovává studie proveditelnosti s několika
návrhy, které bychom rádi řešili na druhém veřejném projednání ještě v letošním roce. Registrovaným uživatelům
z této lokality budou pozvánky opět zaslány mobilním rozhlasem, vyvěšeny budou také plakátky. Budeme rádi za
hojnou účast, předneseny budou varianty dopravního řešení, zkapacitnění kontejnerových stání i umístění parkovacích míst.

Nákres nového chodníku kolem plotu aquaparku
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SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC

Rozhodněte, které nápady se zrealizují
Představujeme vám šest projektů, které v rámci participativního rozpočtu Společně pro Klášterec navrhli
sami obyvatelé města. Na rok 2018 byl v rozpočtu města vyčleněn 1 milion Kč, za který město realizuje
vítězné projekty dle hlasování veřejnosti. Odevzdáno bylo devět návrhů, tři z nich byly na základě podmínek
projektu vyřazeny. Náklady následujících šesti projektů se pohybují okolo 200–250 tisíc Kč, to znamená,
že se realizují čtyři z nich. O tom, které zvítězí, rozhodněte právě vy. Ve dnech 1. až 15. prosince 2017
proběhne hlasování veřejnosti na webu města a v Kláštereckých novinách metodou D21. Každý hlasující
bude mít dva kladné hlasy pro projekty, které by rád podpořil, a jeden záporný hlas pro projekt, který by
realizovat nechtěl. V příštím vydání Kláštereckých novin představíme šest navržených projektů podrobněji,
seznámíte se s nimi i na webu města, facebooku města a na veřejném setkání v kině Egerie. Termín veřejné
prezentace bude rozeslán všem registrovaným do mobilního rozhlasu a zveřejněn na webu a facebooku
města.
Zpracování projektu pro rozvoj
veřejného prostranství
v Klášterecké Jeseni
Navrhovatel: Jaroslav Frajbiš
Jeseňští mají velký zájem na dalším
rozvoji prostoru okolo hřiště, který
slouží k pořádání nejrůznějších akcí
a k setkávání místních i přespolních.
Jelikož jsou si vědomi toho, že všechno
nelze realizovat najednou, chtějí si
v rámci projektu Společně pro Klášterec nechat zpracovat projekt na budoucí rozvoj této lokality.

Příprava odpočinkové zóny
s herními prvky v Útočišti
Navrhovatel: Pavla Zemančíková
Obyvatelé Útočiště přišli s nápadem na
vybudování odpočinkové zóny s herními prvky pro děti v Útočišti. Vzhledem
k vysokým nákladům na vybudování
kompletního dětského hřiště žádají
v rámci projektu Společně pro Klášterec o přípravu lokality (vytyčení, zaměření) a o instalaci laviček, případně
o umístění prvního herního prvku.

Umístění květináčů na náměstíčko
na sídlišti Panorama
Navrhovatel: Jaroslava Kolářová
Cílem umístění květináčů je nejen
optické oddělení provozoven na Panoramě od prostoru „náměstí“, ale především zútulnění lokality, ve které chybí
příroda. Navrhovatelé si přejí umístit
dvě řady květináčů, které by zjemnily
a zútulnily velkou betonovou plochu.

Psí hřiště
Navrhovatel: Eva Kohoutová
Tento nápad osloví zejména milovníky
domácích mazlíčků. Nejenom ti budou
moci hlasovat pro nápad zřídit v lokalitě
u Kláštereckého potoka psí hřiště
s prvky agility. Cílem je zatraktivnění
plochy, která je již nyní vyčleněna jako
plocha pro volné venčení psů. Součástí
by mělo být i umístění několika laviček.

Oprava terasy v Chomutovské ulici
č. 207
Navrhovatel: Dita Procházková
Terasa v Chomutovské ulici č. 207 je
místem, na které často vyrážejí místní
i turisté k pořízení fotografií starého
Klášterce. V rámci Společně pro Klášterec se navrhovatelé budou snažit získat podporu veřejnosti v projektu
Společně pro Klášterec k opravě
zábradlí, lamp a povrchu této terasy.
Na terase by nově měly být umístěny
i cedulky s popisem památek a míst,
která stojí za zhlédnutí.

Vybudování zpevněné plochy
a veřejného ohniště v loděnici
Navrhovatel: Lenka Šímová
Víte, že prostor loděnice je veřejným
prostorem, kde můžete trávit svůj volný čas? Pokud navrhovatelé tohoto projektu získají podporu veřejnosti,
vybuduje se zde zastřešení posezení,
zpevněná plocha pro veřejné ohniště
a umístí se zde pingpongový stůl.

AKTUÁLNĚ
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Nový rentgen slavnostně předán veřejnosti
Moderní rentgen mají nyní
k dispozici všichni pacienti,
kteří zavítají na pracoviště
zobrazovacího oddělení radiodiagnostiky v Královéhradecké ulici čp. 418. Nový přístroj,
který zrychlí a zjednoduší práci lékařů a zároveň snižuje
radiační zátěž v populaci, byl
pořízen za 3,9 milionu korun.
Částkou 500 tisíc korun přispělo na jeho pořízení město
Klášterec nad Ohří. Slavnostního přestřižení pásky se
ujal ředitel nemocnice a starosta města. Prohlédli si i fotodokumentaci o stavební proměně oddělení, které bylo
vybudováno v roce 1994, takže obměna již byla nutná.

KRÁTCE
Osvobození od poplatku „za odpady“ za
děti do 18 let věku (od
narození do konce roku, ve
kterém dovršily věk 18
let), odsouhlasilo město
s cílem podpory rodin
s dětmi. Sazba poplatku
byla ponechána ve stávající výši 500 Kč, i když mohl
být tento poplatek s ohledem na skutečné náklady
zvýšen až na 865 Kč.
Senioři ve věku od 75 let
mají nadále úlevu na
poplatku ve výši 50 %, platí tedy 250 Kč. Účinnost
vyhlášky města je od
1. ledna 2018.
Sbírka použitého ošacení pro Naději se koná
6.–8. listopadu od 8 do 17
hodin v salonku městského
úřadu. Přijímají se i lůžkoviny, hračky, domácí potřeby a nepoškozená obuv.
Praktického rádce
2017 v oblasti místního
hospodářství, silničního
hospodářství a životního
prostředí najdete na webu
města v sekci ekologické
okénko.
Zájezd na adventní
trhy do Annabergu se
uskuteční dne 9. prosince.
Odjezd je v 9 hodin ráno
z parkoviště LIDL. Cena
zájezdu: 50 Kč, platí se
u řidiče. Rezervace nutná.
Turistické informační centrum, tel.: 474 359 687, email: oko@muklasterec.cz.

Primář zobrazovacího oddělení MUDr. Milan Mazura prozradil, že vytvoření rentgenového
snímku nyní trvá pouhých
5 vteřin. Snímky jsou uloženy
v centrálním úložišti, odkud si
je mohou vyžádat případně
i další lékaři. Samotná cesta
snímku k příslušnému lékaři
je velmi rychlá, probíhá elektronicky. „Snímek z rentgenu
je nyní u lékaře dřív než pacient“ uvedl jednu z předností
pracoviště ředitel nemocnice
MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA.
Snímky si mezi sebou mohou
posílat i jednotlivé nemocnice.
Pracoviště nového rentgenu
je také estetičtější, světlé
obklady na zdech jsou v jedné

části doplněny i motivy, které
zpříjemní toto prostředí
dětem. Nový provoz navíc

nevytváří toxický odpad, jak
tomu bylo v minulosti.

Senioři soutěžili v netradiční olympiádě
Již třináct let organizují zdejší
aktivní členové Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR společné akce, na
kterých představují širší
veřejnosti své aktivity. 10. října jsme tak mohli být u netradiční olympiády, která se
odehrála u lázní Evženie.

„Soutěžilo se v šesti disciplínách a každá zúčastněná
základní organizace postavila
dvě družstva. Utkalo se tedy
deset družstev. Na této akci
se sešlo více než sto lidí včetně zástupců našeho města,“
říká spokojeně za organizátory Anna Tussetschlägerová.

Kdo přišel navíc, mohl fandit.
A možná se zúčastní příště.
Dobrá nálada nechyběla jak
na sportovištích, tak na společenském večeru v kulturním domě, kde byly vyhlášeny výsledky, předány poháry a ceny. „Pro všechny soutěžící byly připraveny odměny. Pobavily nás taneční
soubory z Domu dětí Šuplík
z Kadaně a malí gymnasté
Žabičky z Klášterce nad Ohří.
K tanci a poslechu nám hrála
kapela Milana Němečka
Sonet. Kulturní dům byl zcela
zaplněn,“ spokojeně hodnotí
celou akci Anna Tussetschläerová.
Velký dík patří generálnímu
partneru akce, kterým jsou
Lesy ČR s. p., i dalším sponzorům, mezi nimiž je také
město Klášterec nad Ohří.

Město ocenilo nejhezčí předzahrádky a balkony
Soutěž o nejhezčí květinovou
výzdobu tohoto roku již má
své vítěze. V sekci bytové
domy ve veřejném hlasování
zvítězila Helena Blehová
z Chomutovské ulice, na
2. místě se umístila Lenka
Hlubiňáková z ulice Pod Stadionem a 3. místo za rozkvetlý balkon získal Jiří Koloc
z Žitné ulice. V kategorii
rodinných domů se pomyslně
utkalo osm soutěžících. Nejvíce hlasů za úpravu předzahrádky získal Vilém Uherek
z Útočiště, druhé místo obsadil Antonín Pešek z Větrné
ulice a na 3. příčce se umís-

tila Jiřina Bitmanová z ulice
Nad Tunýlkem. Všem soutěžícím děkujeme za to, jak se
starají o květinovou výzdobu, která krášlí nejen jejich

obydlí, ale i celé město.
Výherci se sešli v kanceláři
starosty, kde jim byly předány zajímavé věcné i finanční
ceny.

10/2017 | strana 7

Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří vyhlásila dvě výběrová řízení na místa referentů/referentek odboru výstavby a rozvoje města. V jednom
případě bude pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou, ve druhém na dobu určitou jako zástup po dobu
mateřské a rodičovské dovolené. Uzávěrka přihlášek
je v pátek 3. listopadu, datum nástupu podle dohody.
Základní předpoklady pro výkon funkce a další požadavky najdete na webu města nebo se můžete obrátit
na tajemnici Radku Hodicovou, tel.: 474 359 645,
e-mail: hodicova@muklasterec.cz.
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V září proběhlo výběrové řízení na pozici
vedoucí odboru sociálních věcí, školství
a sportu, ve kterém zvítězila Bc. Zdena
Janichová. Před nástupem na městský
úřad v roce 1996 pracovala jako učitelka.
Na radnici začínala jako referent tehdejšího odboru sociálních věcí, školství
a zdravotnictví, později i kultury a cestovního ruchu. Od
letošního června byla radou pověřena vedením odboru.
Vystudovala školský management na Karlově univerzitě
v Praze. Je jedním z autorů mezigeneračního projektu
Poznáváme společně.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
V sobotu 30. září pořádala obec Okounov již 32. ročník zájezdu
na houby do 60 km vzdálené Chyše. O výlet byl veliký zájem,
vypravily se dva autobusy a každý skutečně našel alespoň
košík hub. Pak proběhla soutěž týkající se velikostí a druhů
hub, losovalo se o různé ceny a menší dárečky obdržely všechny přítomné děti. Z lesa se zamířilo do Podbořan na oběd
a program pokračoval se živou hudbou. Touto cestou bych
chtěl poděkovat panu Zdeňku Polcarovi, který tyto výlety
každoročně pořádá. Zaslouží si velké uznání, neboť ve svém
požehnaném věku stále vymýšlí akce pro naše obyvatele.
Děkuji.

V listopadu bude zahájena výstavba
Sběrného dvora v Okounově, na který
se nám podařilo sehnat dotaci Ministerstva životního prostředí ČR. Ve
výběrovém řízení na tuto zakázku zvítězila firma WALDS s. r. o. z Kadaně.
V době uzávěrky novin před sebou
máme volby do poslanecké sněmovny. Doufám, že se dostaví velký počet
voličů, kterým není lhostejné, jak
bude naše republika fungovat další
čtyři roky.
Na závěr bych moc rád poděkoval
zaměstnancům, kterým končí smlouva u obce, za dobrou práci. Děkuji.
V minulém čísle Kláštereckých novin jsem informoval o zahájení opravy schodiště k okounovskému nádraží, jež bylo v havarijním stavu, a rozšíření veřejného osvětlení k hájence. Obě akce již byly dokončeny. Nadále připravujeme projekt propojení
kanalizace v Okounově.
Josef Dvořák, starosta obce Okounov ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor se … Světlanou Kadlecovou
U příležitosti 25. výročí založení Městské policie v Klášterci nad Ohří jsme se rozhodli udělat rozhovor se
Světlanou Kadlecovou, jednou z prvních městských
strážnic – žen v České republice. U klášterecké městské policie slouží celých 25 let od jejího založení v roce
1992. Sympatické blondýnky jsme se ptali na její profesi i zážitky s ní spojené.
vedlivý a pracovitý. Měl všeobecný přehled a věděl
o všem, co se ve městě událo.
Dodělal si vysokoškolské
vzdělání a dnes pracuje jako
kriminalista v Pardubicích.

Nedokážu si
představit, jak
za někým utíkám
v sukni
a podpatcích.
Světlana Kadlecová
Jak jste se dostala k práci u městské policie?
Povoláním jsem zootechnička, po revoluci se ale rozpadl
státní statek, kde jsem pracovala, tak jsem se přihlásila
do výběrového řízení. Dnes
tuto práci dělá i můj nejmladší syn a přítel. Manžel mi před
lety tragicky zahynul, zůstala
jsem sama se třemi dětmi.
Cením si toho, že mi vycházeli
mí nadřízení vstříc v době,
kdy jsem měla malé děti,
mívala jsem tehdy jen ranní
směny. I po manželově smrti
jsem tu zažila podporu, nebylo to pro mě jednoduché.
Jak vzpomínáte na první
léta u městské policie?
K výkonu funkce strážníka je
třeba získat osvědčení ke
splnění odborných předpokladů. K tomu je zapotřebí mít
výcvik sebeobrany a získat
zbrojní průkaz. Sebeobranu
nás učili policisté v Chomutově, zbrojní průkaz jsme tenkrát dělali ve Všehrdech.
První zkoušky jsem skládala
před komisí Ministerstva vnitra ČR na Policejní akademii
v Praze. Mimochodem taková
malá maturita, která se opakuje každé tři roky. Dnes
existuje výběr školicích středisek a uchazeč musí mít
maturitu. Z našich předchozích velitelů ráda vzpomínám
na pana Branislava Matyse,
vnesl do všeho řád. Byl spra-

Jak je to u žen s výstrojí,
liší se od té mužské?
Naši výstroj určuje vyhláška
ministerstva vnitra, jednotlivé městské policie si pak
směrnicemi upravují, co přesně budou jejich strážníci
nosit. Ze začátku měli všichni
strážníci černé kalhoty a bundu, modré košile. Dnes jsou
na výstroji hlavně reflexní
prvky a oblečení je i z příjemnějších materiálů, třeba fleecové vesty. Jako žena bych
mohla mít i sukni a klobouček, to bychom pak vypadaly
jako policistky v Anglii
(smích). Radši ale nosím stejnou výstroj jako muži, je to
praktické. Musím zvládnout
všechnu práci jako kolegové
muži, nemám žádné úlevy.
Nedokážu si představit, jak
za někým utíkám v sukni
a podpatcích. Žen u městské
policie v posledních letech
postupně přibývá, ale ze
začátku jsem byla na okrese
jediná, začala jsem razit cestu ostatním ženám. Žena
jinak jedná s lidmi, je to i určitý psychologický moment.
Jaké přečiny jste řešili
v začátcích městské policie, mění se v průběhu let?
V 90. letech tu bylo hodně
nezaměstnaných a bezdomovců. Bezdomovci přespávali různě po vchodech. Mezi
nimi docházelo k násilí, ničili
majetek, kradli kovy, opíjeli
se. Často se kradlo v obchodech, měli jsme tu třeba jed-

nu alkoholičku a kleptomanku
zároveň, ta kradla denně.
Podařilo se ji přivést k léčbě.
Ve spolupráci se zdravotníky
a odborem sociálních věcí
nám viditelně ubyli psychicky
narušení nebo nemocní jedinci. Bylo tu hodně čichačů zejména toluenu, mnozí jsou již
po smrti. Tenkrát to byla
snadno dostupná návyková
látka, kterou mohli nakupovat i nezletilí v drogerii. Proto
byl v průběhu let prodej
toluenu zákonem upraven.
Zákon také upravil výkup
kovů, dnes musíte prokázat
totožnost a uvést číslo účtu,
kam poslat peníze.
Vyhláška z roku 1999
řešila i prostituci, to byl
takový problém?
Prostituce byla velkým problémem, protože pro mnoho
žen to byl v 90. letech relativně snadný výdělek. Stávalo jich zde hodně, průběžně
okolo E 13 v obou směrech,
jak na Karlovy Vary, tak na
Chomutov. Vyhlášku o omezení činností narušujících
veřejný pořádek připravil pan
Matys ve spolupráci s městem, podařilo se tak vytlačit
veřejné nabízení sexuálních
služeb z centra města. Byly
stanoveny zóny, kde se prostituce smí nabízet. Dnes se
počet žen nabízejících sex
výrazně omezil. Ty nám známé stále chodí za hranici
našeho katastru směrem na
Perštejn.
A co další problémoví
občané?
Přetrvávají problémy s alko-

Tým kláštereckých strážníků

holiky, není záchytka. Bývá
i obtížné poznat, kdy je takový člověk ohrožen na životě,
kdy volat záchranku. Máme
sice školení první pomoci, ale
zdravotníci nejsme. Někdy
raději člověka zmoženého
alkoholem odvezeme domů,
když tedy nějaký ten domov
mají. Někteří přišli o byty
v privatizaci, kdy se spokojili
s relativně malou částkou za
prodej. Nebo umřela máma,
která syna držela „v lati“,
a byt připadl někomu jinému
v rodině. Máme zmapovaný
počet bezdomovců, i ten se
snížil, a to díky ubytovacímu
zařízení Naděje. Lidem bez
domova zde poskytují nocleh,
stravu i ošacení. Spolupracujeme v tomto ohledu
s odborem sociálních věcí,
dnes už se jedná o jednotlivé
případy. Našich znalostí
využívá i Policie ČR, se kterou
jsme vlastně neustále v kontaktu, intenzivně spolupracujeme. S kolegy Policie ČR se
mezi sebou známe.
Co se ve městě změnilo
z pohledu dnešní doby?
Hlavně se změnil přístup
občanů k tomu, co se děje ve
městě. Lidé si více všímají
svého okolí. Oznamují nám
zjištěné nedostatky, spolupracují. Zaznamenali jsme
klesající tendenci v narušování občanského soužití. Snížily se počty řešených
přestupků ničení majetku
a krádeží. Celkově se město
změnilo k lepšímu, je tu hodně zeleně, mění se fasády
domů, přibyla dětská hřiště.
Mění se komunikace a chod-
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Od maminky vepřové se zelím a knedlíčkem, nepohrdnu
dobrou svíčkovou.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Mám ráda světlé barvy, od slova Světlana.
Co vám dalo a vzalo vaše povolání?
Práce je pro mě hnacím motorem, pomohla mi překonat
těžké období. Naučila mě naslouchat druhým. Přála
bych si, abych nemusela měnit zaměstnání a vydržela
zde do důchodu.

Světlana Kadlecová v kruhu své rodiny
níky. Přestože také přibyly
parkovací plochy, je jich stále
málo. Parkování je velkým
problémem.
Stále
nám
narůstá počet přestupků
řešených v dopravě.
S čím se v současné době nejvíce potýkáme, jsou psi. Jsou
to psí útěkáři, hodně odchycených psů je bez čipu. Platí
zde vyhlášky o označování
a volném pohybu psů, ale
přestože s lidmi často mluvíme a vysvětlujeme jejich
povinnosti, dochází k porušování vyhlášek. Strážníci jsou
proškolení k odchytu zvířat
a mají k tomu potřebné vybavení. Bezvadná je spolupráce
se psím útulkem v Ciboušově,
a to také nebylo od začátku,
často jsme složitě hledali
majitele psa.

Za pomoci kamer
se mi podařilo
najít nemocnou
paní, která
odešla jen tak
v pyžamu.
Jaké kuriózní situace při
službě zažíváte?
Hledáme majitele i dalších
zvířat, často jsou to koně.
U benzinové pumpy se
nedávno v noci procházeli
koně, kolegyně je odvedla za
pomoci psího vodítka do
jejich domova, naštěstí byli
krotcí. Zažila jsem ale i kousavého a bujného koně, toho
jsem se odvést neodvážila.
Držela jsem jej s kolegou dále
od silnice, až si pro něj přišel
majitel. U koridoru na Vary
jsme třeba naháněli kozy
z Hadova, to trvalo několik
dní. Po městě se prochází
poměrně často kachny i labu-

tě. To je pak telefonátů. Často
se na nás obrací lidé s odchytem netopýrů, mláďat ptáků.
Kolega odchytával i hada –
užovku.
V počátku mé služby jsem
zažila muže, který hromadil
odpad v bytě až do výše 1,5
metru. Vyvezli tenkrát několik náklaďáků odpadu.
Pomáháte i záchranářům?
Spolupracujeme se všemi
složkami
integrovaného
záchranného systému. Ze
záchranné služby Ústí nad
Labem jsem nedávno přijala
žádost o zajištění místa pro
přistání vrtulníku v Mírové ulici, kdy došlo k vážnému zranění dítěte při pádu ze
stromu. Z nemocnice Kadaň
často přijímáme oznámení
o tom, že jim odešel nějaký
pacient, abychom jej našli,
jestli je v pořádku. Za pomoci
kamer se mi podařilo najít
nemocnou paní, která odešla
jen tak v pyžamu. S hasiči
zajišťujeme místa dopravních
nehod.
Jak vnímáte své povolání?
Před 25 lety, když jsme začínali, nás lidé brali jen jako ty,
co dávají botičky a pokuty.
Postupně si městská policie
vybudovala své místo ve
městě. Informovanost o tom,
proč jsme tady, roste. Zákonem nám byly svěřeny pravomoci zasahovat do práv
občanů, což na nás současně
klade velké nároky. Musíme
se vzdělávat, zákony se často
mění, technika jde dopředu.
Provozujeme kamerový systém, používáme GPS, radiostanice, fotopasti, nové PC
programy, vše se zdokonaluje. Musíme se udržovat ve
fyzické kondici, střílíme, pro-

Kde nejdál jste na světě byla?
Miluji moře, a tak si každý rok dopřeji alespoň týden
někde u moře. Nejvíc se mi líbí na Elbě, kde jsme byli
s partnerem již dvakrát. Ale i u nás je nádherně, a tak
jsem si k padesátinám vyšlápla Sněžku.
Jaké máte koníčky?
Je to rodina, mé děti. I když už jsou dospělé. Čekám,
až mě udělají babičkou. Teprve s odchodem dětí se
moje životní tempo trochu zvolnilo, a tak si mohu sednout k dobré knížce, baví mě práce na zahrádce, mám
dva psy, vyjedu si na kole, občas si jdu zaběhat. Miluju
plavání. S partnerem rádi cestujeme, jezdíme na dovolenou nebo se jen tak někam podívat.
cházíme školeními o poskytnutí první pomoci atd. Práce
je náročná hlavně po psychické stránce. Trvá to, než si
strážník získá důvěru občanů.
I tak si stále někteří myslí, že
jsme tu zbyteční. Přitom se
lidé na nás obracejí takřka se
vším. Od poskytnutí rad
a pomoci po telefonu, až po
ty závažné případy, kdy jde
někomu o zdraví a život.
I díky naší činnosti se lidé cítí
bezpečněji. Kdyby se všichni
chovali dobře, nemuseli
bychom tu být. Lidi potřebují
řád, určité vedení.
Práce je stále dost - nekončí
ani tím, že jdeme domů. Vždy

jsme k dispozici městu a jeho
obyvatelům v závažných
situacích. Důležitá je prevence, snažit se předcházet škodlivým jevům, věnovat se dětem, starším občanům. Ti jsou často sami a jsou
vděční, když si mohou i jen
tak s někým popovídat.
Městská policie má v Klášterci
nad Ohří své místo, jsme rádi,
že se můžeme podílet na
tom, aby Klášterec byl hezké
a bezpečné město.
Děkuji za rozhovor a přeji
hodně úspěchů v práci
i soukromém životě.
Vlasta Fišrová ■

Na oslavách 25 let městské policie na její začátky zavzpomínal
i jeden z prvních velitelů Branislav Matys (na snímku vlevo)
a dřívější tajemník a poté starosta města Jan Houška

KULTURA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

10/2017 | strana 10

Víkend s Bohem nadchl zaplněný kulturák
Divadelní hra v režii Maria
Kubece, který ve Víkendu
s Bohem hraje i hlavní roli lékaře Nevěřícího, zaujala početné
klášterecké publikum. To sledovalo příběh muže, k němuž
zavítá nečekaná návštěva
s božskou pizzou. Dialog dvou
mužů, kdy příchozího si s chutí
zahrál Matouš Ruml, byl
doplněn i několika písněmi

„Bylo to krásné
představení plné
humoru, emocí
a také podnětů
k zamyšlení,“
uvedla Lenka Bočková,
jedna ze spokojených
divaček.

a stepařským vystoupením.
V něm se v roli syna hlavního
protagonisty představil mladý
Václav Kubec. Viděli jsme tak,
jak se někdy v životě mohou
dít doslova až zázraky.
„Hra je zamyšlením nad věcmi vážnými i nevážnými
a o tom, co by se stalo, kdyby
u nás zaklepal nečekaný
návštěvník. Když už jsme
měli to štěstí a ocitli jsme se
na této planetě a musíme
čelit i těžkým životním
zkouškám, je potřeba najít
sílu, postavit se k nim čelem
a znovu jít dál. Neztrácet
naději,“ říká režisér hry
Mario Kubec. Autorkou scénáře této hry, která je volně
inspirována knihou Hovory
s Bohem od D. Walsche, je

Zdeňka Kavková. Přímo
v Klášterci nad Ohří bylo
divadelní představení součástí týdenní akce FREEWAY,

v níž se uskutečnily i přednášky o nebezpečí AIDS
a další. Hraje se přitom
i v řadě jiných českých měst.

Co přinesou Láskyplné divadelní žně?
Po Skandálních, (Ne)šťastných či dokonce loni Smrtonosných letos přicházejí
pořadatelé
Kláštereckých
divadelní žní s názvem Láskyplné. „Ono vlastně o název
ani tolik nejde. Název Žní je
spíše znakem stylizačním než
dramaturgickým a dramaturgie žní bývá již tradičně pestrá, ale především kvalitní.
A letos dokonce mezinárodní,“ uvádí Jan Milota. Prozrazuje také, že pořadatelé,
Divadelní spolek KLAS, vybírali jednotlivá představení na
nejvyšších přehlídkách amatérského divadla v republice.
„Rozhodování nebylo jedno-

duché a řídilo se jedním hlavním kritériem. Spokojeností
diváka,“ říká Milota.
A co tedy diváci letos uvidí?
V době od soboty 28. října, kdy
Žně začínají, do soboty 4. listopadu, kdy končí, to bude
devět představení. Přehlídku
otevře Rádoby divadlo Klapý
s Rozmarným létem. Úterý
bude věnováno netradičnímu
divadlu, zastoupenému dvěma velmi zajímavými inscenacemi - „Solitaire“ pražského
divadla Ještě ne a autorskou
komedií z divadelního prostředí „Toť divadlo“ Dua ToŤ, také
z Prahy. Na středu je připravena velmi úspěšná vizuální

Výstava olejomaleb Andreje Vystropova z Volgogradu
zaujala i uměleckého kováře a sochaře Karla Melouna,
který si se zájmem prohlédl i katalogy děl současného
ruského malíře. Krásné obrazy jsou v galerii Kryt k vidění
již jen do 27. října.

inscenace V.A.D.u Kladno na
motivy Vítězslava Nezvala
„Valerie a týden divů“. Svou
kvalitou a hloubkou nezklame
ani na pátek připravená inscenace bratislavského souboru
„Súbor Uložiť jako“ s názvem
Pojednanie vo veci Genesis,
nominovaná Českým středis-

kem Světové organizace amatérského divadla AITA/IATA na
Jiráskův Hronov a postoupivší
až do Klášterce. „Těšme se i na
sobotu a závěrečnou commédii ála carte českolipského
souboru Jirásek“, zve všechny
milovníky dobrého divadla Jan
Milota.

Oslavíme 17. listopad

Pásmo vzpomínkových textů, scénky, písně a projev starosty města, takový bude program teprve 3. ročníku připomenutí 17. listopadu 1989, které se uskuteční v tento
sváteční den v kostele Nejsvětější Trojice od 17 hodin.
„Chystám i určitou změnu ve scénáři oproti loňskému ročníku,“ prozrazuje David Kodytek, jeden z iniciátorů této
akce. Publikum se už nyní může těšit na procítěný zpěv
Adély Kodytkové, opět bude stužkování, jako v minulých
ročnících. Přijďte si společně připomenout dobu, kdy jsme
byli svorní, a věřili v lepší budoucnost, kterou si společně
vytvoříme.
Foto: Roman Novotný
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Podpořme Centrum pro roztroušenou sklerózu
V galerii Kryt se chystá prodejní výstava děl pacientů
s roztroušenou sklerózou, jejíž výtěžek poputuje do
MS centra při neurologickém oddělení Nemocnice Teplice na vybavení nově vzniklých ordinací, které rozšíří
stávající kapacitu centra.
MS centrum v Teplicích je jediné
centrum pro léčbu roztroušené
sklerózy v Ústeckém kraji. V ČR
tímto onemocněním trpí cca
17 000 pacientů, teplické centrum jich má v péči 1 500.
V čele centra, jež poskytuje
pacientům komplexní péči
včetně rehabilitace, stojí primářka teplické neurologie
MUDr. Marta Vachová.
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrální
nervové soustavy, jehož příčinou je v podstatě autoimunitní
zánět. Laicky řečeno se bílé
krvinky spletou a začnou považovat za nepřítele vlastní imunitní systém. Napadnou myelinové obaly nervových vláken,
která v důsledku poškození
postupně přestávají plnit svoji
funkci. Nejčastěji se příznaky
objevují u mladých lidí mezi 20
a 40 lety, častěji u žen. Zánět
může postihnout jakoukoliv
část centrální nervové sestavy,
proto má nemoc u každého

pacienta individuální průběh
a různé projevy. Mezi ty nejčastější patří poruchy hybnosti,
poruchy citlivosti, záněty očního
nervu, kmenové problémy,
mezi které patří např. závratě,
nystagmus
atd.,
poškození mozečku, které se projevuje jako porucha rovnováhy
či nejistá chůze a dalším příznakem bývá nevysvětlitelná únava. Časté jsou také poruchy
močení.
Rozlišujeme čtyři typy roztroušené sklerózy, a to
relaps remitentní formu,
relaps progredientní formu, sekundárně progresivní formu a primárně
progresivní formu.
Začneme u relaps remitentní
formy, která je nejčastější a trpí
jí až 85 % pacientů. U tohoto
typu se objevují jednotlivé ataky – relapsy, které se po zaléčení (a někdy i spontánně)
upraví do původního stavu.
Mezi jednotlivými atakami

Výstava s názvem ReStart začíná v galerii Kryt
3. listopadu v 17 hodin a končit bude 27. listopadu. Souběžně s výstavou bude probíhat veřejná sbírka v zapečetěné pokladničce, vybrané
finanční prostředky budou poté předány MS centru v Teplicích.

Svou tvorbu představí i Eva Hochmanová
může být – ale nemusí – i několik let. Relaps progredientní formou trpí asi 3 % pacientů. Ta
je obdobou předchozího typu
a liší se jen tím, že po atakách
nedojde k návratu do původního stavu a pomalu se zhoršuje
neurologické postižení. Třetím
typem je sekundárně progresivní forma či chronická progrese a nastupuje po odeznění
předchozích fází, tj. odezní ataky a dochází k pomalému
a postupnému zhoršování, což
je nejlépe patrné ve zkracování
dosahu chůze. Tato fáze nastává u neléčených pacientů za cca
15 let a do této fáze onemocnění dospějí téměř všichni pacienti. V závislosti na léčbě se
však liší doba, kdy se tak stane.
Posledním typem je primárně
progresivní forma, která se
vyskytuje u cca 10 % pacientů.
U tohoto typu se nevyskytují
ataky a neurologické potíže se
postupně zhoršují od samotného začátku. Pacienti jsou
v pohybu limitovaní podstatně
dříve, než u předchozích typů
této nemoci.
Ale jak už bylo řečeno, roztroušená skleróza je svým průběhem velice individuální, po
vyřčení diagnózy nelze jednoznačně říci, jaký průběh bude
mít - jestli mírný či agresivnější.
U každého probíhá jinak, s jinou
rychlostí se objeví omezení
hybnosti, s různými počty atak.
Neexistuje žádné pravidlo, kterým se lze řídit, a v tom spočívá

Na výstavě uvidíme i fotografie motýlů od Lenky Fricové
nevypočitatelnost této zatím
nevyléčitelné nemoci.
Na roztroušenou sklerózu stále
neexistuje účinný lék, který by
nemoc zcela vyléčil, na trhu
existuje však několik preparátů, které nemoc dokáží zpomalit, případně zastavit. Bohužel
ale ne všechny typy roztroušené sklerózy jsou ovlivnitelné
léčbou.
V galerii Kryt svou tvorbu
představí devět autorů ze
všech koutů České republiky, které spojuje tato společná diagnóza. Přivítáme
akademickou sochařku Zuzanu
Čížkovou, Kristýnu Saláškovou,
profesionální fotografku a majitelku fotoateliéru, své fotografie představí také Věra
Podběhlá z Městského úřadu
v Klášterci nad Ohří, ekonomická ředitelka Dana Štěpánková
či kurátorka galerie Kryt Lenka
Fricová. Dále uvidíte obrazy Evy
Hochmanové a trojice žen, Jitka
Šípová, Anna Luxová a Růžena
Poláková, představí šperky,
výrobky z papíru a textilní
panenky.
Lenka Fricová ■
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Děti ve světě pohádek
Děti z kláštereckých mateřských škol mohly opět vyzkoušet svoji odvahu, šikovnost
a naučit se, jaké to je pomáhat
kamarádovi. Uskutečnil se tak
další z řady adaptačních programů v rámci projektu START.
Adaptační programy mají
dětem ve školce i malým
prvňáčkům usnadnit přechod
do jiného prostředí, poznat
spolužáky, snadněji si najít
kamarády a naučit se „táhnout
za jeden provaz“.
„Adaptační programy probíhají
na všech základních i mateřských školách, jednotlivé činnosti mají pedagogové všech
škol podrobně naplánované.

Cílem je nejen adaptace dětí
a žáků, ale snahou je zapojit
i rodiče,“ říká Zdena Janichová,
vedoucí odboru sociálních věcí,
školství a sportu městského
úřadu a dodává: „To se daří zejména v mateřských školách,
kde probíhají společné akce pro
celou rodinu. Odměnou pro
děti jsou pak aktivity, které pro
školy připravuje Zámek, jako
partner adaptačních programů, na kterých si děti vyzkouší,
jak už jsou z nich „velcí a šikovní“ žáčci a kamarádi“.
Velké poděkování patří všem
členům týmu, kteří se podílejí
na zdárném průběhu projektu.
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Já, Youtuber už má plno
Plně obsazen je nový kroužek
Volňásku, který vychází
vstříc aktuálním zájmům
našich dětí. Je jím Já, Youtuber, který vede zkušený lektor Karel Černý. Na první
lekci, na níž přišlo 14 adeptů
tvorby videí na internetu, si
všichni ujasnili základní
pojmy. Vedoucí kroužku pak
začal předávat své zkušenosti s natáčením videí. „Každý
z vás je osobnost, mějte své
téma, toho se držte,“ říká
dětem. A varuje před pouhým kopírováním úspěšněj-

ších youtuberů. V závěru
první lekce si děti již vyzkoušely splnit úkol, natočit minutové video na zadané téma,
v němž mohli projevit svůj
vlastní kreativní přístup. Jako
správní kameramani pak
kroužili tanečním sálem, aby
zaznamenali děj. Někteří
i natáčeli a zároveň vysílali
živě, využili i zdejší wifi připojení. Natočená povedená
videa budou brzy k prohlédnutí nejen na kanálech jednotlivých dětí, ale i na webu
Volňásku.

Volňásek má ještě volná místa
Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním
číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Rodiče s dětmi, přijďte si zahrát do MŠ
V rámci projektu Start inkluzívního vzdělávání v Klášterci
nad Ohří pořádají klášterecké mateřské školy volné hraní.
Hraní je určeno primárně pro děti a jejich rodiče, které ještě
nenavštěvují mateřskou školu. Volné hraní se koná vždy
v odpoledních hodinách, od 15 do 17 hodin. Děti mají příležitost seznámit se s novým prostředím i s novými kamarády,
rodiče mohou získat informace o MŠ a předškolním vzdělávání, které je zajímají. Spontánní hraní má velký význam
pro rozvoj osobnosti dítěte, proto mohou přijít i děti s rodiči,
které už mateřskou školu navštěvují. Hra děti dokáže rozveselit, přenést do světa fantazie a nabídnout jim mnohá
řešení různých situací. Přijďte si tedy hrát!
Volné hraní se uskuteční takto:
MŠ U jablíček a MŠ Stonožka: 15. 11. a 13. 12.
MŠ Sluníčko: 22. 11. a 19. 12.
MŠ Duha: 27. 11. a 18. 12.
MŠ Bruslička: 14. 11.

Na odvážlivce čeká Strašidelná stezka
Volňásek pořádá 11. 11. stezku plnou nástrah, záludností
a dobrodružství. Na trase směrem do Ciboušova se objeví
bytosti se strašidelnými úkoly, které budou děti plnit až
do podvečerních hodin. Na konci všechny čeká velký táborák (buřty s sebou). Dětské masky a lampióny vítány. Vstupenky za 60 Kč zakoupíte ve Volňásku, čas bude upřesněn
na vstupence, první odvážlivci vycházejí v 15 hodin.

Některé kroužky ve Volňásku
již mají plně obsazeno,
v některých jsou ještě volná
místa. „Uvítáme šikovné
chlapce do zájmového útvaru
leteckých modelářů Vlaštovky.
Zázemí dílny je pěkně vybavené, pan vedoucí Doušek je
odborník, který děti dokáže
nadchnout, a co je důležité,
naučit spoustu nových věcí,“
říká Hana Kottková.
Další zatím nenaplněné kroužky jsou tyto: Výroba šperků
a výtvarný, hra na flétnu,
pohybovky, břišní tance,
trampolíny. V letošním roce
je otevřeno 55 zájmových
útvarů. Děti se mohou přihlašovat do konce října. Během
celého roku lze přihlášku pod-

at také, většina z kroužků
může být již obsazena. Jako
je například kroužek Já, Youtuber.
Trampolíny jsou spojené
s posilováním, kroužek funguje již čtvrtým rokem. Počet
dětí je omezen počtem šesti
trampolín, děti zde posilují formou her a soutěží za pomoci
švihadel, obručí, gymnastických míčů. Poté následují skoky na trampolínkách za
doprovodu hudby, děti si
vytváří vlastní sestavy.
A ještě novinka na závěr,
o kroužek keramiky pro
dospělé je takový zájem, že
je třeba si telefonicky na
č. 474 375 872 předem rezervovat místo.

Proč právě do přípravné třídy
Přípravná třída základní školy
Petlérská vzdělává předškolní
děti, které na základě šetření
pedagogicko-psychologické
poradny nebo Speciálně
pedagogického centra mají
doporučený odklad školní
docházky
a
doporučení
docházky do přípravné třídy.
V této třídě je maximální
počet 15 dětí ve třídě, což je
velkou výhodou pro děti
s odkladem školní docházky.
Děti mají možnost nadále
zůstat v mateřské škole, kterou navštěvovaly dosud nebo
je rodiče mohou zapsat právě
do přípravné třídy a to ještě
do ledna daného školního
roku.
Některé děti potřebují větší
klid při získávání dovedností,
jiné potřebují emočně dozrát,
některé se potřebují naučit
více soustředit apod. K tomu
všemu jim pomůže menší
kolektiv s větší možností individuálního přístupu.
A jak taková výuka vypadá?
Děti již mají vyučovací hodiny,
zároveň si i hrají. Ke hře je
vybavená i třída. Těší se do

PRO RODINU
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velké tělocvičny, navštěvují
i počítačovou třídu v rámci
rozvoje poznávání. Využívá se
prožitkové učení, a to hlavně
při pobytu venku. O přestávkách se děti mohou uvolnit na
chodbě skákáním panáka,
hrou fotbalu s hadrákem,
mohou využít žebřiny nebo
pingpongový stůl ke hře.
Denní činnosti v přípravné třídě začínají v 8 hodin a končí
v 11,40 hodin. Pracujícím rodičům se nabízí možnost školní
družiny, která má provoz od 6
do 16 hodin. V neposlední řadě
je dětem věnována kvalitní
logopedická péče speciálním
pedagogem, který pracuje
individuálně s rodiči 1x v týdnu.
V přípravné třídě ZŠ se neplatí úplata za vzdělávání, pouze
roční platba do fondu třídy
a SRPŠ, případně roční poplatek školní družiny a obědy. Po
ukončení docházky do přípravné třídy mohou děti
docházet do základní školy,
kterou si vyberou rodiče.
Dana Rytychová,
třídní učitelka ■

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
„Smrt není zlá, ale cesta ke smrti – ta je hrozná.“ Dne 1. listopadu 2017 vzpomeneme
30. výročí úmrtí mého milovaného a jediného
syna Milana Hory (stálého průvodce zámku
v Klášterci nad Ohří). Jeho mladý život byl
zmařen „šikanováním“ na vojenské základní
službě.
Kdo jste ho znal a měl rád, vzpomeňte, prosím, se mnou
– maminka Marie Horová.
V pátek 27. října se od 15 hodin uskuteční pietní akt
u příležitosti 99. výročí založení samostatného československého státu dne 28. října 1918. Na místním
hřbitově budou po slavnostním projevu starosty města
položeny věnce a zazní česká národní hymna v podání
orchestru Viliama Béreše. Čestnou stráž u památníku obětem válek budou držet členové místního skautského oddílu.
Všichni jste srdečně zváni.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří mi v pátek 18. srpna kolem 15. hodiny
pomohli při nehodě, která mě postihla na autobusové
zastávce Petlérská II. Zvláštní poděkování vyslovuji paní
s kočárkem a dalším dítětem za její neobyčejně lidský
přístup.
J. M.
MÚSS Klášterec nad Ohří děkuje panu Škramlíkovi za bezplatný odvoz klientů Domova pro seniory do Kina Egerie
a zpět.

Oslavili 30 let školy, chystají řadu novinek
Nedávné 30. výročí založení
ZŠ Krátká se neslo v duchu
kulturních a sportovních
vystoupení žáků školy, děti
příchozím nabídly i krásné
rukodělné práce. Velkému
zájmu se těšilo prohlížení pečlivě vedených kronik školy.
Kulturní vystoupení žáků pod
vedením paní učitelky Novotné
ukázalo, jak jsou děti šikovné
ve zpěvu či pohybovém
vystoupení. Velkému potlesku
se těšili chlapci a dívky z gymnastického oddílu Žabičky,
který vede paní učitelka Jedličková.
Ředitel školy Petra Opava také

upozornil na to, že škola se
jako jedna z mála věnuje nadaným dětem. Jedná se o spolupráci se společností Qiido
a BOS Automotive Products
CZ s. r. o. „V současnosti probíhá vyhledávání dalších žáků
na I. stupni školy, kteří poté
po doporučení pedagogicko
psychologickou poradnou a se
souhlasem zákonných zástupců budou zařazeni mezi nadané žáky,“ říká Opava. „ Nově
nyní pořádáme pobytový
lyžařský kurz pro žáky 4. a 5.
tříd a dále tříd na druhém
stupni. Náplní kurzů je sjezdové lyžování, běžecké lyžo-

vání, snowboarding. Kurzy
jsou již plně obsazeny. Poslední týden v květnu budeme
nově pořádat sportovně turistický kurz pro ročníky na druhém stupni. Náplní kurzu bude
cyklistika, turistika, vodní
turistika, jízda na sportovních

koloběžkách,“ doplňuje výčet
nových aktivity školy její ředitel. Navíc se škola nyní snaží
rozšířit výuku jazyků. Začíná
se vyučovat angličtina v rámci
kurzu Cambridge English
s mezinárodní jazykovou
zkouškou.

Koutek vzpomínek
v Domově pro seniory

Zaměstnanci Městského ústavu sociálních služeb v Klášterci
nad Ohří vytvořili pro své klienty Koutek vzpomínek, kde
mohli v rámci reminiscenční terapie zavzpomínat na „staré
časy“. Byly zde k vidění staré gramofonové desky, žehličky,
váhy, fotoaparáty, dobové kancelářské potřeby a kuchyňské nádobí z let dávno minulých.

POHLED DO HISTORIE
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Uplynulo již 50 let od stěhování porcelánky
Před 50 lety se provoz klášterecké porcelánky přestěhoval z původní budovy do nových budov, vybavených
moderní technikou. Stalo se tak v letech 1967–1968.

Na konci 18. století se v této
oblasti uskutečnilo několik
pokusů o výpal porcelánu.
Kaolin byl objeven i na kláštereckém panství, v okolí
Černic a právě to donutilo
J. M. Webera k tomu, aby
půdu v okolí Klášterce prozkoumal důkladněji. První
pokus o výpal se uskutečnil
v sala terreně 18. dubna
1794 a byl neúspěšný. Druhý pokus, který se konal
15. září 1794 se ale bohužel
také příliš nepodařil. Z tohoto výpalu nicméně pochází
nejstarší dochovaný zkušební kus porcelánu, a to koflík
s nápisem Vivat Böhmen,
který je v současnosti umístěn v expozici kláštereckého
zámku.
Weber
obdržel
18. října 1794 od zemského
gubernia písemný souhlas se
zhotovováním a prodejem
kameniny, podle přiložených
vzorků, vyráběné na panství
Klášterec. V roce 1797 si
porcelánku pronajal Christian Nonne, v jehož osobě získala porcelánka odborné
a zkušené vedení – a výsledky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Zlepšila se kvalita
výrobků, zvýšil se i jejich
objem a začal se také používat kvalitnější kaolín. Barvy
na porcelán se vyráběly přímo v továrně.
V roce 1803 se novým majitelem provozu stal Jan Josef
Thun, ten změnil mimo jiné
původní název porcelánky na
Knížení Thunská továrna

a změnila se také značka
porcelánu, z původního písmene K s parohy se změnila
na písmena TK. Nad tuto
značku pak ještě v roce 1895
přibyla korunka. K rozšíření
porcelánky došlo za následujícího vlastníka závodu, Josefa Matyáše Thuna. Na místě
původní loretánské kaple byl
zřízen přízemní dům, v provozu byla i dále původní kruhová pec, postavena byla
také písárna. V roce 1843
získala porcelánka povolení
pro zřízení tiskárny.
V roce 1848 se stal ředitelem
továrny Karel Venier, jedna
z nejvýznamnějších osobností v dějinách porcelánky.
Karel Venier začal v porcelánce s velkou reorganizací,
která byla plně dokončena
v roce 1855. Navrhnul
rekonstrukci mlýna porcelánové směsi, žádal o nové
prostory pro malíře, zvýšil se

počet zaměstnanců a zlepšila se kvalita porcelánové
hmoty, výrobky klášterecké
porcelánky byly srovnatelné
s výrobky z nejlepších českých porcelánek. Odchodem
Karla Veniera z místa ředitele
končí nejvýznamnější období
klášterecké porcelánky.
Na začátku 20. století zůstává porcelánka i nadále
majetkem rodiny Thunů,
ředitelem se stal Karl Merker
a poté Josef Teuchner. Po
roce 1918 byla značka TK
doplněna o nápisy „Thun“
a „Czechoslovakia“. První
světová válka způsobila
pokles výroby, do provozu
byla uvedena vlastní elektrárna či nová přípravna
masy, další modernizaci ale
zabránila zemědělská reforma. Podnik nesl v této době
název Thunská továrna na
porcelán (Thun´sche Porzellanfabrik) a byl plně samostatný. Další pokles výroby
pak způsobila hospodářská
krize ve 30. letech.

V roce 1939 vypukla 2. světová válka. Důsledky války
nebyly zpočátku tak výrazné, ale v roce 1944 se porcelánka dostává do velkých
potíží. V témže roce vznikl
v porcelánce velký požár.
V říjnu 1945 byla klášterecká porcelánka dekretem
prezidenta republiky znárodněna a byl vytvořen
Národní podnik Thunská
továrna na porcelán se sídlem v Karlových Varech.
Poválečné podmínky českého průmyslu nebyly nikterak
jednoduché. Započala obnova
zničených
budov
a výstavba nových, obnoveny byly také postupně
exportní vztahy a nakonec
bylo sídlo z Karlových Varů
přemístěno právě do Klášterce nad Ohří a v roce 1950
do Dalovic. V roce 1958 mizí
z názvu klášterecké porcelánky jméno knížecího rodu
Thunů a závod se od tohoto
roku jmenuje Karlovarský
porcelán.

Historie původní klášterecké porcelánky končí
v roce 1967, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě nových, moderních budov.
V příštím čísle přineseme
rozhovor s ředitelem porcelánky Janem Šteflem.
Lenka Fricová ■
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TIP NA VÝLET

Hledači kešek putují celým světem, krásu nacházejí i doma
Už jste slyšeli o geocachingu
(čti geokešing)? Jedná se
o celosvětovou hru na
pomezí sportu a turistiky,
kdy lidé hledají ukryté
schránky (fyzické nebo virtuální), kterým se říká kešky. Ty bývají ukryté na
nejrůznějších místech, ať už
turisticky atraktivních či jakkoliv jinak zajímavých. Při
hledání kešky zažívají hledači – tzv. kačeři – dobrodružství jako v honbě za
pokladem. Slouží jim přitom
moderní nástroje, kešky se
hledají pomocí navigace,
které jsou již i v nových
smartphonech. Díky registraci na mezinárodním
webu www.geocaching.com
(je i v češtině), kde má Česká republika momentálně
cca 65 tisíc aktivních hráčů,
může kešky hledat kdokoliv,
a to kdekoliv na světě.
„Geokešingu se věnuji už
od roku 2006, svou první
kešku jsem našel na výročí
Dne nezávislosti USA,“ říká
Jan Kučera, který je jednak
hráčem, ale i reviewerem
pro Českou a Slovenskou
republiku. Jako dobrovolník
tak posuzuje navrhované
kešky a poté je publikuje na
webu hry. Je mnoho druhů
keší, nejčastější jsou tradiční, multikeše, mysterykeše,

letterboxy, earthcache a virtuální keše. Poslední jmenovanou vytvořil Jan Kučera
v Klášterci nad Ohří u sloupu
Nejsvětější Trojice. Pro
úspěšný nález této keše stačí vyfotografovat sebe nebo
kolegu, eventuálně jen navigační přístroj se sloupem,
a fotografii vložit na stránky
geokešingu. „Díky této aktivitě jsem se dostal na místa,
odkud mám nejlepší fotky,“
prozrazuje, k čemu může

takový koníček sloužit.
Našel tak například skalnatý
útvar (na snímku), ke kterému nevedou žádné značené turistické stezky, jen
stezky pro zvěř. Nachází se
mezi
obcemi
Rudolice
a Kalek. Jedná se o schránku mysterykeše, ke které je
nutná domácí příprava. Mezi
další oblíbené druhy kešek
patří geologické kešky, tzv.
earthcache, kde je hlavním
úkolem vyřešit na místě

nějaký geologický úkol
a odpověď zaslat majiteli
earthcache. U geokešingu
se hledači dozví mnoho zajímavého z nejrůznějších
oborů, ale hlavně se dostanou ven, do přírody, do
města, podle toho, co preferují. Zálibě se mnohdy
věnují i rodiče s dětmi,
o výhodách společného trávení volného času a pobytu
v přírodě snad ani není třeba
hovořit.

Netradiční poznávací turistika v off-roadech

foto: M. Aubrechtová
Máte pocit, že ve svém kraji
znáte každý kout? Zkušení
průvodci Offroadsafari vás
vyvedou z omylu. V off-roadech vás vezmou na místa,
o kterých jste neměli tušení
nebo je míjeli bez povšimnutí,
a poví vám o nich zajímavé příběhy. Podíváte se na místa

VÍCE INFORMACÍ NA
www.offroadsafari.cz
s nejlepšími výhledy do krajiny,
do štol a válečných krytů, na
kozí farmu, ochutnáte lokální
vína a sýry, objevíte nepoznaná zákoutí Doupovska, České-

ho středohoří, Krušných hor,
ale i Saska. Vyrazit můžete na
některý z veřejně vypsaných
výletů nebo si zamluvit offroad s průvodcem pro soukromou skupinu. Offroadsafari
pořádá také teambuildingy
a akce pro firmy.
Redakce Kláštereckých novin

NÁŠ TIP:
Pořiďte dárkový poukaz na
výlet s Offroadsafari jako
nevšední dárek k Vánocům.
osobně vyzkoušela cestu
Doupovskem a Českým středohořím, doporučujeme.

SPORT
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Tomáš Bernášek má stříbro z Mistrovství ČR
Poslední mistrovský závod
má za sebou i žactvo, které
závodilo v Hodoníně. Za klášterecký oddíl tam startovali
dva atleti. Tomáš Bernášek
(na snímku vlevo) a Jakub
Chloupek. Tomáš po čtvrtých
a pátých místech chtěl
medaili. Postavil se na trať
1500 m ozdobenou překáž-

kami a vodním příkopem.
A povedlo se. V chladu a dešti
si v osobním rekordu doběhl
pro stříbrnou medaili. Škoda
jen, že na mezistátním utkání
nebyla jeho disciplína. Mohl
by se tak zařadit mezi členy
oddílu, kteří oblékli reprezentační dres. Tak třeba příští rok
již v dorostenecké kategorii.

Čekají ho velké výzvy. Od
mezistátního
utkání
po
Mistrovství Evropy dorostu.
Jakub se po zdravotních
problémech konečně postavil
na start mistrovského závodu a hned ve 2 disciplínách.
Na trati 300 m to ještě 80 m
před cílem vypadalo, že si
zajistí finále, ale bohužel se
začal více soustředit na soupeře než na svůj výkon a na

finále to nakonec nebylo. Ale
ani 10. místo po vleklých
zdravotních problémech není
špatné. Druhý den si vyzkoušel sprinterské kvality na
150 m trati. V osobním
rekordu si doběhl pro 12.
místo. I Kubu čeká od ledna
posun do dorostenecké kategorie. Klukům gratuluji
a přeji hodně zdraví a úspěchu. Veronika Purmanová ■

Sportovci se dozvěděli novinky

Oddíl řeckořímského zápasu a volného stylu pořádá
nábor žákyň a žáků od 6 do 14 let. Trénink se koná na ZŠ
Školní každé pondělí a středu od 18.00 do 19.45 hodin.
Děvčata a kluci, přijďte mezi nás, se zápasem se naučíte
také sebeobranu. Můžete se s námi podívat do světa.
Jsi-li mrštný a rád se pereš, tak přijď k nám a zkus to na
zápasnické žíněnce. Uděláme z tebe reprezentanta.
Zájemci se mohou hlásit přímo u trenéra Vasila Želeva.

Karatisté na výbornou
Kadaňská sportovní hala se
14. října stala dějištěm
Národního poháru JKA seniorů a dorostenců a České
národní ligy JKA žáků.
Závodníci z Karate klubu
Kadaň a Klášterec získali dvě
medaile v individuálních soutěžích a tři medaile v týmových soutěžích. „Závodníci
získávali poslední body na blížící se Mistrovství ČR, které se
bude konat 4. a 5. listopadu
v Neratovicích. Všem děkujeme za předvedené výkony
a za vzornou reprezentaci
nejen našeho klubu, ale i obou
měst, Kadaně a Klášterce,“
říká spokojeně Josef Patík
a vyjmenovává: „Největším
úspěchem karate klubu v individuálních soutěžích v národním poháru bylo 2. a 3. místo
Kristýny Tesařové v KATA

a KUMITE, 5. místo v KUMITE
Daniela Bachorce a 7. místo
Marka Mänzla. V týmových
soutěžích získali 2. místo
v KATA mladšího dorostu
(Ladislav Froněk, Marek Mänzel a Daniel Bachorec),
3. místo v KATA týmu získali
starší dorostenci (Matěj Kalkuš, Matěj Kovářík a Vladislav
Kroutil) a mladší dorostenky
(Kristýna Tesařová, Pavla Patíková a Beata Dlouhá). Všichni
závodníci se s těžkou situací
poprali opravdu výborně.“
Za pořadatele pak zhodnotil
celý turnaj slovy: „Vše se
povedlo na výbornou, všichni
byli s organizací spokojeni
a tak věříme, že se celá karatistická špička České republiky v kadaňské sportovní hale
opět objeví, a to na podzim
příštího roku.“

Na pravidelném setkání
zástupců města s představiteli sportovních klubů se
hodnotily konkrétní plány
z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v letech
2017–2025. Starosta města
Štefan Drozd informoval přítomné o jednotlivých krocích
radnice, jako jsou například
plány na výstavbu nového
atletického oválu: „V listopadu bychom už měli vědět,
zda se nám podaří získat
dotaci. Pak budeme vybírat zhotovitele. Jedná se
o 1. etapu. V 2. etapě se bude
rekonstruovat zázemí stadionu,“ uvedl starosta. Jako

dobrý příklad z praxe, která
je v koncepci, starosta zmínil
hojně navštívenou akci Sport
spojuje generace, kterou připravil FK Rašovice ve spolupráci s Českou unií sportu.
Veronika Dlouhá, vedoucí
finančního odboru, poté
seznámila přítomné s vypsáním dotačního titulu na podporu projektů v oblasti
tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2018. Vypsán
je i dotační titul na podporu
činnosti v této oblasti, veškeré podklady a tiskopisy
jsou zveřejněny na webu
města.

V listopadu oslaví 60 let hokeje
Hokej patří mezi naše nejoblíbenější sporty. Kolik lidí – ať
již přímo sportovců nejrůznějšího věku, jejich trenérů,
činovníků klubu až po fanoušky prošlo kláštereckým klubem za dobu 60 let jeho
existence, těžko spočítáme.
Na rozvoji kláštereckého
hokeje se v průběhu let podílela celá řada zdejších lidí.
Doufejme tedy, že se mnozí
přijdou podívat na oslavu 60
let hokeje, která se uskuteční
25. listopadu od 13 hodin.
Na zimním stadionu se při
této příležitosti odehraje turnaj 3. tříd v minihokeji, ten
bude probíhat od 13 do 16
hodin. Od 17 do 19 se pak
chystá utkání staré gardy HC
Klášterec. „V průběhu utkání
staré gardy proběhne předání

Ceny města pro rok 2017,“
uvádí za organizátory Petr
Mikeš, který zve na zimní stadion všechny příznivce tohoto
tradičního sportu.

TERMÍNY VEŘEJNÉHO
BRUSLENÍ
4. 11. (So) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
4. 11. (So) 15.30–16.30
5. 11. (Ne) 13.30–14.30
6. 11. (Po)
17.00–18.00
11. 11. (So) 16.15–17.15
13. 11. (Po) 17.00–18.00
18. 11. (So) 16.15–17.15
20. 11. (Po) 17.00–18.00
25. 11. (So) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
25. 11. (So) 11.15–12.15
27. 11. (Po) 17.00–18.00

KDY A KAM NA HOKEJ
5. 11.
17. 11.
19. 11.
26. 11.

17.00
18.00
17.00
17.00

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

Krmiva
Stěhují se k vám MYŠI a POTKANI?
… máme pro vás řešení

pastičky na myši a potkany
dřevěné / plechové
od 17 do 28 Kč

JEDY Patenrat G
0,2
1
2,5
5

kg
kg
kg
kg

–
–
–
–

45 Kč
98 Kč
226 Kč
399 Kč

Kominictví

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

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

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

INZERCE
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď k nám
a začni měnit svou budoucnost! Jsme ZF – mezinárodní
společnost s více jak 138 000 zaměstnanci ve 40 zemích
světa. Neváhej a přijď využít svou příležitost.
 Vedoucí výrobního úseku Automotive
 Inženýr kvality / Specialista analýz
 Mechanik seřizovač
 Finanční účetní SAP
 Inženýr zákaznické kvality
 Specialista Controllingu
 Skladník / skladnice
 Skladník – příjem zboží
 Specialista logistiky
 Vedoucí logistiky
 Electronics Engineer
 Procesní inženýr
 Technický asistent
 Koordinátor výrobních systémů
 Inženýr kvality dodávek
 Specialista controllingu
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com

KŘÍŽOVKA
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