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Advent v zámeckém parku
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Mílou Koubovou i o Kometě
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Děti ze ZŠ Školní potěšily
seniory pohádkou

Školy se přidaly k akci
Česko vesluje

Přejeme
krásné Vánoce

16.00 Sněhová královna v zemi zrcadel

18.00 Novoroční žákovský koncert

19.00 Bohemian Rhapsody

19.00 Skleněný

16.00 Raubíř Ralf a internet

19.00 Skleněný

16.00 Ledová sezona: Medvědi jsou zpět

19.00 Slam Poetry

16.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

19.00 Kursk

19.00 Bohemian Rhapsody

19.00 Favoritka

16.00 Ledová sezona: Medvědi jsou zpět

19.00 Narušitel

16.00 Psí domov

19.00 Zrodila se hvězda

16.00 Raubíř Ralf a internet

19.00 Psí domov

19.00 Robin Hood

19.00 Ženy v běhu

13. 1.

16. 1.

16. 1.

17. 1.

18. 1.

18. 1.

19. 1.

19. 1.

20. 1.

20. 1.

23. 1.

24. 1.

25. 1.

25. 1.

26. 1.

26. 1.

27. 1.

27. 1.

30. 1.

31. 1.

ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr (2D)

USA – Robin se svým maurským přítelem Malým Johnem proti zkorumpované anglické vládě v podívané plné epické válečné choreografie i romantiky (2D)

USA – Jednoho dne Bella zmizí a ocitne se více než 600 km od svého pána. Láska k němu je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se vydává domů (2D)

USA – Animovaný film. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak při riskantní cestě po světové počítačové síti

USA – Romantické hudební drama s Bradleym Cooperem (zároveň jeho režijní debut) a Lady Gaga v hlavních rolích. Vymění vlastní kariéru za tu její (2D)

USA – Jednoho dne Bella zmizí a ocitne se více než 600 km od svého pána. Láska k němu je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se vydává domů (2D)

ČR – Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, armádního letce socialistického Československa, s Jiřím Dvořákem v hlavní roli (2D)

USA/Indie – Medvěd Norm má rád společnost a legraci, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem ledových planin dost pokulhává (2D)

Irsko/VB/USA – Přímé dialogy a mocenské intriky v historické životopisné komedii o náladové královně Anně, lady Sarah a nové služebné Abigail (2D)

VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (2D)

BEL/LUC – Historické drama vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K–141 Kursk (2D)

Francie – Animovaný film. Panoramix se vydává s Asterixem a Obelixem najít mladého druida, aby mu mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru (2D)

Kulturní fenomén současnosti na pomezi poezie a divadla, pořádá eLKa

USA/Indie – Medvěd Norm má rád společnost a legraci, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem ledových planin dost pokulhává (2D)

USA – Pamatujete na Pana Skleněného (S. L. Jackson) a Vyvoleného (B. Willis)? Ve fantasy thrilleru se vracejí, a to ještě s Rozpolceným (J. McAvoy)

USA – Animovaný film. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak při riskantní cestě po světové počítačové síti

USA – Pamatujete na Pana Skleněného (S. L. Jackson) a Vyvoleného (B. Willis)? Ve fantasy thrilleru se vracejí, a to ještě s Rozpolceným (J. McAvoy)

VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (2D)

Koncert žáků základní umělecké školy

Rusko – Animované dobrodružství o mocném králi Haraldovi, jenž uvězní všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Zastavit ho může jedině Gerda (2D)

USA – Robin se svým maurským přítelem Malým Johnem proti zkorumpované anglické vládě v podívané plné epické válečné choreografie i romantiky (2D)

USA – Animovaný film. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak při riskantní cestě po světové počítačové síti

USA – Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth a další skvělí herci v rodinném fantasy muzikálu o chůvě Mary Poppins, která dohlíží na děti tehdejších hrdinů (2D)

Výstava – více na str. 14

USA – Animovaný film. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak při riskantní cestě po světové počítačové síti

ČR – Příběhy lidí, kteří se pokoušejí znovu najít cestu ke svému štěstí. Režie a scénář Olga Dabrowská (Samotáři), hrají: I. Chýlková, V. Hybnerová a další (2D)

Průvod městem od Centrumu přes nové sídliště a Panoramu do kostela Nejsvětější Trojice se světelnou kometou a dlouhým ohonem dětí a dospělých

Francie – Animovaný film. Panoramix se vydává s Asterixem a Obelixem najít mladého druida, aby mu mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru (2D)

VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (2D)

Rusko – Animované dobrodružství o mocném králi Haraldovi, jenž uvězní všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Zastavit ho může jedině Gerda (2D)

USA – Clint Eastwood v hlavní roli dramatu o osmdesátiletém pašerákovi drog. Doženou ho dluhy z minulosti dřív než ruka zákona? (2D)

USA – Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth a další skvělí herci v rodinném fantasy muzikálu o chůvě Mary Poppins, která dohlíží na děti tehdejších hrdinů (2D)
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* ceny budou upřesněny na webu: kino.klasterec.cz do konce prosince; informace o plesech získáte v kulturním domě na tel.: 474 375 726 • Zámek bude od 17. 12. 2018 do 2. 1. 2019 z technických důvodů uzavřen.

19.00 Robin Hood

12. 1.

19.00 Cena za štěstí

16.00 Raubíř Ralf a internet

19.00 Bumblebee

9. 1.

10. 1.

19.00 Mary Poppins se vrací

19.00 Aquaman

6. 1.

12. 1.

18.00 Andělská KOMETA

6. 1.

11. 1.

16.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

6. 1.

16.00 Raubíř Ralf a internet

19.00 Bohemian Rhapsody

5. 1.

17.00 Pocta rodu Brokofů

16.00 Sněhová královna v zemi zrcadel

5. 1.

11. 1.

USA – Dobrodružství čeká Charlie, která k 18. narozeninám dostane omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee… (2D)

19.00 Pašerák

4. 1.

11. 1.

USA – Dobrodružný příběh odhaluje původ Arthura Curryho, superhrdiny, který je napůl člověk a napůl obyvatel bájné Atlantidy (3D)

16.00 Mary Poppins se vrací

USA – Romantická komedie. Díky nové identitě, kterou pro ni přátelé vytvoří, získá prodavačka Maya (Jennifer Lopez) pozici, o které vždycky snila

19.00 Znovu ve hře

4. 1.

USA – Dobrodružství čeká Charlie, která k 18. narozeninám dostane omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee… (2D)

Výstava – portréty osobností, snímky zátiší, motivy přírody, nadčasové snímky z cest – do 24. 2. 2019

3. 1.

Karel Čapek fotograf

19.00 Bumblebee

do 24.2.

Popis

2. 1.

Název akce/filmu

Datum Čas
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SLOUPEK STAROSTY

Podruhé se klášterecká radnice zúčastnila soutěže Ministerstva vnitra ČR Přívětivý úřad
a podruhé stála na stupních vítězů. V Ústeckém kraji suverénně obhájila první místo,
v celostátním měřítku byla bronzová. „Za úspěchem stojí na jedné straně aktivní zaměstnanci, kteří přicházejí s nápady, chutí a schopnostmi je realizovat, na druhé straně ale
i občané, od kterých získáváme každodenní a často i nekompromisní zpětnou vazbu, za
kterou děkujeme,“ říká tajemnice úřadu Radka Hodicová, která ocenění spolu se starostou
města Štefanem Drozdem v Praze převzala.
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12
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Letošní investice města
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16

Udělejte pod stromečkem radost
knihou

sport
Školy se utkaly v akci Česko
vesluje
Klášterecké volejbalové debly
mají své vítěze
Olympionici motivují žáky
ze ZŠ Petlérská

kultura

kultura

tip na výlet
Výlet na vánoční trhy
a do aquaparku

rozhovor s...

Program galerie Kryt pro rok
2019
Kalendář vytvořili zkušení
fotografové spolu s dětmi

pohled do historie
Letos uplyne 300 let od úmrtí
Jana Brokofa

Miloslavou Koubovou

10

pro rodinu
Vítání občánků na zámku
Klášterecké děti zvítězily
Děti prožily prima den
v truhlárně

aktuálně
Z klášterecké radnice
a Okounova

8

13

aktuálně
Pamětníci Mikulovic
a Vernéřova vyprávějí
příběhy
Město se prezentovalo
na veletrhu v Lipsku
Předvánoční čas v domově
pro seniory
Tříkrálová sbírka poprvé
v Klášterci

6

Děti zajímá hlavně oprava
a výstavba nových hřišť
Senioři se dozvěděli
o možnostech pomoci

Vánoce
Jak jsme slavili advent

pro rodinu

17

inzerce

20

křížovka

Vážení Klášterečtí,
jsme na konci
roku
2018
a můžeme se
ohlédnout
zpět, jaký byl,
ale také hledět na to, co
nás
čeká
v roce příštím. Naše město
bylo letos v některých jeho
částech jednou velkou stavbou. Nebyly to však pouze
investice města, ale zejména
rekonstrukce vodovodních či
plynových řadů. Tyto budou
zcela jistě pokračovat i v roce
příštím v dalších lokalitách.
My se pustíme do celkových
rekonstrukcí v ulicích Sadová
a Souběžná. Dokončit bude
nutné dvě velké investiční
akce, které nám přerušilo
počasí. Rekonstrukce sportovního stadionu i parku pod
Královéhradeckou ulicí tak
budou dokončeny na jaře
příštího roku.
Díky nově vybudovaným povrchům cest v zámeckém
parku i nádvoří zámku jsme
mohli přesunout naši tradiční
akci zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromečku
do nového místa. Jsem tomu
velmi rád a děkuji všem
pořadatelům za nasazení
a nesnadnou práci v počasí,
které se příliš nevydařilo.
Přesto jsem dostal mnoho
kladných ohlasů, za které
Vám děkuji.
Mám radost z obhajoby titulu
Přívětivý úřad ‒ 1. místo
v Ústeckém kraji a získání 3.
místa v rámci celé České
republiky. Je to zásluha všech
aktivních kolegyň a kolegů
na našem úřadě. Také jsem
rád, že se daří díky aktivní
práci městské policie řešit
Vaše podněty směrem k občanům, kteří stále nepochopili, jak chceme v našem
městě žít. Prosím, pokračujme v této spolupráci. Rádi
bychom rozšířili řady městských policistů, abychom
mohli v budoucnu přejít na
nepřetržité služby.
Závěrem mi dovolte popřát
Vám i Vašim blízkým hlavně
pevné zdraví a štěstí na slušné lidi ve svém okolí. Krásné
a klidné prožití vánočních
svátků a úspěšný rok 2019.
Štefan Drozd, starosta města
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KLÁŠTERECKÉ NOVINY

12/2018 | strana 4

Zaměřeno na… Investice města v letošním roce
V posledních Kláštereckých novinách tohoto roku přinášíme výběr investičních akcí, které město v letošním
roce realizovalo. Lednové noviny Vám pak přinesou informace o plánovaných zakázkách na příští rok.
Parkování, chodníky a silnice
V letošním roce se
město zaměřilo na
výstavbu
dalších
parkovacích míst,
vybudovalo se například nové parkoviště
v Zahradní ulici. Parkoviště bylo vybudováno také v ulici 17.
listopadu čp. 478481 a rozšířilo se
parkování „pod pekárnou“ v Petlérské
ulici. Parkovací místa
přibyla i v rámci druhé části VI. etapy
regenerace panelového sídliště, která
se v letošním roce
dotkla ulic Sportovní,
Ječná a Luční. Kromě
parkování řešila i nové povrchy chodníků a silnic, osvětlení
nebo veřejnou zeleň. Nová kontejnerová stání byla vybudována ve Školní, Chomutovské, Pražské a Krátké ulici.
V současné době se realizuje oprava stávajícího chodníku
v Chomutovské ulici podél hlavní silnice I/13, jež byla podpořena ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně
se zde vyměnilo veřejné osvětlení a stávající dělící stěna se
nahrazuje novým gabionovým plotem. Nového chodníku
a části nové komunikace se dočkali i obyvatelé ulic Větrná
a V Zátiší. Silnice se opravila také v ulici U Porcelánky.
Turistické cíle a historické objekty
Město se v letošním roce zabývalo také historickými a turistickými objekty ve městě a okolí. Na zřícenině hradu Šumná
pokračovala konzervace stěn, tentokrát na jižní straně.
Zámecký park obklopuje historická zeď, jejíž rekonstrukce
byla letos zahájena opravou vstupní renesanční brány směrem
od lázeňského areálu. Do brány zatékala voda a hrozily větší
škody, v dalších letech se bude pokračovat s opravou ohradní
zdi. V objektu v Zahradní ulici čp. 10, kde sídlí pošta, městská
policie či odbor sociálních věcí, školství a sportu, proběhla
rekonstrukce střechy a výměna oken. Většina finančních
nákladů na obnovu tohoto historického objektu byla hrazena
z Programu regenerace městské památkové péče Ministerstva
kultury České republiky. Opravena byla také terasa v Chomutovské ulici u kruhového objezdu, a to včetně opravy štítu
domu. Dům nyní zdobí logo města a instalována zde byla
konstrukce na bannery, které budou zvát projíždějící návštěvníky na významné akce města a turistické cíle. Letní kino
v loňském roce prošlo opravou cest, letos se město zaměřilo
na opravu tamních objektů – bývalé promítárny, občerstvení
a toalet.
Školská zařízení
V každém roce město investuje nemalou částku do nutných
prací na školských zařízeních. V letošním roce byla mimo jiné
rekonstruována zásobovací rampa u kuchyně ZŠ v Krátké
ulici a stavebními úpravami prošla školní kuchyně ZŠ v Petlérské ulici, v Krátké proběhla kompletní výměna rozvodů
vody. V základní umělecké škole proběhly stavební úpravy
učebny výtvarného oboru a v areálech mateřských škol v Souběžné a ve Školní ulici bylo stávající oplocení nahrazeno
novým.

Projektování
V roce 2018 se město také zabývalo tvorbou projektových
dokumentací k plánovaným výstavbám. Projektová dokumentace je soubor schémat a výkresů s textovou částí, který
slouží jako popis stávajícího stavu a podrobný popis budoucího
stavebního procesu. Do příštích let se plánuje kompletní
rekonstrukce lokality ulic Boženy Němcové a Husova. Další
oblastí, na které se město plánuje zaměřit, je regenerace
lokality ulic Pod Stadionem a Královéhradecká. Zahájena byla
také projekční činnost na největší plánovanou zakázku, a to
přestavbu kulturního domu v multifunkční společenské centrum. Město nechalo také zpracovat projektovou dokumentaci
na nutnou rekonstrukci mostu přes Klášterecký potok v ulici
Pod Stadionem a na zajištění svahu v Žižkově ulici. Nového
hřiště a zahrady v přírodním stylu se dočkají ve dvou mateřských školách, letos se vytvářel projekt pro školky v Lípové
ulici (MŠ U Jablíček) a ve Školní ulici (MŠ Stonožka). Kontakt
dětí s přírodním prostředím je důležité podporovat již od
útlého věku, jednotlivé hrací prvky budou vytvořeny převážně
z přírodního materiálu (dřeva). Děti budou v zahradě trávit
volný čas, a to se zaměřením na biologické aktivity, při kterých
bude hlavním programem aktivní pohyb, pěstování vztahu
k živým organismům, respekt k životnímu prostředí, komunikace, vztahy a spolupráce napříč věkovými skupinami. Díky
vytvoření nového prostředí vzniknou dobré podmínky pro
environmentální výchovu, která je u předškolních dětí nepostradatelnou součástí vzdělávacího programu. Součástí
zahrad bude i hmyzí domeček. Na výstavbu přírodních zahrad
u obou školek získalo město dotaci ze Státního fondu životního
prostředí.
Sportoviště
V létě byly zahájeny dvě dlouho očekáváné a významné stavby,
které se v závislosti na počasí dokončí na jaře příštího roku.
Jedná se o nový atletický stadion a cyklopark v Královéhradecké ulici. Vznikne atletický ovál s tartanovým povrchem
a další atletické disciplíny dle Mezinárodní atletické federace
IAAF. Město současně zrekonstruovalo fotbalové hřiště včetně
nových drenáží, odvodnění a závlahy. V cykloparku v Královéhradecké ulici vzniknou nové trasy pro jízdní kola i in-line
brusle, cesty pro pěší a úsek pro děti, které si zde budou
moci své sportovní dovednosti zdokonalovat. V rámci tohoto
projektu vzniká i objekt zázemí tohoto parku a současně zázemí správce městské tržnice, jejíž součástí se stane půjčovna
sportovního vybavení, drobné občerstvení a veřejné toalety.
Aquapark letos podstoupil každoroční opravu bazénových
obkladů. V dětských brouzdalištích byla zkušebně instalována
bazénová folie, která by měla mít větší životnost než klasické
obklady.
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Vánoční strom v parku poutá pozornost
Ledovka ani déšť neodradily
stovky lidí, kteří přišli na společné zahájení adventu, kdy se
rozsvěcuje vánoční strom.
Letos se jím stal živý smrk
v zámeckém parku, který svou
výškou 25 metrů a bohatou
korunou výrazně poutá pozornost už od silnice směrem
k zámku. Rozsvícení stromu
jako každý rok oživily adventní
trhy, na nichž se lidé mohli
občerstvit či si koupit jmelí,
vánoční ozdoby nebo drobné
dárky. Na nádvoří zámku pak
tradici Vánoc připomněla středověká řemesla. Program
dotvořilo také divadlo Klas
s hrou Betlém a další interpreti
na pódiu, kde tradičně exceloval
Tomáš Barták. Advent tak byl
jak tradiční, tak i nově pojatý.
Na ohňostroj bylo vidět jak ze
sala terreny, kde bylo postaveno další pódium pro diváky, tak
z vydlážděného prostoru kolem
zámku. Náměstí tentokrát
ozdobila zvonička ze dřeva
a kovu. Více světelných ozdob
pak bylo rozmístěno v dalších
ulicích města. A nyní již nastává
čas, abychom si užili Vánoce ve
svých domovech.

Najde některý
z pejsků domov
ještě před Vánoci?
V ciboušovském útulku
v Klášterci nad Ohří čeká na
svůj vysněný domov několik pejsků. Třeba se jim
poštěstí ještě v tomto roce.
Vybrali jsme pro vás tři
z nich. Líbí se vám?

foto: Roman Novotný

Farníci se složili na betlém v kostele
Vánoční stromky a nový betlém v bočním oltáři dotvářejí
sváteční atmosféru v kostele
Nejsvětější Trojice. „Na tento
krásný betlém se složili přímo
naši farníci,“ prozradil farář
Artur Ściana, který zve širokou
veřejnost na půlnoční mši.
Ta se v tomto kostele koná
24. prosince od 21 hodin. „Přeji vám požehnané Vánoce
v rodinném kruhu, krásné prožití vánočních svátků plných
Božího požehnání, bez vánočního shonu,“ říká pan farář.

VÁNOCE

Goša je starší hodný rotvajler, jen nemá rád manipulaci. Moc by potřeboval dožít
někde na zahradě u domečku, kde by v zimě mohl být
v teple.

Argo v prosinci oslavil své
3. narozeniny. Je to křížený
pitbull a rhodeský ridgeback. Váží cca 30 kilo a je
kastrovaný. Argo ze začátku nemohl pochopit, proč
se ocitl v útulku, a tak dělal
potíže. V současné době se
hodně zlepšil, ale při jeho
povaze je nutné zkušenějšího člověka.

Wendy je křížený malý
mopsík a je jí asi rok, maximálně dva. Váží 13 kilo a je
kastrovaná. Je hodná, ale
velmi aktivní, a proto potřebuje sportovně založeného
páníčka.
Psí útulek bude ve dnech
23. prosince 2018 až 2. ledna 2019 uzavřen. Pokud
bude vhodné počasí, bude
vyhlášeno veřejné venčení
na Facebooku útulku (Útulek Klášterec N. Ohří). Přejeme všem lidem dobré
vůle krásné prožití vánočních svátků a mnoho radosti
v novém roce.
Eva Vohánková ■

AKTUÁLNĚ
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Pamětníci Mikulovic a Vernéřova vyprávějí své příběhy
Aktivita studentů gymnázia
a střední odborné školy, kteří v rámci středoškolské
odborné činnosti zaznamenávají vzpomínky obyvatel
bývalých obcí Mikulovic
a Vernéřova, již nese své
plody. „Začátkem prosince
jsme s celým týmem projektu
uspořádali
sešlost
s pamětníky, kterým byly
Mikulovice dlouholetým domovem a vyrůstali tam po
generace. Dozvěděli jsme se
zajímavé informace z dění
právě v Mikulovicích, byl
nám zapůjčen i územní plán,
kde jsou vyznačeni ještě
němečtí předkové. Měli jsme
také možnost nahlédnout do
kroniky místního fotbalového týmu, která byla vedena

desítky let,“ komentuje studentka Aneta Hyksová.
Pamětníci se sešli v restauraci
Střelnice v Kadani, popovídali
si spolu, ukázali studentům

své fotografie a vyprávěli jim
životní příběhy, které jsou pro
ně dosud velmi bolestivé.
„Setkání bylo pro obě strany
velmi přínosné. Těšíme se na

Předvánoční čas v domově pro seniory
Protože jsou Vánoce skoro za
dveřmi, tak ani klášterecký
domov pro seniory nezahálí
a vytváří pro své klienty tu
správnou atmosféru. Nastávající advent zahájil tradičním vánočním jarmarkem,
výzdobou celého domova
a také krásnou Mikulášskou
zábavou, na kterou dorazili
Krampus čerti a také zde
vystoupily tanečnice čertice.
A nejen domov se pyšní krásnou výzdobou… Vánočně
vyzdobena je i zahrada městského ústavu, za což patří
velké poděkování paní Kalinové z MK-mont illuminations
s. r. o.
Jana Praková, zástupkyně
ředitelky MÚSS ■
Do Klášterce zavítají
o svátku Tří králů
6. ledna tříkráloví
koledníci, projdou
městem a budou
roznášet požehnání
do Vašich domovů.
Do jejich kasiček budete
moci přispět finančním
darem a tím podpořit lidi
v nouzi nebo bez
domova. Charita Kadaň
podporuje také maminky
samoživitelky či
nemocné.
Otevřete koledníkům své
dveře i srdce.

další setkání a dodatečně
děkujeme za ochotu s námi
spolupracovat,“ říká Aneta
Hyksová.
Odborným garantem projektu
je učitelka Miloslava Koubová,
která přibližuje studentský
projekt i v našem rozhovoru
na str. 9, kde uvádí: „Chceme
alespoň ve filmu a v počítačových modelacích obě vesnice
oživit. Proto hledáme pamětníky, případně jejich příbuzné,
a také fotografie zachycující
podobu obou obcí a nejrůznější dokumenty o nich.“
Vzpomínky a nové poznatky
z historického bádání pak
budou představeny formou
výstavy a setkání pamětníků
příští rok v létě v kostele sv.
Mikuláše v Mikulovicích.

Město se
prezentovalo na
veletrhu v Lipsku
Příjezdový cestovní ruch
rozvíjí město Klášterec nad
Ohří pravidelnou účastí na
zahraničních veletrzích.
V listopadu jsme naši turistickou nabídku představili
na veletrhu Touristik &
Caravaning v Lipsku. „Jelikož turisté z německého
Saska tvoří 90 % všech
zahraničních návštěvníků
města, prezentujeme se
na příhraničních veletrzích
v Německu. Každoročně
hosté veletrhu projevují
o nabídku z našeho města
a regionu velký zájem,“
uvedla Adéla Václavíková,
vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu (na
fotografii s kolegyní Martinou Cajthamlovou).
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cena provozní doba do 13 hodin. V původním pitném pavilonu u lázeňského domu, kde si můžete natočit Klášterecký
pramen a Evženku, bude provozní doba nezměněna, otevřeno je od pátku do neděle od 12:30 do 17 hodin.

Vánoční provoz městského úřadu, infocentra a galerie Kryt
V pátek 21. prosince budou městský úřad, infocentrum
pod radnicí a galerie Kryt otevřeny od 7 do 11:30 hodin.
Od soboty 22. prosince do středy 26. prosince budou
úřad, infocentrum i galerie zavřeny. Ve čtvrtek 27. prosince a v pátek 28. prosince bude městský úřad otevřen
od 7 do 11:30 hodin, infocentrum pod radnicí a galerii
Kryt můžete v tyto dny navštívit odpoledne od 12:30
do 17 hodin. Po víkendu na Silvestra budou městský
úřad, infocentrum pod radnicí a galerie Kryt otevřeny
od 7 do 11:30 hodin, na Nový rok bude zavřeno.

Provoz sběrného dvora o vánočních svátcích
Sběrný dvůr v Ciboušově bude v neděli 23. prosince
a v neděli 30. prosince uzavřen. V pondělí 31. prosince
bude omezený provoz do 12 hodin. Na Nový rok, 1. ledna
2019, bude svěrný dvůr uzavřen. V ostatní dny bude
standardní provozní doba.

Provozní doba pitných pavilonů v Lázních Evženie
Pitný pavilon s informačním centrem v Lázních Evženie,
kde si můžete natočit Městský a Klášterecký pramen, je
otevřen denně od 8:30 do 17 hodin. Pouze v sobotu
22. prosince a v neděli 23. prosince bude zkrácena provozní
doba do 15 hodin. O svátcích 24. až 26. prosince a na
Nový rok bude zavřeno. V pondělí 31. prosince bude zkrá-

Město po Vánocích odveze vaše stromečky
Odvoz vánočních stromků je naplánován na pondělí
31. prosince 2018 a na pondělí 7. ledna 2019. Prosíme
obyvatele rodinných domů, aby v uvedené dny ráno dali
stromky na trasu odvozu. Obyvatele sídlišť prosíme v uvedené dny o uložení stromků vedle kontejnerových stání.
Děkujeme.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
prosinec je především měsíc, kdy nám začíná
advent, lidé přemýšlejí o tom, co se jim v uplynulém roce povedlo nebo naopak. Začínají se
těšit na vánoční nadílku a na to, že stráví
poslední dny roku v kruhu svých nejbližších.
Proto bych chtěl všem popřát pohodové svátky
a šťastný vstup do roku 2019.
Přímo na Štědrý den 24. prosince připravujeme od 14 hodin
vánoční setkání v kostele svatého Vavřince v Okounově.
Všechny Vás srdečně zveme, proběhne zde zpívání vánočních
koled a zavítá k nám i pan farář Artur Ściana z Klášterce nad
Ohří.
Obec Okounov se nám mění před očima. Pomalu mizí staré
sloupy elektrického vedení a svítí již část nového LED osvětlení.

Poděkování panu starostovi Josefu Dvořákovi, Jarušce,
Pavlovi, Tondovi a Milanovi za obětavou práci pro lidi, přejeme jim hezké svátky a hodně zdraví do roku 2019.
Paní Grubnerová, Doksanská, Kořalková, Petrová a Rejnová

V Okounově a Kotvině jsou již nazdobené vánoční stromy, pro nejmenší
bylo připravené pohádkové divadlo
a rozdávaly se balíčky od Mikuláše.
Na závěr byl rozsvícen vánoční strom
a začal ohňostroj.
Chtěl bych poděkovat za spolupráci
s městem Kláštercem nad Ohří při tvorbě Kláštereckých novin, které našim
občanům přinášejí informace o dění
jak v Klášterci, tak i v našich obcích.
Hodně štěstí a zdraví v roce 2019
přeji všem.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s … Miloslavou Koubovou
V prosincovém vydání Kláštereckých novin přinášíme
rozhovor s pedagožkou Miloslavou Koubovou, která
stála u zrodu originální klášterecké Komety. Miloslava
Koubová již řadu let učí na Gymnáziu a Střední odborné
škole v Klášterci nad Ohří, kde se s žáky věnuje řadě
zajímavých aktivit nad rámec svých povinností.

specializuje na sociální činnost. Asi vás nepřekvapí, že
celá tahle instituce je mou
srdeční záležitostí. Vždyť
mám na čele téměř napsané
inventární číslo!
A co Vás mrzí či trápí?
Nejvíce asi to, že učitelská
profese není v naší společnosti doceněna. Upřímně
nechápu, jak může vyspělý
stát s takovou netečností přihlížet čím dál většímu propadu zájmu o pedagogickou
práci. Vždyť úkolem kantorů
je starat se o to nejcennější,
co naše země má – o děti
a mladou generaci, o budoucnost. Pokud se do školství
bude pořád tak málo investovat, nastane obrovský
problém. Začíná se projevovat již teď.

Míla Koubová v roli šaška na studentském majálesu
Proč jste si vybrala učitelské povolání? Měla jste
případně jiný sen, jak se
profesně realizovat?
Když jsem končila studia na
chomutovském gymnáziu,
neměla jsem jiné sny, než se
stát učitelkou. Vlastně ani
nevím, proč jsem si vybrala
zrovna tohle povolání. Měla
jsem ráda některé své pedagogy, možná oni byli tím
impulzem. Vzpomínám si ale,
že mě maminka jednoho
mého kamaráda důrazně
varovala, abych školství
obešla obloukem. Měla se
školstvím své zkušenosti.
Nedala jsem na ni, už však
chápu, co měla na mysli. Je
to velice náročné povolání.
Naštěstí mi kromě stresu přináší i mnoho potěšení.

Můj muž přebírá
některé mé
funkce
v domácnosti,
pokud já „vlaju
někde v povětří“.

Co Vás na Vaší pedagogické práci nejvíce baví?
Cítím se dobře mezi mladými
lidmi.
Jde o tvůrčí práci a to mě
nesmírně baví. Mohu se při ní
realizovat. Dlužno však podotknout, že se někdy stávám obětí svých vlastních
nápadů, jelikož většinou
spolknou velké množství času
a energie. Můj muž by o tom
mohl napsat román. On je
totiž obvykle tím, kdo moje
aktivity jistí, na koho se obracím, když potřebuji s čímkoliv
technickým pomoci, kdo
občas přebírá některé mé
funkce v domácnosti, pokud
já „vlaju někde v povětří“ –
něco se studenty nacvičuji,
natáčím, vytvářím apod.
Navíc jsem měla možnost být
u vzniku něčeho úplně nového
– první střední školy v Klášterci. Stala jsem se tenkrát
třídní učitelkou primy, jediné
gymnaziální třídy, která pod
vedením Mgr. Jiřího Jedličky
v budově 2. ZŠ vznikla. Naše
gymnázium se postupně rozrůstalo, přibyla k němu střední odborná škola, která se

Vím, že jste se studenty
GSOŠ pracovala na záchraně a zviditelnění mariánských kaplí v zámeckém parku, které byly
mylně považovány za křížovou cestu. Co konkrétně
jste podnikli?
Kaple Sedmi bolestí Panny
Marie jsme nepomáhali přímo
zachraňovat, to si nemůžeme
přivlastňovat. O jejich restaurování se zasloužil hlavně
městský úřad a šikovná restaurátorská dílna. My jsme
chtěli tuto málo známou a přitom nesmírně cennou památku zviditelnit. Napsali jsme
o ní společně se studenty
Matoušem Mokrým, Vítem
Záhorákem a Marcelou Kadlecovou práci v rámci Studentské odborné činnosti.

Míla s maminkou

Chtěli jsme najít co nejvíce
materiálu, který by osvětlil,
jak a proč kaple vznikly a jak
vypadaly před zničením centrálních reliéfů, obzvláště pak
poslední čtyři z nich. Bohužel,
v archivech příslušných institucí se nachází jen zlomky
fotografické dokumentace.
Proto jsme se také obrátili
na zkušeného kameramana
a divadelníka Miroslava Nyklíčka, který angažoval několik herců z divadla Klas, sám
se chopil režie a zároveň vše
natočil. S kolegou Davidem
Kodytkem jsem připravila
scénář. Oslovili jsme též tři
renomované odborníky, aby
nám poskytli svůj komentář.
Já sama jsem si ve filmu
zahrála svou životní roli –
žebračku na schodech před
kostelem, odkud vychází hrabě Thun alias můj kolega
David.
Z dokumentu jsme měli velkou radost, protože pomáhá
šířit o vzácné barokní památce povědomí a zároveň jsme
diváky dokumentu poprosili,
aby prohlédli své rodinné
sbírky fotografií, jestli by
náhodou nenašli staré snímky
z parku, kde by tato památka
byla zachycena.

Andělský
doprovod bude
čítat dvacet
velkých andělů
a padesát malých
pětiletých
andílků. Budou
nepřehlédnutelní.

Hravé mládí budoucí učitelky

ROZHOVOR S...
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Chutná mi italská kuchyně.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Barvy jsem si oblíbila všechny, nejvíce asi bordó, tyrkysovou, zlatou a k nim do kombinace šedou nebo černou.
Kde nejdál ve světě jste byla?
Nejdále jsem byla v Dallasu v Texasu, kde jsem díky
Fulbrightově nadaci rok učila na střední škole.

V jedné z divadelních rolí s kolegyní a studenty gymnázia
Jak vznikl nápad na uspořádání Komety?
To byla taková moje dávná
vize. Původně jsem si zářící
tříkrálovou kometu představovala, jak putuje potemnělým parkem. Tento záměr by
samozřejmě bylo velmi
náročné realizovat, a tak jsem
se nakonec spokojila s poutí
komety večerním městem.
Zásadní bylo přesvědčit majitele firmy MK Mont Illuminations, aby obří světelnou
konstrukci vyrobili. Šlo vlastně o dost šílený nápad, ale jim
se zalíbil, a tak jsme se pustili
do práce. Sama bych takovou
velkou akci nezvládla, naštěstí mám kolem sebe vynalézavé a obětavé lidi – kromě
svého muže také kolegu Davida Kodytka i mnohé další
kolegy a kolegyně z gymnázia
a SOŠ. Spolupracujeme také
s městským úřadem a zdejší
farností.
Kometa 2019 bude ozvláštněna účastí malých dětí.
Všech pět kláštereckých školek společně s našimi studentkami trénují ke skladbě
Tisíc andělů od Čechomoru
choreografii „andělského kroku“, který využijí, až povedou
kometu
ulicemi
města.
Andělský doprovod bude čítat
dvacet velkých gymnaziálních andělů a padesát malých
pětiletých andílků. Budou
nepřehlédnutelní. Jsme vděčni všem obětavým paním učitelkám i rodičům zmíněných
dětí, že náš projekt podporují.
Jedná se o poetickou, lidi spojující slavnost. O ukončení
kláštereckých Vánoc.

Žít se má tady
a teď. A naplno.
Bez ohledu na
věk a pozice.

Jste autorkou scénářů
k divadelním hrám a pohádkám studentského divadla The Brokes, jakým
tématům se věnujete nejraději?
Naše proklatě amatérské
divadlo The Brokes je moje
velká láska. Nejčastěji s Davidem Kodytkem píšeme komedie, protože se rádi bavíme.
Nemáme ambice vyhrát Jiráskův Hronov a v komedii snadno zanikne, která chyba byla
záměrná a měla vyvolat
smích, a která se dostavila jaksi neplánovaně. Hrajeme sobě
a divákům pro radost a nesmírně si při tom užíváme
mezigenerační řádění na jevišti. V našem souboru vystupují
jak učitelé, tak i studenti, což
nám umožňuje se navzájem
poznat v úplně jiných souvislostech, než těch ztuhle školních. Žít se má tady a teď.
A naplno. Bez ohledu na věk
a pozice.
Se studenty teď pracujete
na sběru vzpomínek obyvatel zaniklých Mikulovic
a Vernéřova, o co se konkrétně jedná?
Půjde opět o práci v rámci soutěže Studentská odborná činnost, jež si klade za cíl povzbudit studenty, aby bádali
v oblastech, které je zajímají,
do větší hloubky, než se běžně
požaduje na střední škole. Ale
to není jediný cíl, dokonce ani
ne ten hlavní. Hlavním cílem je
budovat vztah k regionu,
v němž žijeme a který byl hodně zdevastován. Jsme kláštereckou školou a chceme dokázat, že do této oblasti patříme, že nám leží na srdci a že
chceme znát její minulost.
Chceme alespoň ve filmu
a v počítačových modelacích
obě vesnice oživit. Proto hledáme pamětníky, případně je-

Jaké máte koníčky?
Miluji umění všeho druhu – malbu, sochařství, architekturu, film, divadlo, poezii, tanec. A nesmím zapomenout
na psychologii a také na angličtinu a češtinu, oba jazyky
mě nepřestávají fascinovat svou šťavnatostí a bohatstvím.
Co vám dalo a vzalo vaše povolání?
O tom se zmiňuji v úvodu našeho rozhovoru.
jich příbuzné a také fotografie
zachycující podobu obou obcí
a nejrůznější dokumenty o nich.
Podnikáte ve škole ještě
jiné nadstandardní aktivity?
Ještě bych chtěla zmínit několik výtvarných počinů. Například se současnou třídou
kvintou jsme před čtyřmi lety
vyzdobili cukrárnu u autobusového nádraží. Ve spolupráci
s Městským ústavem sociálních služeb v Klášterci jsme
připravili výstavu Tváře
vyprávějí, tehdy jsme kreslili
portréty seniorů a zároveň
jsme zdokumentovali jejich
životní příběhy. V Centru Vitalis na středisku Panorama
jsme realizovali projekt Ruce
v obraze. Pro vernisáž jsme si
natrénovali tzv. happening,
v němž studenti (i se svou
třídní učitelkou Mgr. Zahálkovou) při tanci malovali nabarvenýma rukama na bílé
košile, které měli v tu chvíli
na sobě. Do této akce se dobrovolně zapojili i někteří kluci,

což mi vyrazilo dech. Samozřejmě jsem byla potěšena.
Jsem také součástí skvělého
týmu angličtinářek, lidí, kteří
jsou oddáni svému předmětu
a své škole. Společně každý
rok pořádáme okresní kolo
Olympiády v anglickém jazyce, zapojili jsme se do mezinárodní spolupráce se střední
školou v holandském Soestu,
zveme rodilé mluvčí na
týdenní projekt, zaměřený
především na komunikaci.
Připravujeme studenty na
těžké cambridgeské zkoušky
FCE a CAE. Podobných aktivit
je ještě mnohem více.
Jaké je Vaše životní krédo?
Vždy se mi líbilo, co pravil
Antoine de Saint-Exupéry ve
své Citadele: „Mám rád, když
člověk ze sebe vydává světlo.
Nezajímá mne tloušťka svíce.
Měřím její hodnotu jen plamenem.“
Děkuji za rozhovor.
Vlasta Fišrová ■
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Galerie Kryt představí v příštím roce karikatury,
Péťu Bajzu i osudové devítky
Rok 2018 se blíží ke konci
a v galerii Kryt už máme jasno, kdo a kdy svá díla představí našim návštěvníkům
v roce 2019.
V lednu se můžete těšit
na výstavu s názvem Pocta
rodu Brokofů. Na konci prosince totiž uplyne 300 od
úmrtí významného řezbáře

a sochaře Jana Brokofa, přičemž s rodinou Brokofů je
úzce spjat šlechtický rod Thunů. Ten získal klášterecké
panství v roce 1623. Výstava
vzniká ve spolupráci se ZUŠ
Klášterec nad Ohří.
V únoru představí svou
tvorbu studenti z ateliéru
klášterecké sochařky Jitky

Kůsové a na tuto výstavu
v březnu naváže výstava
grafik Lenky Štěpaníkové,
členky SČUG (Sdružení českých umělců grafiků Hollar,
založené v roce 1917).
V dubnu se můžete těšit
na chomutovskou výtvarnici
Naďu Pastelku Hoštovou,
která se věnuje krajinomalbě
či snovým zátiším.
Květen bude patřit fotografiím Krušnohoří a Martinovi Valinovi se známým
projektem Krušnohorsky
myslet, žít a snít. Na tuto
výstavu plynule navážeme
v červnu výstavou věnovanou krušnohorským rašeliništím ‒ již podruhé se u nás
představí Lesy ČR.

Kalendář vytvořili zkušení
fotografové spolu s dětmi
Z výtvarné soutěže Máme
rádi Klášterec byly vybrány
nejhezčí obrázky, které
inspirovaly fotografy Františka Fouse, Martina Valového a Václava Varcholu. Ti
nafotili nové záběry zříceniny hradu Šumburk, zámeckého parku či dalších
zajímavých kláštereckých
motivů právě podle obrázků
dětí. Každý měsíc kalendář

představuje jak fotografii
oblíbeného místa, tak i dětskou malbu. Kromě motivu
zámku, který si děti ke
ztvárnění vybíraly nejčastěji, v kalendáři najdeme i stáj
s koňmi či neobvykle
zamrzlou sochu Tritona před
zámkem.
Kalendář zakoupíte za 100
korun v turistickém informačním centru pod radnicí.

Červenec bude patřit
malíři a scénografovi Adamu
Novákovi, kterého většina
z nás zná jako představitele
Petra Bajzy ze seriálu Bylo
nás pět, natočeného na motivy humoristického románu
Karla Poláčka.
V srpnu přivítáme známého písničkáře a karikaturistu Miroslava Kemela,

absolventa kursů figurální
kresby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, který působil např. v Lidových novinách,
v Hospodářských novinách či
v Mladé frontě Dnes a v současnosti se věnuje kromě
karikatur také malbě.
Září bude patřit první ze
série dvou výstav věnovaných devítkovým výročím,
a to výstavě věnované roku
1939. Od vzniku Protektorátu Čechy a Morava a také od
začátku a 2. světové války,
největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva, uplyne
příští rok 80 let.
V říjnu se můžete těšit na
kombinovanou výstavu lounského malíře Václava Krejcara a Zuzany Havelkové,
která návštěvníkům představí
své ručně šité kabelky.
Listopad bude patřit druhé a poslední výstavě devítkových výročí, a to výstavě
věnované roku 1989 a 30.
výročí pádu komunistického
režimu. Výstavní rok 2019
uzavře výstava na vánoční
téma.
Lenka Fricová ■

Soutěžili o nejlepší štrúdl
V městské knihovně v čase
adventním opět zavoněla
jablka, skořice a hrozinky.
Do letošní soutěže se zapojilo dvanáct soutěžících
a jeden štrúdl lepší než druhý. Ještě dříve než se přísní
porotci vydali hodnotit
a ochutnávat, mohli si pro
navození vánoční atmosféry
prohlédnout výstavu vánočních dekorací a vyslechnout
tradiční koledy v podání
kláštereckého
vokálního
souboru Septem Cantet. To
byla opravdu nádhera a děvčatům to nejen krásně ladilo,
ale i velice slušelo.
A pak už došlo na očekávané
ochutnávání. Nepochybujte
o tom, že všechny štrúdly
byly výborné, ale vyhrát
mohli jen někteří. Na prvním
místě se umístil pan Ludovít
Oláh, na druhém místě se
shodným počtem bodů paní
Marcela Fojtová a Jakub Sla-

vík. Třetí místo obsadil štrúdl
Tomáše Tyrpekla. Děkujeme
firmám THUN 1794, UNIPROGRAM a Sady Klášterec
nad Ohří za pěkné ceny
a všem přejeme šťastné
a veselé.
Martin Biša ■
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Udělejte pod stromečkem
radost knihou
Povídkovou knížku Renaty
Šindelářové s názvem Dnes
je i zítra zakoupíte za 149 Kč
v turistickém informačním
centru.

„Život je hořkosladký, stejně
jako povídky v Dnes je i zítra.
Vítězství se mísí s prohrami
a každý konec je zároveň
začátkem,“ říká samotná
autorka, která se nechala
inspirovat životními příběhy
nejrůznějších lidí, které zasadila do Klášterce nad Ohří.
Jejich příběhy spojila s životem jedné pošťačky. Tato
fyzicky zdatná a psychicky
odolná žena zároveň miluje
i nenávidí své povolání. Miluje
proto, že stráví mnoho hodin
na čerstvém vzduchu a prožije zajímavá setkání. Z povolání se však stává závod
s časem. A nejen z tohoto
povolání, vždyť kolikrát dnes
slýcháme: „Nemám čas.“ Čas
ale nemůžeme vlastnit. Všichni jsme přitom do velké míry
pány svého času. Někdy se
však zbytečně necháme smýkat okolnostmi nebo podléháme nátlaku. Většinou ale svůj
čas řídíme, naplňujeme ho
pocity a událostmi. A zároveň
každým krokem, který dnes
uděláme, měníme i svou
budoucnost, své zítra.
Životní příběh Marie Prebslové pod názvem Návrat do
rodného města Klášterce
nad Ohří zakoupíte za
179 Kč. Knihu vydalo město
za podpory Česko německého
fondu budoucnosti, a to v českém a německém jazyce.
Marie Prebslová se narodila
v roce 1925 a od mládí si psala
deníky. Popsala v nich osud
své rodiny, kterou poznamenala rozdílná národnost rodi-

čů. Tatínek Čech, maminka
Němka, život v pohraničí, před
válkou zejména v Klášterci
nad Ohří. Národnostní třenice
a dějinné události v období
kolem 2. světové války se
podepisují na celé rodině, která naštěstí stále drží pospolu.
Marie Prebslová (roz. Brázdová) je rodiči vedena k vlastenectví v tom dobrém slova
smyslu. Vztah k rodnému
městu, jehož předválečnou
podobu přibližuje v knize jak
popisem, tak i fotografiemi, si
stále uchovává, i když povolání učitelky vykonává po válce jinde v Čechách. Do
Klášterce nad Ohří se pravidelně vrací, jezdí za kulturou
i vzpomínkami. Dnes ve věku
93 let představuje svůj život,
ve kterém nezvítězila nenávist, ale odpuštění a láska.

Ve čtvrtek 22. listopadu ožila klášterecká knihovna povídáním a smíchem. Sešly se tu desítky návštěvníků, kteří
přišli podpořit místní autory. V Klášterci totiž máme již šest
publikujících autorů, z nichž pět se sešlo ke společnému
pokřtění knih vydaných v posledním roce.
Spisovatelským nováčkem je tady Adriana Šindelářová,
která nám představila svou prvotinu Kráska přichází, historický román pro ženy s prvky sci-fi. Dále nechyběla trojice
již ostřílených spisovatelek: Radka Zadinová pokřtila svůj
román pro mládež Dívka odnikud, který je první částí
volně navazující trilogie, Petra Martišková se pochlubila
svým románem pro mládež Léto na vodě a Renata Šindelářová nám prozradila něco málo o svém společenském
románu Jen jeden svět. Pátým autorem a zároveň jediným
zástupcem mužského pohlaví se stal Luděk Kubát, který
ke křtu přinesl svou detektivku Poslední zastávka Peklo.
Příjemným večerem provázel ředitel knihovny Martin Biša,
který si na spisovatele připravil pár záludných otázek a po
skupinové debatě popřál autorům i knihám mnoho spokojených čtenářů. Poté následovala autogramiáda.
Překvapivým momentem bylo představení Markéty Kurešové, která v posledních letech sklízí úspěchy v literárních
soutěžích. Klášterečtí autoři se těší na další dušičku do své
snad budoucí sedmičky.
Na křest se bohužel nemohla dostavit šestá publikující
autorka z Klášterce nad Ohří, Martina Doležalová, která
vydala zatím svou poslední knihu v roce 2016.
Všem autorům přejeme hodně spokojených čtenářů.
Se svými knihami Brána, Krušnohorská proroctví a Za oponou noci přijel do kina Egerie Dalibor Stach, který zde zároveň představil svůj dokumentární film o zážitcích z klinické
smrti. Vyprávění lidí, kteří prošli dramatickými situacemi,
často při dopravních nehodách nebo vážných nemocech,
kdy opustili své tělo, a dostali se poté do jiných světů, doplnil
autor filmu i svým vyprávěním o zvláštních příhodách, které
zažil, a které se vymykají našim běžným zkušenostem.

Nakladatelství Naše vojsko
vydalo knihu Příběh hraběte – Erwein Sigismund von
Thun-Hohenstein, kterou
napsala Miriam Thun-Hohenstein. Příběh vypráví
vnučka hraběte, která jako
malá netušila, proč nemůže
znát svého dědečka.
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Děti zajímá hlavně oprava a výstavba nových hřišť
Další exkurze dětí z kláštereckých základních škol na radnici, během které děti říkají
připomínky a vyslovují svá
přání, přinesla opět téma
výstavby či oprav stávajících
hřišť. Děti ze 3.C ZŠ Školní si
také přejí instalovat kameru
u hřiště poblíž školy, aby bylo
možné účinně zasahovat proti
vandalům. Řeč přišla i na
vybavení školních tříd a na

osvětlení ulic v Klášterecké
Jeseni nebo v zámeckém parku. Konkrétní připomínky dětí
přislíbil starosta přednést
odboru místního hospodářství,
dopravy a životního prostředí.
K výstavbě nových hřišť uvedl,
že se nyní čeká na vypracování
projektu pro hřiště v Zahradní
ulici. „V Klášterecké Jeseni již
projekt pro hřiště připravený
je, tam byla nyní upravena

cesta, vedoucí k budoucímu
areálu, který bude vytvořen
díky aktivitě místních v rámci
participativního rozpočtu,“ přiblížil dětem starosta Štefan
Drozd. Aktivita místních tak
přináší své plody.
Mluvilo se i o drezúře zvířat
v cirkusech, které dnešní děti
často vnímají jako týrání zvířat. Starosta dětem vysvětlil,
že tato otázka se bude řešit

v rámci zákonů platných pro
celou republiku a že účinnou
možností, kterou již nyní děti
mají, je cirkusy nenavštěvovat.
Součástí exkurzí na radnici
bývá vždy návštěva u městské policie, kde děti zajímá
hlavně kamerový systém
a vybavení městské policie.
Dozví se i mnoho užitečného
z oblasti prevence kriminality.

MUDr. Barbara Šubrtová k 31. lednu 2019 ukončí praxi
Dětská lékařka MUDr. Barbara Šubrtová oznámila ukončení poskytování zdravotních služeb, a to ke konci ledna příštího
roku. Přes veškerou snahu se nepodařilo zatím zajistit náhradu, a to z důvodu akutního nedostatku lékařů. Ve městě tak
prozatím zůstanou dvě dětské lékařky, MUDr. Fléglová a MUDr. Kadlecová. Pokračovat s poskytováním zdravotních služeb
může MUDr. Fléglová v Klášterci nad Ohří a v Kadani MUDr. Dobiášová a MUDr. Dobiáš. Od 1. ledna do 24. ledna 2019
mohou pacienti v Sadové ulici č. p. 528 předložit žádost o předání zdravotní dokumentace novému lékaři. Pacienti od 17
let věku se mohou přihlásit k dospělému praktikovi. Od 1. února 2019 bude dle zákona dokumentace pacientů uložena
na Zdravotním odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pokud se pacientům nepodaří zajistit si lékaře, tato povinnost
spadá pod zdravotní pojišťovnu, u které jsou pojištěni.

Předvánoční nálada zavládla i ve výtvarné dílně ‒ jednom
ze seminářů pro seniory, který v rámci projektu Poznáváme
společně vede na základní umělecké škole Irena Hofhans.
Šikovné ruce kláštereckých žen se v těchto dnech věnovaly
rukodělné práci při tvorbě vánočních dekorací a vozíku z papíru, který poslouží k předání vánočních dárků nebo později
k uschovávání různých drobností. V předchozích hodinách
se senioři věnovali grafice, linorytům a další výtvarné tvorbě.
Škola ve Školní ulici oslavila
45 let své existence hudebním programem, ve kterém
žáci školy předvedli své pěvecké, divadelní i taneční umění.
Poté byla zahájena výstava ve
Spojovačce pod názvem „Škola
základ života“. Bylo možné
zakoupit krásné vánoční výrobky, ozdůbek, svícnů, vánočních
skřítků, medvídků, až po adventní věnce. Prodával se výborný perník u perníkové báby
a také tombola byla letos velice
pestrá. Celý podvečer doprovázela vánoční atmosféra, hrály se koledy, sešlo se mnoho
přátel, rodičů, prarodičů, bývalých žáků i učitelů. Děkujeme
všem za hojnou účast a za
finanční příspěvky. Těšíme se
na vás zase příště.
Helena Döringová, asistentka
pedagoga, ZŠ Školní ■

Pro navození předvánoční atmosféry jsme si na pátek
23. listopadu připravili za pomoci učitelů a asistentů školy
pro dědečky a babičky z Městského ústavu sociálních služeb
v Klášterci nad Ohří krátké představení. Zazpívali jsme,
zatančili a zahráli dvě minipohádky. Představení mělo veliký
úspěch a i my jsme si to užili. Vánoce jsou za dveřmi, ale
všichni se už těšíme zase na jaro a na naše další plánované
vystoupení.
Žáci I. stupně ZŠ ve Školní ulici ■

Senioři se dozvěděli o možnostech pomoci
Další setkání seniorů se sociální pracovnicí města Klášterce
nad Ohří se uskutečnilo 26. listopadu. „Přiblížili jsme činnost
sociálního odboru, zejména se
zaměřením na péči o seniory.
Účastníci setkání získali základní informace o tom, kde je
možné žádat například o příspěvek na péči, kde získat
průkazky ZTP pro zdravotně
postižené, jak postupovat,
když potřebuje klient pečovatelskou službu, nebo žádá
o umístění do domova pro
seniory. Dozvěděli se také, že
odbor poskytuje hlavně základní sociální poradenství,
zprostředkování odborné pomoci, a řadu dalších činností
směřujících k vyřešení konkrétního problému seniora,“

vysvětluje setkání Jana Hotová z odboru školství, sociálních
věcí a sportu.
Účastníci setkání se dozvěděli
i o dalších činnostech, které
zajišťují sociální pracovnice,
například to, že v jednotlivých
lokalitách našeho města provádí šetření, jedná se hlavně
o lokality panelových domů.
Cílem je zachycení sociálního
problému, jako je například
osamocenost a nesoběstačnost našich spoluobčanů,
vztahové problémy, absence
dávek a pečovatelské služby,
které by mohly zkvalitnit
seniorovi život.
Přítomní byli požádáni, aby si
všímali svého okolí, upozornili
na situace, kdy se jim bude
zdát, že v jejich okolí žije jejich

vrstevník, který dle jejich
mínění potřebuje odbornou
pomoc. Vždy dojde k prověření a nezřídka i pomoci, která
jim dále umožní žít kvalitnější
a spokojený život v jejich
domácím prostředí.
Účastníci se aktivně zajímali
i o otázky rodin, bezdomovectví nebo nabídku dostupných sociálních služeb ve
městě. V závěru byla položena řada otázek. Na dotazy,
kde je nutné následné zjištění, bude těm, kteří sdělili svůj
dotaz, předána zpětná vazba.
„Setkání, určitě ne poslední,
proběhlo ve velice příjemné
atmosféře, přítomní byli velice milými posluchači a aktivními tazateli,“ dodává Jana
Hotová.

PRO RODINU
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Vítání občánků na zámku 24. listopadu

foto: Nikola Chalupníčková,
facebook.: NikiChFoto

Nikol Daňová

Vojtěch Lacko

Adéla Seničová

Milan Kompaník

Tereza Spáčilová

Mikuláš Fuks

Adéla Oudová

Daniel Ferčák

Klášterecké děti zvítězily
Krásná ocenění si z Františkánského kláštera v Kadani
odnesly děti z mateřinek
a základní školy v Petlérské
ulici, které zaujaly porotu
soutěže Svět mýma očima.
Soutěže se přitom zúčastnilo
rekordních 689 výtvarných
nebo literárních prací z celé
republiky i ze světa. Kategorii

nejmladších dětí vyhrál se
svým obrázkem Kryštof Dvořák z MŠ Lípová, na 3. místě
se umístila Josefinka Kratochvílová z MŠ Dlouhá
a 2. místo za tvořivost získala
Kateřina Szatmári z MŠ Školní. Prvenství si ve své kategorii odnesly i děti ze ZŠ
Petlérská, gratulujeme.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe
žití. Láska však smrtí nekončí, v srdci tě
navždy budeme míti.
27. prosince uplynou tři smutné roky, kdy
zemřel milovaný manžel, pan Milan Trousil. S láskou stále vzpomíná manželka
Marie a Marcela a Martina, dcery s rodinami.

Děti prožily prima den
v truhlárně

Josefinka Kratochvílová na
třetí příčce

Zvítězil kolektiv dětí ze ZŠ
Petlérská

Kateřina Szatmári oceněna za
tvořivost

Kryštof Dvořák přebírá první
cenu

V rámci polytechnického
vzdělávání navštívily paní učitelky s dětmi ze třídy Sluníček
MŠ Duha truhlářskou dílnu
pana Milana Baláže.
Vynikajícím
průvodcem
a skvělou hostitelkou jim po
celou dobu byla paní Radka
Vlastníková. Popsala a názorně všem ukázala práci se dřevem. Děti měly možnost
sledovat celý proces od hrubého opracování kmene stromu po řezání na fošny a další

opracování pomocí nářadí
a nástrojů, které byly dětem
předvedeny a pojmenovány.
Děti si některé mohly vyzkoušet, samozřejmě za dodržení
bezpečnosti a bedlivého dozoru všech dospělých. Na velkém pracovním stole se
rašplovalo, pilovalo, smirkovalo, pracovalo s hoblíkem. Po
práci hostitelé připravili malé
občerstvení, během kterého
se děti dozvěděly, co vše se
ze dřeva vyrábí.
Na závěr všechny čekalo překvapení, každý si mohl vybrat
opracované kuchyňské prkénko různého tvaru a odnést si
ho do školky k vyzdobení. Děti
si tak odnesly nejen krásný
dárek, ale i mnoho zážitků
a nově získaných vědomostí
a zkušeností.
Zkrátka byl to prima prožitý
den, za který děkujeme paní
Radce Vlastníkové a panu
Milanu Balážovi z firmy Truhlářství Milan Baláž.
D. Čechurová a H. Skálová,
MŠ Duha ■

POHLED DO HISTORIE
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Letos uplyne 300 let od úmrtí Jana Brokofa
V letošním roce, přesněji
28. 12. 2018, si připomínáme 300 let od smrti řezbáře a sochaře Jana Brokofa, jehož jméno je úzce
spjato s dějinami Klášterce
nad Ohří. Slavný sochařský
rod Brokofů má ale svůj
původ v tehdejších Horních Uhrách, na Slovensku,
konkrétně ve Spiši.
Jan Brokof, původně luterán
a první ze slavných sochařů
tohoto jména, se narodil
v roce 1652 ve Spišské Sobotě. Vyučil se řezbářem, v letech 1675–1680 pobýval
v Praze, kde se školil u neznámého mistra, a Prahu
opustil kvůli morové epidemii. Původně měl namířeno
do Řezna, získal však velice
zajímavou zakázku od hraběte Matyáše B. Wunschwitze.
Byl to úkol nesmírně významný, jednalo se o vytvoření
modelu svatojánské sochy
pro pražský most, a to podle
skici sochaře Matyáše Rauchmillera. Přibližně v této době
také sochař opustil svou luteránskou víru a konvertoval ke

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Galerie Kryt si pro své
návštěvníky při této příležitosti připravila výstavu,
která vzniká ve spolupráci
se Základní uměleckou
školou v Klášterci nad Ohří.
Vernisáž výstavy se uskuteční 11. ledna 2019
a výstava potrvá do 1. února 2019.
katolictví. Zakázka dřevěného modelu podle Rauchmillerovy skici mu zajistila
jméno, prostředky i nové
zakázky.
V západních Čechách působil
např. u Karla Maxmiliána
Lažanského v Manětíně, kde
vytvořil dřevěné sochy světců
pro kostel svaté Barbory
a v letech 1685–87 pobýval u Michaela Osvalda
Thuna v Klášterci nad
Ohří. V Klášterci se mu
také v roce 1686 narodil
jeho nejstarší syn, Michal
Jan Josef Brokof.
V roce 1687 odešel Jan

Brokof s manželkou a synem do služeb Jana Adama Hrzána na Červený
Hrádek u Chomutova, kde
se mu o rok později narodil zřejmě nejslavnější
nositel jména Brokof –
Ferdinand Maxmilián.
Jan Brokof měl celkem čtyři
děti – v Jirkově se narodila
ještě dcera Anna Eleonora
a v Praze se narodil nejmladší
syn Antonín Šebestián Brokof, který se stal dvorním
básníkem ve Vídni. Sochařství se věnovali pouze dva
starší synové.
V roce 1692 se Jan odstěhoval
i s rodinou do Prahy, kde
nechal pokřtít svého nejmladšího syna. Na jaře roku 1693
koupil v Praze na rohu Skořepky a Uhelného trhu dům, ve
kterém založil vlastní sochařskou dílnu. Dům se bohužel do
dnešní doby nedochoval.
Sochařské dílo Jana Brokofa
zůstalo bez výraznějšího
vývoje i proměn a bylo vymezeno především řezbářstvím.
Z jeho tvorby připomeňme
bronzovou sochu Jana Nepomuckého na Karlově mostě
z roku 1683 či sousoší Piety
z roku 1695, které bylo v roce
1859 přesunuto k nemocnici

Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, což je dnešní
nemocnice Pod Petřínem.
V roce 1706 došlo k výraznému oživení brokofovské dílny,
a to díky sílící spolupráci jeho
synů. Všechna díla z dílny
vycházela signovaná Janem
Brokofem a u mnoha děl bylo
nutné učinit jejich slohový rozbor, aby bylo možné odlišit
tvorbu synů. Na Karlově mostě
se do dnešní doby dochovalo
sousoší trojice světic ‒ sv. Alžběta, sv. Markéta a sv. Barbora, které pochází z roku 1707
a je dílem všech tří sochařů.
Další dvě sousoší, sv. Josef
a Křest Kristův, byla poničena
v revolučním roce 1848.
Jan Brokof se svými syny spolupracoval také na sochařské
výzdobě Toskánského paláce
na Hradčanech, je autorem
výzdoby krbu v Saturnově
sále na zámku v Libochovicích
či výzdoby hlavního oltáře
v klášterním kostele sv. Vojtěcha v broumovském klášteře. Vytvořil také Pietu, která
se nachází v apsidě rekolekčního domu (tj. poustevny,
modlitebny) v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy,
či sochy ve Voticích na hlavním
oltáři v kostele sv. Václava.

V Klášterci vytvořil Jan Brokof několik pozoruhodných soch, ať už se jedná o sochy v zámeckém parku
či sochařskou výzdobu sala terreny a náměstí. Ačkoliv nepatří k nejvýznamnějším představitelům českého barokního sochařství, byl to on, kdo poskytl
svým synům, a to především svému mladšímu synovi
Ferdinandu Maxmiliánovi, základní sochařské dovednosti a schopnosti. Bez cenných rad a dovedností,
které Jan Brokof svým synům předal, by se Ferdinand
Maxmilián Brokof nemohl stát jedním z nejvýznamnějších sochařů českého i světového baroka. Paradoxně právě v tom tkví jeho největší sláva.
Lenka Fricová ■
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TIP NA VÝLET

Výlet na vánoční trhy a do aquaparku
Oblíbený zájezd pro obyvatele Klášterce nad Ohří
na vánoční trhy doAnnabergu-Buchholz letos město rozšířilo o zájezd do
Marienbergu. Celkem na
vánoční zájezd město
vypravilo tři autobusy. Do
Marienbergu turisté z Čech
míří zejména kvůli návštěvě aquaparku, který si oblíbily nejen rodiny s dětmi,
či za nákupy do obchodních
center.
Aquacentrum Aqua Marien
v Marienbergu nabízí kryté
i venkovní vytápěné bazény,
spoustu atrakcí pro děti
a oblíbené vodní kratochvíle,
jako jsou skluzavka pro jízdu
na gumových duších, trubicová skluzavka, vodní hrad,
bazén pro batolata a zejména
bazén s umělými vlnami
a průtokovým kanálem. Všude najdete české nápisy
a personál umí základy češtiny. K dispozici jsou tu i sauny, a to od klasické finské až
po palubkovou či bylinkovou.
V areálu se nachází dostatek
lehátek, návštěvníci můžou
využít i kobercovou pláž
s infralampami na opalování.
Jeden z venkovních bazénů
má slanou vodu, pravidelně
se tu střídají tryskající proudy
vody a bublinková masáž.
Nechybí ani možnost občerstvení. Spokojení návštěvníci
označují toto aquacentrum za
aquapark evropské úrovně.
Více na www.aquamarien.de.

foto: www.marienberg.de
Adventní trhy v historickém centru města
V historické části Marienbergu si můžeme povšimnout
šachovnicového půdorysu
centra z doby renesance.
Dominantou města je pozdně

gotický kostel, vystavěný
v letech 1558–1564, zasvěcený Panně Marii. Zaujme
i dochovaná věž městského
opevnění, hornický špýchar,
renesanční radnice či zdobené portály domů. V období
adventu je navíc vše svátečně
nasvíceno a uprostřed náměstí se scházejí lidé na
adventním trhu se spoustou
stánků s občerstvením, krásnými betlémy a dárkovým
zbožím. Uprostřed trhu nechybí otáčející se pyramida
s dřevěnými sochami, kolotoč
pro děti a také velké kluziště.
Brusle jsou tu k zapůjčení,
v podvečer vidíme bruslit celé
rodiny. Lidé se mohou ohřát
v jednom ze stanů s občerstvením.
A jak Marienberg vznikl? Jeho
rozvoj umožnila naleziště
stříbra, která zde byla objevena roku 1519. Již o rok později byl postaven první
stříbrný důl a kolem něj vy-

INFORMACE
Vánoční trhy
v Marienbergu jsou
otevřeny ještě
v pátek 21. prosince
od 11 do 19 hodin,
v sobotu 22. prosince
od 11 do 22 hodin
a v neděli před Štědrým
dnem končí v 17 hodin.
rostlo město. K ukončení těžby stříbra došlo kolem roku
1610, kdy bylo město téměř
celé zničené požárem. Poté
se zde začala těžit měď a cín.
V 19. století došlo k útlumu
těžby, následně zde v roce
1947 začala těžba uranu. Ta
byla vystřídána těžbou fluoritu a barytu. Nyní jsou již
bývalé doly využívány pro
geotermální zdroj energie.
Marienberg má co nabídnout
turistům v každé roční době.
Vlasta Fišrová ■

SPORT
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Školy se utkaly v akci Česko vesluje
Ve sportovním klání na veslařských strojích se utkaly všechny základní školy v Klášterci
nad Ohří. Sportování na veslařských strojích probíhalo jinak
než v minulém roce, kdy se
veslovalo zvlášť na jednotlivých
školách. V letošním roce se rozhodlo, že vše proběhne formou
závodů mezi školami, včetně
vyhlášení výsledků a cen, které
zajistil pořadatel celého projektu Česko vesluje.
Celé závodní klání se odehrálo

v tělocvičně ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří ve čtvrtek 29. listopadu. Soutěžili žáci 6.–8.
ročníků. Ostatní žáci fandili
a vytvářeli atmosféru celé soutěže.
Vítězem se stala ZŠ Krátká.
Sportování na veslařských strojích bylo zpestřením pro všechny zúčastněné sportovce
i tělocvikáře a motivací pro ty,
kdo by se chtěli tomuto zajímavému sportu věnovat.
Petr Opava, ředitel ZŠ Krátká ■

Klášterecké volejbalové debly Olympionici motivují žáky
ZŠ Krátká pořádala již druhý
ročník turnaje ve volejbalových tahaných deblech. Tato
česká specialita se hraje ve
smíšených dvojicích (muž +
žena) na polovině běžného
volejbalového hřiště. „Hraje
se bez antének. Při bloku
i smeči je dovolen jakýkoli
přesah sítě. Navíc při smeči
je povolen tahaný úder. Hraje
se ztrátami do 10 bodů,“ přibližuje tento sport Petr Opava, ředitel ZŠ Krátká.
Volejbalové klání v mixech se
odehrálo za účasti 10 párů.
V průběhu celého dne se zde

vystřídala i řada diváků. Účastnily se páry z Klášterce
a okolí a dva páry z Ústí nad
Labem. Po první části turnaje
se podle výsledků vytvořily
dvě nové skupiny. Skupina
A a skupina B, které pak hrály
o poháry a další ceny. Skupinu
A - ELITE vyhráli po roce opět
Denisa Hendrychová a Jan
Mertlík. Skupinu B vyhráli
Janka Kuncová a Petr Opava.
Ceny do turnaje věnovalo
město Klášterec nad Ohří,
Stadion PUB, Café Korek
a MIKY a KOS s. r. o - výrobce
houskových knedlíků.

V pondělí 3. prosince proběhlo
na ZŠ Petlérská testování
tělesné zdatnosti žáků školy.
Škola je zapojena do projektu
Sazka olympijský víceboj
(největší sportovní projekt
v České republice), kde se žáci
snaží sportem dosáhnout na
Olympijský diplom a Odznak
všestrannosti. V olympijském
diplomu jde o testovou baterii
cviků – minimálně šesti disciplín, která ve výsledku odhalí,
jaká je tělesná zdatnost žáků
a pro jaký sport mají předpoklady. Mezi disciplíny patří:
hluboký předklon, T-běh,
zkrácené leh-sedy, skok z místa, postoj čápa a hod basketbalovým míčem.
„Hlavní myšlenku tomuto
zápolení dali naši slavní desetibojaři Robert Změlík a Roman Šebrle. Žáci takto nejen
sportují, vylepšují svou zdatnost, ale soutěží i o finanční
podporu na sportovní vybavení a o trénink s olympionikem,“
uvádí Martina Nováková.
Odznak všestrannosti obnáší

deset disciplín (pět atletických
a pět silových), jejichž splněním žáci získávají body převedené na hodnoty medailí
a mohou se svými výkony
probojovat od školního kola,
až po kolo republikové.
„Jsme moc rádi, že vše zvládla
jak přípravná třída, tak ZŠ
Havlíčkova, která je naší
nedílnou součástí. Děkujeme
škole i rodičům, že naši aktivitu podporují a snad se nám
naše snahy a výkony zúročí,
říká Martina Nováková, krajská koordinátorka akce.

BRUSLÍME V LEDNU
6. 1. (Ne) 15.30–16.30
12. 1. (So) 16.15–17.15
13. 1. (Ne) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
13. 1. (Ne) 15.30–16.30
19. 1. (So) 13.30–14.30
20. 1. (Ne) 16.30–17.30
27. 1. (Ne) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
27. 1. (Ne) 15.30–16.30

V Krásné Lípě se 24. listopadu konal
celostátní mikulášský turnaj žáků,
žákyň a dorostu v řeckořímském
zápase. „Zúčastnilo se cca 135
závodníků, náš oddíl se zúčastnil se
čtyřmi žáky. Nejlepší byl Aleš Rödig
(na snímku), který vybojoval stříbrnou medaili, konkurence přitom
byla dost velká. Ostatní závodníci
se umístili na 4. a 5. místech. V prosinci nás čeká ještě velký celostátní
turnaj v Havlíčkově Brodě, v tréninku budeme testovat,
zda se zúčastníme,“ uvedl Vasil Želev, který zároveň pořádá
nábor žákyň a žáků od 7 do 13 let. Tréninky se v zimním
období konají každé pondělí a čtvrtek od 18 do 19:30 hodin.
„Jsme nejlevnější sport a přitom se můžou vaše děti podívat
do světa,“ dodává Vasil Želev, který zároveň děkuje všem
podporovatelům tohoto sportu v Klášterci nad Ohří. Oddíl
zápasu také děkuje paní Husákové.
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Koupím větší zemědělské pozemky

PORADNA SVĚTLO
A TERÉNNÍ PROGRAMY – KADAŇSKO

od 1 hektaru výše (orná půda, trvalý travní
porost) – v okolí Klášterce nad Ohří.
Nabízím cenu 18–30 Kč/m2, tj. výrazně více
než je tržní cena. Rychlé jednání.
Platba ihned. Tel.: 602 750 749.
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří – garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva. Kontakt: 777 818 144.

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

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

702 05 69 46

Najdete nás
v Jiráskova ul. čp. 599, Kadaň.
Tel. č.: +420 724 757 266
Fcb: holicstvimydlinka
Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří
přijme pracovníka v sociálních službách
pro Pečovatelskou službu (terénní práce)
MÚSS, Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří.
Nástup možný ihned.
Více informací podá: Jana Praková, tel.: 607 840 071,
e-mail: prakova@mussklasterec.cz
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Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Nabízí pracovní pozice pro všeobecné sestry
– absolventky Specializačního vzdělávání v oboru

Ošetřovatelské péče
v anesteziologii, resuscitaci
a intenzivní péči
– instrumentářka
NABÍZÍME:
• Náborový příspěvek ve výši 35 000 Kč
• Výhodné mzdové ohodnocení, stabilní zaměstnání a zaměstnanecké
benefity
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Možnost ubytování
Nástup možný ihned do HPP nebo na DPČ, DPP.
Nabízíme nezávazný osobní pohovor.
KONTAKT:
Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálního
a ekonomického oddělení,
Telefon: +420 474 944 550
Mobil: +420 725 425 180,
e-mail: benesova@nemkadan.cz
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