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V kulturním domě zahraje
Tichá dohoda

DDM Volňásek a jeho široká
nabídka kroužků

Velcí i malí střelci se utkali
v loděnici

Kdy veřejnost může
využívat atletický ovál?

Promenády
přilákaly tisíce
návštěvníků

Datum Čas
30. 9.–4. 10.
2. 10. 19.00
3. 10. 19.00
4. 10. 16.00
4. 10. 17.00
4. 10. 19.00
5. 10. 16.00
5. 10. 19.00
6. 10. 16.00
6. 10. 19.00
9. 10. 19.00
10. 10. 19.00
11. 10. 16.00
11. 10. 17.00
11. 10. 19.00
12. 10. 16.00
12. 10. 19.00
13. 10. 15.00
13. 10. 16.00
13. 10. 19.00
15. 10. 19.00
16. 10. 19.00
17. 10. 19.00
18. 10. 16.00
18. 10. 19.00
18. 10. 19.00
19. 10. 16.00
19. 10. 17.00
19. 10. 19.00
20. 10. 15.00
20. 10. 16.00
20. 10. 19.00
23. 10. 19.00
23. 10. 19.00
24. 10. 00.00
24. 10. 19.00
25. 10. 16.00
25. 10. 19.00
26. 10. 16.00
26. 10. 19.00
27. 10. 16.00
27. 10. 19.00
30. 10. 19.00
30. 10. 16.00

Název akce/filmu
Týden knihoven
Nabarvené ptáče
Tenkrát v Hollywoodu
Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon
Pohled na Latinskou Ameriku
To Kapitola 2
Tlapková patrola
Joker
Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon
Román pro pokročilé
Národní třída
Pražské orgie
Angry Birds ve filmu 2
Výstava obrazů a kabelek
Joker
Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon
Blíženec
Prohlídka zámeckého parku
Psí kusy
Ad Astra
Koncert v barvách Semaforu
To Kapitola 2
První akční hrdina
Zloba: Královna všeho zlého
Blíženec
Tajemství klášterecké minulosti
Zloba: Královna všeho zlého
Setkání harmonikářů
Tenkrát v Hollywoodu
Dračí království
Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon
Staříci
Nabarvené ptáče
Lukáš Pavlásek – One man show
Den infocenter
Poslední aristokratka
Sněžný kluk
Poslední aristokratka
Sněžný kluk
Poslední aristokratka
Zloba: Královna všeho zlého
Zombieland: Rána jistoty
Poslední aristokratka
Posezení s…

Popis
Amnestie na upomínky a pro nově přihlášené 50% sleva na zápisné na první rok
ČR/SR/UKR – Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě (2D)
USA – Režie: Q. Tarantino. Herec L. DiCaprio a jeho kaskadér B. Pitt se pokoušejí dobýt Hollywood v roce 1969. Dále hrají: Al Pacino, T. Roth, L. Perry, K. Russel, M. Madson aj. (2D)
VB/USA/FRA – Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství. Animovaný film. (2D)
Výstava fotografií Pabla Chacóna Gila, koordinátora projektů Adopce na dálku a Střediska rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň. Vernisáž v 17 hodin
USA – Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach a čelit klaunovi, který je nyní nebezpečnější než kdy jindy (2D)
USA – Animovaný film. Jak vrátit ztracené tučňáky zpět do mrazu? Co trápí krávu Bettinu? Jak vyřešit situaci s majákem a velkou nákladní lodí? Tlapková patrola opět zasahuje (2D)
USA – Joaquin Phoenix jako zkrachovalý komediant se čím dál více propadá do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker (2D)
VB/USA/FRA – Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství. Animovaný film. (2D)
ČR – Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler či Berenika Kohoutová v nové komedii (2D)
ČR/SRN – Hynek Čermák v dramatu podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. Vandam má pocit, že svět míří k zániku. Cvičí, aby byl na bitvu přichystán. A udělal dojem na Lucku... (2D)
ČR – V polovině 70. let americký spisovatel Nathan Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy a ocitá se ve víru vyhlášených dekadentních večírků (2D)
USA – Pokračování animované komedie. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy rozzlobených ptáků i zelených vepřů (2D)
Výstava obrazů Václava Krejcara doplněná prodejní výstavou ručně šitých kabelek Zuzany Havelkové. Vernisáž v 17 hodin, potrvá do 04.11.
USA – Joaquin Phoenix jako zkrachovalý komediant se čím dál více propadá do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker (2D)
VB/USA/FRA – Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství. Animovaný film. (2D)
USA – Will Smith je elitní nájemný zabiják a absolutní profesionál. Nyní se musí postavit tváří v tvář zabijákovi, který má zlikvidovat jeho. Zjišťuje, že je to jeho o 30 let mladší já. (2D)
To nejkrásnější z podzimního parku s Františkem Kroupou, rezervace nutná v turistickém informačním centru, kde se kupují vstupenky, sraz u kašny před zámkem
KAN – Animovaná komedie. Lumpík je trochu rozmazlený, ale veselý pes. Nic neví o skutečném světě plném nástrah, jednoho dne však začíná dobrodružství za plotem svého domova (2D)
USA/Brazílie – Lehce autistický vesmírný inženýr (Brad Pitt) cestuje na okraj sluneční soustavy ve stopách svého otce, chce pochopit, proč selhala jeho mise na Neptun (2D)
60 let divadla Semafor! Hity Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra zpívají Petr Macháček, Dáša Zázvůrková a jazzová kapela Jakub Šafr trio. Nutná rezervace
USA – Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach a čelit klaunovi, který je nyní nebezpečnější než kdy jindy (2D)
ČR – Krátký film debutujícího Jana Haluzy skládá poctu tvorbě Oldřicha Lipského a Václava Vorlíčka i nejslavnějším hollywoodským akčňákům. Hrají Jiří Mádl a Kryštof Hádek (2D)
USA/VB – Nečekaný zvrat událostí a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce (3D)
USA – Will Smith je elitní nájemný zabiják a absolutní profesionál. Nyní se musí postavit tváří v tvář zabijákovi, který má zlikvidovat jeho. Zjišťuje, že je to jeho o 30 let mladší já. (2D)
Přijďte si prohlédnout zákoutí, která možná neznáte, poslechnout historii, o které možná nevíte, v doprovodu členů Divadelního spolku Klas. Nutná rezervace
USA/VB – Nečekaný zvrat událostí a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce (2D)
3. setkání harmonikářů a heligonkářů ze severních Čech a hostů, na závěr večera volná zábava s Kladenskou heligonskou, více na str. 10
USA – Režie: Q. Tarantino. Herec L. DiCaprio a jeho kaskadér B. Pitt se pokoušejí dobýt Hollywood v roce 1969. Dále hrají: Al Pacino, T. Roth, L. Perry, K. Russel, M. Madson aj. (2D)
Divadelní pohádka v podání divadla Nahoď Praha
VB/USA/FRA – Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství. Animovaný film. (2D)
ČR/SR – J. Schmitzer coby válečný veterán a bývalý politický vězeň přilétá do Prahy, aby se společně s L. Mrkvičkou, kamarádem z protikomunistického odboje, vydal za odplatou (2D)
ČR/SR/UKR – Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě (2D)
Kdo nepláče není Čech. Stand-Up comedy speciál.
Den turistických informačních center pořádaný v rámci Světového dne pro rozvoj informací, více na str. 5
ČR – Nový film Jiřího Vejdělka s Hynkem Čermákem a Tatianou Vilhelmovou v hlavních rolích. Potomek emigrantů neznalý českých poměrů se vrací po 40 letech žít na zámku Kostka (2D)
USA – Animovaný film. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit Yetiho domů bude pro dívku Yi cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi (2D)
ČR – Nový film Jiřího Vejdělka s Hynkem Čermákem a Tatianou Vilhelmovou v hlavních rolích. Potomek emigrantů neznalý českých poměrů se vrací po 40 letech žít na zámku Kostka (2D)
USA – Animovaný film. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit Yetiho domů bude pro dívku Yi cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi (2D)
ČR – Nový film Jiřího Vejdělka s Hynkem Čermákem a Tatianou Vilhelmovou v hlavních rolích. Potomek emigrantů neznalý českých poměrů se vrací po 40 letech žít na zámku Kostka (2D)
USA/VB – Nečekaný zvrat událostí a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce (3D)
USA – Čtveřice zabijáků se střetne nejen se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli, ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale ohrožují vlastní problémy (2D)
ČR – Nový film Jiřího Vejdělka s Hynkem Čermákem a Tatianou Vilhelmovou v hlavních rolích. Potomek emigrantů neznalý českých poměrů se vrací po 40 letech žít na zámku Kostka (2D)
Markétou Kurešovou a Petrem Kalinským o záchraně kostela v Mikulovicích a zaniklých obcích Chomutovska

Místo konání
Vstupné
Městská knihovna
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zámek
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
150 Kč
Zámecký park
30 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kulturní dům 190 Kč/KDM 100 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Zámek, náměstí
50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům
100 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kulturní dům
50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kulturní dům 190 Kč/KDM 100 Kč
Infocentrum
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Městská knihovna
zdarma
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SLOUPEK STAROSTY

A zase jedna zlatá svatba…
Když volá paní kolegyně matrikářka, už tuším, o co asi půjde… „Nafotíte nám do novin opět
jednu svatbu?“ Letos se s nimi v teplých jarních a letních měsících „roztrhl pytel“ – v květnových novinách to byla jedna zlatá, na stránkách těch červencových jsme psali o diamantové,
v srpnových rovněž zazářil diamant a teď tu máme zase „jen“ zlatou.
Tentokrát se slavilo v Útočišti. Slečnu Marii Vackovou, která pochází z dnes již zaniklé obce
Kralupy v okrese Chomutov, osud svedl dohromady s Janem Matouškem ze Cvikova a letos
16. srpna si připomněli své výročí svatby už po padesáté. Marie a Jan Matouškovi bydlí
v Klášterci nad Ohří od jara 1970, vychovali tři děti – dcery Lenku a Markétu a syna Jana.
Vnoučat mají také požehnaně, zatím celkem šest - Davida, Adélu, Anežku, Karla, Hynka
a Šimona. Slavnostní obřad byl vskutku rodinná záležitost, vedl ho totiž místostarosta David
Kodytek, který je zároveň manželem Mariiny a Janovy dcery Lenky. Nevěsta Marie k tomu
dodává: „Krásné manželství? To byl dlouhý překážkový běh, na kterém se člověk střetne
s něčím hezkým i špatným, ale ve skutečnosti je to pohoda.“
To je krásné, že? Zní to jako pohádka s dobrým koncem. Co k tomu dodat? Focení svateb je
sice povinnost, ale když je po všem a v redakci píši už jen krátký článek, uvědomím si, že je
to povinnost opravdu pouze velmi milá. Když pomyslím na to, kolik krásných rodin zde v Klášterci
máme, manželství, která zůstala šťastná a naplněná i po mnoha letech soužití, mám naději
i pro to své. Budu se tedy těšit, až se zase ozve paní kolegyně z matriky.
K. Šm. I
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Vážení Klášterečtí,
se zahájením nového
školního
roku nastaly
žákům i studentům opět
povinnosti.
Změna je to jistě zejména
pro prvňáčky, které jsem
osobně přivítal na Základní
škole v Krátké ulici, ale i pro
jejich rodiče. Držím palce
a přeji pevné nervy. Na
kláštereckém gymnáziu
jsme opět zahájili projekt
Poznáváme společně, tentokrát již pátý ročník. Opětovně se tak daří tento
projekt uskutečňovat díky
studentům i pedagogům
pod vedením Ing. Dagmar
Eichlerové. Plná třída žákyň
a žáků – seniorů svědčí
o trvale se zvyšujícím zájmu
o tento projekt.
Úspěšné byly i letošní Klášterecké promenády. Přestože počasí úplně nepřálo,
z různých hudebních žánrů
si jistě vybral každý, kdo se
přišel podívat. Poděkování
patří všem, kteří se na bezproblémovém průběhu podíleli. A že se u nás stále
něco děje, potvrdil i následující víkend, kdy v rámci
Dnů evropského dědictví
představil můj kolega
místostarosta naše dvě památky, v zámeckém parku
Sedm bolestí Panny Marie
a druhý den hrad Šumburk,
kde již třetím rokem probíhají opravy na zabezpečení
hradeb. Určitě stojí za to, si
na vrchol Šumné vyšlápnout a pokochat se nádhernými výhledy do všech
světových stran. Musím říci,
že se mi tento pohled nikdy
neomrzí, zvláště když si po
výšlapu udýchaně mohu při
pohledu na naše krásné
město říci, tak tady jsem
doma.
Protože se blíží konec září,
připomínám všem aktivním, kteří se hodlají podílet
na proměnách našeho města, ukončení přijímání
žádostí v projektu Společně
pro Klášterec. Letos již
potřetí.
Krásný podzim.
Štefan Drozd,
starosta města I
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O prázdninách místo vyučování probíhaly stavební práce
Dvě mateřské školy se mohou pyšnit novými zahradami
Během letních měsíců se v mateřské školce v Lípové ulici doplnily a oživily zahrady, a to zejména o přírodní prvky.
Vznikly zde vyvýšené záhonky, o které budou děti pečovat, ale i hmyzí domečky či krmelec. Dále přibyly dřevěné prvky
na hraní – prolézačky, počítadla, pexeso i smyslový chodníček. Projekt přírodních zahrad byl spolufinancován Národním
programem Životního prostředí, prioritní oblast 6, aktivita 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy,
učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“). Podobné úpravy podpořené ze stejného programu byly
nyní zahájeny i v mateřské školce v ulici Školní.
Kromě nových projektů ale v létě probíhaly i opravy. V areálu mateřské školy ve Školní ulici vznikly v zadní části zahrady
nové chodníky, ze zahrady se odstranily nevyužívané a neodpovídající betonové prvky. Děti z mateřské školy v Souběžné
ulici po prázdninách přivítala nová umývárna a ve školce v Lesní ulici, kde zahrada v přírodním stylu již pár let je, se
opravilo schodiště s nákladovou rampou.

Nezahálelo se ani na základních školách
V kuchyni školní jídelny Základní školy v Krátké ulici byla
kompletně vyměněna vzduchotechnika, která dostala moderní jednotku s rekuperací, jež ušetří nemalé provozní náklady.
V rámci realizace projektu bylo zažádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Na Základní škole ve Školní
ulici se opravila dlažba v části školy, kterou využívá 2. stupeň.
V areálu školy v Petlérské ulici se o prázdninách budoval nový
chodník vedoucí k tělocvičně a k učebně pěstitelské výchovy.
V současné době se již blíží realizace opravy a podezdívky
oplocení tenisových kurtů, které sousedí se školou v Krátké
ulici. Na tuto opravu naváže škola/provozovatel kurtů nátěrem
ocelových sloupků a výměnou pletiva. V této škole by dále
o podzimních prázdninách měly být zahájeny stavební práce
na rekonstrukci odborné učebny fyziky a dalších přírodních
věd, na kterou se městu podařilo získat dotační prostředky
z IROP – podpora infrastruktury předškolního vzdělávání
a základních škol.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Jak na kácení dřevin? S povolením nebo bez?
Vždy na začátku podzimu se
množí dotazy, za jakých podmínek lze kácet stromy
a keře ve městě. Podle zákona je třeba ke kácení dřevin
mít povolení orgánu ochrany přírody a krajiny, což je
na území našeho města
Městský úřad Klášterec nad
Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životního
prostředí (OMH).
Některé dřeviny však lze
kácet i bez povolení, v současné době se toto povolení
nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kme-

ne do 80 cm měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha
kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40 m2,
c) pro porosty energetických
dřevin nebo vánočních
stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných
pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty
a s produkčním cyklem
mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny ros-

toucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada nebo zastavěná
plocha a nádvoří.
Pokud stromy či keře
nesplňují některou z uvedených podmínek, je tedy nutné
požádat
o
vydání
rozhodnutí, kterým se kácení povolí. Příslušná žádost je
ke stažení na webu města
v sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Kácí se zpravidla v době

vegetačního klidu (od 1. 10.
do 31. 3.), v době mimo
vegetační klid se kácí jen
výjimečně a musí být při tom
zajištěny další zájmy chráněné příslušnými předpisy
(nesmí dojít k rušení ptáků
při hnízdění, nesmí dojít
k ohrožení biotopu chráněných druhů hmyzu apod.).
V
případě
pochybností
s určením, zda jsou splněny
podmínky pro kácení dřevin
bez povolení, se lze obrátit
na OMH, kde vám rádi poradíme.
Libor Kocáb I

Okénko vlčí hlídky – díl II.:
Sociální vazby vlků

V červencových Kláštereckých
novinách jsme poprvé uvedli
informace o vlčích smečkách
pohybujících se v Krušných
horách a o vlčí hlídce, která je
jim v patách. Dnes bychom
probrali jejich vzájemné vztahy a přitom si dovolíme nabídnout inspiraci pro četbu
během postupně nastávajících dlouhých a chladných
večerů. O vlčím chování nám
opět vyprávěla Zuzka Fišerová…
Vlci jsou sociálně založená zvířata. My lidé bychom se od
nich mohli učit, jak se máme
k sobě vzájemně chovat.
Smečku tvoří rodiče a jejich
potomci-vlčata, různě po sobě
narozená. O mláďata pečuje
celá smečka. – O ty velmi
malé
potomky
nejprve
v doupěti, od určitého věku
mláďat vlčí rodinka doupata
opouští a používají pouze
shromaždiště, kde dospělí
mladé dočasně zanechají

„jako ve školce“, zatímco loví
a následně se k nim vracejí.
Pak zase společně kočují dál.
Když už jsou tedy vlčata
odrostlá, může se smečka
pohybovat prakticky kdykoli
kdekoli. Pokud zemře jeden
z alfa-páru, znamená to velký
zásah do jejich rodinného
života, truchlí po něm. Na druhou stranu vlčí smečky, které
nejsou mezi sebou příbuzné,
jsou schopné se v rámci boje
o teritorium mezi sebou
i zabít. Toto vlastně znovu jen
potvrzuje, jak neuvěřitelně
silné příbuzenské vazby mezi
sebou mají, když takto urputně bojují za zachování rodu.
Závěrem tedy uvádíme ještě
tip na knihu o vlcích, kterou
nám Zuzka doporučila. Autorka v ní uvedla mnoho dalších
zajímavostí o těchto krásných,
chytrých a věrných zvířatech.
K její koupi lákají knihkupci
např. tímto textem: Miluj svoji
rodinu, starej se o ni, nikdy se
nevzdávej a nikdy si nepřestávej hrát – to jsou zásady
vlků. Vlci se empaticky starají
o staré a zraněné příslušníky
smečky, láskyplně vychovávají své potomky a mají
schopnost při hře na všechno
zapomenout. Přemýšlejí, sní,
spřádají plány, inteligentně
spolu komunikují – a jsou nám
podobnější než jakákoli jiná
živá bytost… A než knihu přečtete, vydáme se na zimní stopování.
Radinger, Elli H.: Moudrost
vlků - jak myslí, jak vnímají
a pečují o sebe. Mladá fronta.
296 s. 2018.

To nejlepší z podzimního zámeckého parku
– komentovaná prohlídka s Františkem Kroupou
Sraz opět v neděli 13. října 2019 od 15:00 hodin
u zámecké kašny
Vstupenky a další informace získáte v turistickém
informačním centru pod radnicí.
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Jak probíhaly Dny evropského dědictví v Klášterci nad Ohří?

Tak jako se prý podle pověsti
na Velký pátek otevírají skály,
aby krátce ukázaly své skryté
poklady, na podzim v rámci
Dnů evropského dědictví zase
vystavují na odiv své cennosti
různá města a obce po celé
Evropě. Tato novodobá legenda se ovšem na rozdíl od té
velikonoční „erbenovské“ stala skutečností a v polovině
září byly zájemcům o národní
historické památky také
v Klášterci nad Ohří nabídnuty hned dvě prohlídky.
Ještě než se k nim dostaneme, je třeba jen krátce připomenout, že Dny evropského dědictví (European
Heritage Days, zkráceně
EHD) jsou krátkodobou příležitostí pro každého k tomu
prohlédnout si rozličné národní kulturní a historické
památky, často i ty běžně
nepřístupné, a to většinou
zcela zdarma, a načerpat
o nich spoustu informací,
včetně té o jejich zasazení
do mezinárodního kontextu.
V Česku je organizuje pod
záštitou Ministerstva kultury
a Ministerstva pro místní rozvoj Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska.
Na webových stránkách toho-

to sdružení najdete nejen
seznam všech v Česku přístupných památek v rámci
EHD, ale i mapku a dokonce
je zde ke stažení také aplikace pro chytré telefony, která
poskytne stejné informace
a po stažení ji dále můžete
používat offline.
Klášterec sice v rámci této
akce tentokrát nenabídl
návštěvníkům památky běžně nepřístupné – barokní
výklenkové kaple Sedm
bolestí Panny Marie v zámeckém parku i zříceninu
hradu Šumburk je přeci
možné navštívit celoročně.
Tou přidanou unikátní hodnotou, která byla dostupná
právě jen teď v září, byli průvodci, kteří o nich dokázali
zasvěceně a se zájmem
vyprávět. Tohoto úkolu se
v zámeckém parku výborně
zhostili zkušení pedagogové
– místostarosta David Kodytek v převleku za hraběte

Cestujeme světem,
i když jen virtuálně
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří získal
finanční dar 39.000 korun v rámci projektu obchodní společnosti Sodexo Pass „Plníme přání seniorům“. Naši klienti
tak nyní mohou doslova procestovat celý svět, aniž by
opustili město. Za výše uvedenou částku jsme pro ně
zakoupili systém Spoteee VideoRehab, který promítá
videa z různých koutů světa. Během cvičení na rotopedu
se tudíž mohou virtuálně projet nejen zajímavými místy
České republiky, ale třeba i zavítat do zimní Paříže či deštivého Londýna. Děkujeme.
Jana Praková, MÚSS I

Foto poskytl Marek Schiefner

Michaela Oswalda Thuna
a učitelka místního gymnázia
Miloslava Koubová. Vyobrazení na kapličkách jsou jako
fotografie z alba, postupně
vypráví dávný příběh o Ježíši,
jeho matce Marii, a nejen
o nich. Pokud jste tam 14. září
byli, už víte, co a kdo je na
kapličkách zachycen, jaké
byly osudy těchto postav
a znáte mj. i význam jednotlivých atributů, které drží
v rukou andělé. Účast byla

celkem hojná, přišli lázeňští
hosté i příznivci Dnů evropského dědictví, kteří přijeli na
akci cíleně.
Na druhý den se sešli výletníci
už jen s Davidem Kodytkem
na zřícenině hradu Šumburk.
Počasí jim přálo a přicházeli
sem postupně nakonec v průběhu celého odpoledne.
V rámci komentované prohlídky se dozvěděli nejrůznější podrobnosti o tomto místu
– od složení hornin, na kterých hrad stojí, přes odhadovanou podobu stavby a její
proměny v čase a řeč byla
také o jednotlivých majitelích
panství. Odnesli si i několik
perliček, jako že se zde nacházela penězokazecká dílna,
či tu o původu slova prevít.
V rámci návštěvy mohli také
posoudit, jak pokračuje postupná konzervace stavby.
Jednou zde bude možná krásná vyhlídka. Prohlídka byla
završena opékáním buřtů.
Pokud jste se ani jedné z nich
nezúčastnili, nezoufejte, ukryté poklady se snad i vám otevřou zase za rok v září.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní místo vedoucí odboru správy
majetku a bytového fondu. Základní předpoklady pro
výkon této funkce a další požadavky jsou zveřejněny na
webu města, bližší informace podá tajemnice (474 359 645,
hodicova@muklasterec.cz). Zájemci mohou podávat přihlášky do 4. října 2019.
Pozvánka na veřejnou diskusi k využití volného
prostranství pod ZŠ Krátká
Ve středu 9. října 2019 od 16.30 hodin proběhne veřejná
diskuse o využití tohoto volného prostoru s Ing. arch. Ladislavem Komrskou přímo na místě. Pan Komrska představí
přítomným vypracovaný návrh o tom, jak by se mohlo
v budoucnu s tímto pozemkem naložit, a nad tímto návrhem
povedeme diskusi. Zapojit se může kdokoli z veřejnosti.
Jste vítáni. Bližší informace o průběhu jednání následně zveřejníme na webu města.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s Diakonií
Broumov opět vyhlašuje sbírku použitého ošacení
Sbírka proběhne 11.–13. listopadu 2019 od 8.00 do 17.00
hodin v salonku Měú Klášterce nad Ohří na adrese nám.
Dr. Eduarda Beneše 85. Jiný termín lze dohodnout písemně
na e-mailu: bendova@muklasterec.cz nebo telefonicky:
734 286 498.
Přijímáme: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
(minimálně 1 m², ne odřezky a zbytky látek), domácí potřeby
(nádobí bílé i černé, skleničky – nepoškozené), vatované
a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv (pouze nepoškozená) a hračky (nepoškozené a kompletní). Věci musí být
čisté a zabalené do igelitových pytlů či krabic, připravené
pro transport.
Nepřijímáme z ekologických nebo přepravních důvodů:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný
a vlhký textil. Předem děkujeme za vaši pomoc.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
na konci prázdnin se sešlo Zastupitelstvo obce
Okounova, které mimo jiné důležité věci odsouhlasilo i další zpestření pro obyvatele, kteří jsou
u nás trvale hlášeni. Naplánovali jsme pro Vás
výlet s exkurzí do pivovaru v Krušovicích.
Vybrané jsou termíny 24. října nebo 31. října
2019. Tento výlet je určený spíše pro pány,
a tak jsme další výlet připravili spíše pro ženy. Na první adventní neděli uspořádáme výlet do Drážďan. Přihlásit se můžete
opět na úřadě.
Náš pomocník traktor vůbec neodpočívá a stále pracuje, vidíme, že má obrovské využití.

Obec má podepsanou smlouvu se společností Skanska
a. s. o uložení materiálu na svých pozemcích v Okounově,
Oslovicích a Kotvině. Nechápu věčné stěžovatele, kteří na
nás posílají různé orgány, že děláme něco špatně. Obec má
smlouvu řádně odsouhlasenou a neděláme nic nezákonného. Upozorňuji věčné stěžovatele, že jen vaše stálé připomínky a udání zdržují obec v rozvoji dalších projektů. Míra
trpělivosti již opravdu přetekla. Nyní začne věčným nespokojeným také trochu práce s prokazováním vlastních neřestí, jako jsou černé stavby na jejich pozemcích či prokázání
vývozu septiků. Obec bude kontrolovat v rámci zákona vše,
co dosud od těchto lidí nevyžadovala. Jsem moc rád, že je
velká spousta obyvatel, kteří si naší práce váží, za což jim
děkuji.
Ožilo i hřiště v Kotvině. Po dohodě s panem Čihákem z Perštejna u nás začal hrát dorost a mělo by hrát i perštejnské
„béčko“. Spolupráce se rýsuje velice slibně a doufám, že
se přidají i další hráči z našich obcí.
V příštím čísle přineseme informace o výletu na houby. Přeji
krásné babí léto.
Josef Dvořák, starosta Okounova I

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Irenou Hofhans
Na začátek školního roku jsme pro rozhovor do našich
novin vybrali učitelku, a to ze Základní umělecké školy
v Klášterci nad Ohří. S Irenou Hofhans často spolupracujeme nejen na výstavách prací žáků v městské galerii
Kryt, ale každý měsíc pro vernisáže v galerii připravuje
pohoštění, které na oko je samo uměleckým dílem,
o chuti nemluvě.

Zlobili tě?
Ano. Mé dvojče Pavel navštěvoval judo a trénoval na mě
chvaty. Byla jsem navenek
křehká dívka a bránit jsem se
neuměla, ale uvnitř jsem byla
tvrďák. Jako jediná holka
jsem navštěvovala hasičskou
zbrojnici, kde můj druhý bratr
vedl oddíl mladých požárníků
s názvem Strážci lesa.
Co jste jako mladí požárníci všechno dělali?
Jezdili jsme na soutěže, trénovali jsme i požární útok
u řeky Ohře. Jako jediná holka jsem jednou na závodech
měla na starosti rozdělovač,
který byl těžký oproti proudnicím, které nesli kluci. Byli
rychlejší a když se spustila
voda, neměla jsem na rozdělovači ještě přidělanou
spojku, bouchlo to a voda
byla všude. Ale ve zbrojnici
to nebylo jen o cvičení požárních útoků, ale i o přírodě.
Pro bratra byl inspirací tehdy
zakázaný skaut a především
Jaroslav Foglar. Tajně jsem
četla jeho knížky, a tak jsem
věděla, co se bude dít. Kromě nejrůznějších her v přírodě jsme třeba vedli i různé
boje o pevnůstky.

Letos je to 20 let, co učíš
zde v Klášterci nad Ohří
výtvarnou výchovu. Vždycky jsi o této profesi uvažovala?
Ne přímo o vyučování, ale
o výtvarném umění určitě.
Než jsem začala učit, pracovala jsem v místní porcelánce
na sítotisku. To byla velmi
kreativní práce, je to o navrhování motivů a jejich převedení do tisku.

Mé dvojče Pavel
navštěvoval judo
a trénoval na mě
chvaty.
Navštěvovala jsi jako dítě
základní uměleckou školu?
Ano, učila jsem se u pana učitele Miloše Schamse v Lidové
škole umění v Kadani. Když

jsem hledala fotky k rozhovoru, našla jsem staré
vysvědčení, kde je na zadní
straně podepsaná ředitelka
školy Alena Chroustová, což
byla zde v Klášterci má dlouholetá kolegyně.

Jak ses tehdy učila, když
jsi měla tolik aktivit?
U bratra v oddíle byly špatné
známky nepřípustné. Za
dobré známky jsme dostá-

vali žluté kartičky a ty byly
pro nás motivací se dobře
učit. Ale samozřejmě jsem
občas špatnou známku „koupila“ a pak jsem nemohla
prožívat dobrodružství, která jsem měla tak ráda. Plnili
jsme i bobříky a vedli si tzv.
modrý život, zabarvovali
jsme modrá políčka při
splnění vytyčených úkolů po
celý den.
Jsi celý život velmi štíhlá,
věnuješ se nějakému sportu?
Momentálně mi už na žádný
nezbývá čas. Všechen věnuji
škole a budování nového
domova v Perštejně. Dříve
byl pro mě sport život. Mám
ráda adrenalin a s tím souvisely i sporty, kterými jsem
ve svém životě prošla. Startem byla gymnastika, kterou
jsem skončila a poté následoval
orientační
běh
s mapou a buzolou, kde
opravdu není dobré obrátit
si mapu a běžet 3 až 5 km
naprosto jiným směrem
(smích). Říká se tomu tzv.
kufrování. Na orienťáku
jsem vyzkoušela i lezení na
skály u Jičína. Dříve jsem
také ráda jezdila na kole
a lyžovala. Když jsem byla
starší, konečně jsem se
mohla věnovat tomu, co mi
bylo v dětství zakazováno,
a to kanoistika na divoké
vodě.

Takže jsi vyrůstala v Kadani?
Ano. Dlouho žiju v Klášterci
nad Ohří, ale Kadaň patří mezi
krásná města, a to zejména
čtvrť, ve které jsem vyrůstala,
což je historické centrum
nedaleko kadaňského hradu
a řeky Ohře. Maminka a mí
bratři tam žijí dodnes a ráda
je navštěvuji, i když z důvodu
mého pracovního vytížení ne
tak často, jak bych si přála.
Kolik máš bratrů?
Mám tři bratry, jeden z nich
je mé dvojče. Mé dětství
s nimi bylo velice zajímavé.

Výtvarnému umění se Irena věnovala odmalička

ROZHOVOR S...
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Moje nejoblíbenější jídlo jsou slovenské halušky s vypraženou slaninou a brynzou od tety Marky z Liptova. A vše
co se týká sýru a mléka.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Nejsem úplně vyhraněná, ale zcela určitě tyrkysová
(smích).
Kde nejdál ve světě jsi byla?
V Rusku. U Lenina.
Co ti tvůj život dal a co vzal?
Můj život mi vzal to, že nemám žádné vlastní děti. A co
mi dal? Že mám kolem sebe velikou spoustu dětí a mám
je všechny moc ráda.
Jaké máš koníčky?
Koníčkem je moje práce. Takže ráda tvořím, ale také
mám ráda gastronomii, ačkoliv to na mě není znát.
Ráda vařím a vyrábím různé dobrůtky a laskominky.
Také mám hodně ráda přírodu a veškerá zvířata. Doma
mám kocoura Henníka a pejska Rexe.

V kovárně Karla Melouna se seznámila s manželem
Proč ti byla kanoistika
zakázána?
Moje maminka závodně sjížděla řeku, věnovala se rychlostní kanoistice. Můj strejda
také a bratranec Marek,
mimochodem
bandžista
v Děda Mládek Illegal Band,
jezdil divokou vodu. Báli se,
že se utopím a tento sport mi
byl dlouho odpírán.

A kde jste se seznámili?
V rámci své výtvarné praxe
jsem několik let spolupracovala s místním kovářem Karlem Melounem. Právě u něj
v ateliéru mě s mým současným manželem seznámil.
Jsou to kamarádi z dětství,
Karel chodil s bratrem mého
manžela do školy v Havlíčkově ulici.

Přeskočíme do současnosti. Můžu se zeptat na
tvé příjmení Hofhans?
Můj manžel je švédské národnosti, ale vyrůstal v Klášterci
nad Ohří. Poté jeho rodina
emigrovala a téměř 30 let žil
ve Stockholmu.

Senioři jsou
báječní, kreativní
a velmi dobře se
mi s nimi
pracuje.
Neuvažovali jste o tom, že
byste žili ve Švédsku?
Na začátku ano, manžel tam
má syna. Ale po jednom delším letním pobytu tam jsem
se rozhodla, že by to pro mne
znamenalo ztrátu toho, co
mám. Jazyková bariéra by mi
neumožnila práci s dětmi,
která je mi nadevše a dává
mi radost ze života.

Jako dítě lezla po skalách

U nás v galerii pravidelně
vystavuješ práce svých
žáků na určitá témata.
Kterému projektu by ses

chtěla v blízké době věnovat?
Na podzim nás čeká úkol od
města, a to výzdoba fasády
skautské klubovny, čímž se
opět dostáváme tam, co mi
bylo v dětství blízké. Dalším
tématem, kterému bych se
chtěla věnovat, je nyní aktuální téma Voda. Co žije
u vody, čím voda prospívá,
jak se znečišťuje, jaké jsou
tam ekosystémy. Jít do
hloubky, čím je pro nás voda
důležitá, co pro ni můžeme
udělat my. Hlavně život ve
vodě, výtvarně ho zpracovat.
Jaké jsou současné děti,
když to porovnáš se svým
dětstvím?
Jednoznačně jiné. Ale pořád
děti. Mají menší trpělivost
a všechno chtějí hned. Hned
umět, hned mít. Ale ne všichni, samozřejmě, mám ve třídě i děti, které mě vždy
překvapí svou trpělivostí,
svým nadáním a chutí do práce.
Jak staré děti v umělecké
škole vyučuješ?
Od MiniZUŠ, což jsou děti,
které chodí do školky
a nedosáhly věku 5 let, po
náctileté, kteří se připravují
na studium s výtvarným
uměleckým
zaměřením.
Tento školní rok slaví základní umělecké škola významné
výročí a v rámci jeho oslav
bude v galerii Kryt výstava
mých studentů, kteří již stu-

dují na uměleckých školách
a nebo se profesně umění
věnují. Velmi se na ně
a jejich práce těším.
Vyučuješ výtvarnou výchovu jen děti, nebo i dospělé?
Nejen děti. Již čtvrtým rokem
jsem
součástí
projektu
Poznáváme společně a v rámci tzv. univerzity třetího věku
vyučuji v základní umělecké
škole seniory. Jsou báječní,
kreativní a velmi dobře se mi
s nimi pracuje.
Kdysi jsi u nás měla výstavu svých obrazů i soch
z kovu. Věnuješ se ještě
vlastní tvorbě?
Jsem nyní velmi vytížená a na
vlastní tvorbu mi moc nezbývá čas. Ale jak jsem výše zmínila, budujeme nový domov
v Perštejně a s ním vznikl
i můj vysněný ateliér. Těším
se, že se konečně budu mít
kde realizovat. Mám velmi
hodně plánů a doufám, že si
na ně udělám čas.
Děkuji za velmi příjemný
rozhovor a přeji ti mnoho
splněných nápadů a přání.
Já také děkuji a chtěla bych
touto cestou popřát všem
dětem, studentům i seniorům, se kterými spolupracuji,
úspěšný start v novém školním roce a děkuji jim, že jsou
součástí mého života.
Adéla Václavíková I

KULTURA
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V kulturním domě vystoupí Václav Koubek,
Lenka Dusilová a Tichá dohoda
Již pátým rokem se v Klášterci nad Ohří koná připomínka
17. listopadu, a to v kostele
Nejsvětější Trojice.
V letošním roce je to již 30 let
od revoluce v roce 1989 a 80
let od zavření českých vysokých škol v roce 1939. Město
se rozhodlo na památku
těchto významných událostí
uspořádat kulturně-společenskou akci v kulturním
domě. Nynější kulturní dům
se na konci letošního roku
uzavře a započne rozsáhlá
rekonstrukce v multifunkční

kulturní centrum. Využijme
poslední měsíce stávajícího
provozu a setkejme se zde
v sobotu 16. listopadu
2019. Na akci vystoupí pís-

ničkář Václav Koubek s harmonikou, zpěvačka Lenka
Dusilová a kapela Tichá dohoda. Program bude doplněn
o divadelní scénky, promítání

starých záběrů z Klášterce
nad Ohří, retro raut a závěrečnou oldies party. Podrobnosti k akci přineseme
v příštím vydání.

Nové preventivní opatření chrání
knižní fond nevyčíslitelné
historické hodnoty
Zámecká knihovna kláštereckého zámku je již dlouhodobě
elektronicky zabezpečena proti neoprávněným vstupům
a tudíž i případnému odcizení některého z archivovaných
svazků. Nově pak nyní přibyly bezdrátové požární detektory, včetně komunikačního systému za téměř 100.000
korun. Preventivně jsou tak proti požáru ochráněny veškeré
prostory knihovny, v níž se nachází knižní fond ohodnocený
zhruba na jednu miliardu korun. Jeho historická hodnota
je ovšem nevyčíslitelná a ztráta byť jediné knihy, by tudíž
byla nenahraditelná.
Zámecká knihovna se dříve nacházela v místech dnešní
cukrárny. Tyto prostory byly ale pro ni nevyhovující, proto
se před více než pěti lety přestěhovala do tomu přizpůsobených chodeb v prvním patře. Zde se v depozitáři nachází
přibližně 20 000 svazků, dalších 5 000 je rozmístěno
v dobovém nábytku, čímž doplňují „kulisu“ prohlídkového
okruhu Atraktivity.
Historický knižní fond z 16. až 20. století byl na klášterecký
zámek převezen v 70. letech minulého století. Jedná se
o Thun-Salmovskou knihovnu, převážně encyklopedického
charakteru, která je majetkem Národního muzea v Praze.
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V říjnu se v galerii Kryt představí malby i užité umění
Obrazy lounského výtvarníka
Václava Krejcara doplní prodejní výstava kabelek Zuzany
Havelkové.
Václav Krejcar vystudoval
střední průmyslovou školu
železniční – obor elektrická
trakce a dále střední průmyslovou školu stavební. Na
konci 70. let začal navštěvovat ateliér Okresního kulturního střediska v Lounech, kde
v kroužku vedeném Václavem Jírou načerpal další kreslířské a malířské zkušenosti.
Zásadním podnětem se pro
něj stává plenér v Třeboni,
kde se u Vlkovického rybníka
seznamuje s malířem Zdeňkem Sýkorou.
V roce 1987 stál u zrodu sdružení
výtvarníků
VOSA,
v němž se již vystřídalo více
než 90 umělců. Ze začátku
ovšem mělo sdružení jen 12
členů, v současné době jich
je přes třicet. Výtvarníci
pocházejí z Loun, Žatce, Chomutova, Vroutku, Tachova,
Mladé Boleslavi, Prahy, Doks,
České Lípy, Ivančic či Liberce,
přičemž každý rok pořádají
jednu společnou výstavu.
Václav Krejcar se zaměřuje
především na portréty, v jeho
tvorbě ale nechybí ani krajiny
a jak sám o sobě říká: „Jsem
malíř – amatér, posilněn přijatelnou lidskou filosofií,
posbíranou životem, kterého
i šmouha dokáže inspirovat
nejen k zarámování, jinak
nedokonalého obrazu. Úchylka, kterou asi trpí jen blázni,
jako jsem já. Ač zatím nepředávkován, přežívám. To
vůbec není třeba… proto se
rodí další obrazy, které už
doma tolik nepotřebujeme,
ale je jich stále třeba. Přestože si uvědomuji, že v dnešní
době moderní digitalizace už
je mnozí nepotřebují a dobře
jim tak. Obrazně si představit
dobré jídlo dokážeme i bez
reklamy, ale s ní to sní každý.
Někomu stačí trochu grogu,
jiný vyžaduje drogu. Každá
střela má svůj náboj, každý
obraz má své kouzlo. Žádná
čakra, sakra, nebo čachry
s čakry. Většina stejně skončí
v hluboké studni zapomnění…a kdo koho vytáhne je
i umění. Někdo rád zimu, jiný
zas léto. Ten má chytrou a ten
přes ulici hezkou. S přibýva-

jícím věkem už nepotřebujeme tolik parády, ale brejle,
abychom viděli tu parádu
ostatních. Drahé nádobí, drahé vybavení, drahé obrazy,
drahé hry anebo jen laciné:
Člověče, nezlob se a nebýt
přitom verbálně sprostý.
I houby mají odlišnou chuť
i vzhled a přesto je sbíráme
a jíme s nadšením. Jen ty, co
nejsou k jídlu, vyřazujeme
a jen vystavujeme k obdivu.
Z časové tísně netešu do
kamene, jen občas musím
malovat na plátno…rychle,
abych stíhal i to, co je třeba.
A třeba je i naučit se vhodná
slova pro tento lid, nebo jen
pár tahů pro svůj klid, i to stojí
k nahození a není k zahození.“
Zuzana
Havelková
je
autorkou ručně šitých kabelek, batohů a tašek. Narodila
se v Chebu, vystudovala
gymnázium v Kadani a VŠE
v Praze. Její tvorba je elegantní i hravá, výrobky precizně zpracované a ušité
z kvalitních materiálů. Šít
začala především proto, že jí
na trhu chyběly lehké, jednoduché a přehledně uspořáda-

né kabelky za přijatelnou
cenu. Připravuje také řadu
designových kabelek, spolupracuje s některými pražskými butiky, které nabízí pouze
autorské ručně dělané výrobky od šperků přes oblečení,
boty, kabelky a další doplňky.

INFORMACE
Vernisáž výstavy se
uskuteční 11. října
v 17:00 v galerii Kryt.
Nikdy nešije sériově, každá
kabelka je originál.
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DDM Volňásek pro děti nabízí každý všední den
Rukodělné oddělení
spoustu aktivit
Zábavnou aktivitou pro děti
Co je to vlastně Volňásek? Je to Dům dětí a mládeže,
který se nachází na Základní škole v Petlérské ulici.
Nabízí širokou nabídku zájmových aktivit, o kterých
se dozvíte níže. Přesný rozpis dní a časů, kdy mohou
děti kroužky navštěvovat, najdete na webových stránkách volnasek.klnet.cz.

Předškolní oddělení
Klub Rarášek je určen
pro ty nejmenší, je využíván
rodiči na mateřské dovolené
a hranice dětí je omezená můžete jen s batoletem.
Maminky, tety, babičky, tatínkové se pravidelně se svými
rarášky scházejí v dětské herně. Dětičky využívají všechny
hračky, hry, stavebnice
a výtvarný materiál k volnému hraní pod vedením svého
doprovodu.
Klubíčko č. 1 je první
aktivitou, která se věnuje
dětem od 1 do 5 let. Učí se
zde zpívat dětské písničky
a hudbu spojit s dětskými
tanečky. Zdravotní a uvolňující cviky, pohybové hry a hra
na orffovy nástroje.
Klubíčko č. 2 je pro opět
děti od 1 do 5 let, děti zde
malují, vyrábějí, hrají logické
hry a zvykají si na dětský
kolektiv.
Klub relaxace a her je
volné hraní pro děti a zahrnuje i dívčí klub.
Estetické a výtvarné
oddělení
Dalším zájmovým útvarem je
keramika, která je nabízena
sedmkrát týdně. Děti tvoří
z keramické hlíny a dalších
materiálů (papír, textil, přírodniny), pracuje se i s glazurami, oxidy a engobami.

Volňásek nabízí i keramiku
pro veřejnost jednou za 14
dní v pátek od 15:00 do
17:00 hodin. Od listopadu
bude otevřena i keramika na
Základní škole v Perštejně,
a to v pondělí od 13:30 a od
16:30 hodin.
Na výtvarném oddělení se
věnujeme i grafice a malbě. Kombinujeme různé
druhy výtvarného umění.
Kresba tuží, tužkou, akvarelem, suchou křídou, uhlem,
vytváříme grafické listy a učíme se i sochaření. Scrapbooking je netradiční výroba alb z útržku a ozdob,
které také u nás najdete.
Patří sem i automatická
kresba.

je i vaření, kde se učí základům vaření a přípravy studených pokrmů, základy stolování, přípravu potravin
k tepelné a jiné úpravě,
vybrané recepty a nakupování potravin.
Malý řemeslník se dělí na
dvě skupiny. Do první zařazujeme děti od 4 let spolu s rodiči. Druhá skupina je určena
dětem od 6 let. Děti se věnují
výrobě různých dekorací, jarní, podzimní, zimní, vánoční
a dalších, přitom kombinují
techniky a materiály.
Kutilové jsou zájmovou
aktivitou vhodnou pro děti od
1. třídy. Kombinace různých
druhů prací s materiály, jako
jsou papír, látka, dřevo, korálky a podobně. Vyrábějí se zde
dekorace k různým příležitostem, jako jsou Vánoce či Velikonoce, a jiné drobnosti,
šperky, košíčky a svícny.
Korálkování je tvoření
z korálků – výroba šperků,
zvířátek či vánočních ozdob.
Švadlenka děti seznámí
s ručním šitím i šitím na stroji.
Naučí se zhotovit jednoduché
střihy, přenést je na látku
a správně střídat. Ušijí si
halenky, kabelky, tašky či
batohy, vyrábějí se i látkové
dekorace.
Technické a přírodovědné
oddělení
Letečtí modeláři Vlaštovka je určen pro děti od 10
let. Vyrábějí malé modely
letadel z různého materiálu,
naučí se zde řezání, lepení,
barvení i přípravu plánků.

Dýňování ve Volňásku proběhne letos 12. října

Železniční modeláře
mohou navštěvovat děti od 8
let. Jde o seznámení s kolejištěm a mašinkami, elektrifikací, zapojením kolejových
obvodů, navštíví i skutečnou
železnicí a její provoz.
Rybaření je zábavnou
aktivitou pro dospělé. Pro
vaše děti to bude ještě větší
zábava. Připravujeme účastníky na rybářské zkoušky,
získání přírodovědných znalostí a dovedností, základy
ekologie, osvojení základů
rybolovné techniky a účastní
se i závodů.
Sportovní oddělení
Sportovní oddělení v sobě
zahrnuje spoustu aktivit. Děti
mohou navštěvovat badminton, trampolínky, kde si při
hudebním doprovodu rozvíjejí obratnost a fyzickou kondici i výchovu ke zdravému
životnímu stylu. Stolní tenis
se otevírá v tělocvičně pouze
na 1. pololetí. Dále mohou
děti od 10 let navštěvovat
střelecký zájmový útvar,
který se však odehrává na
chodbě Základní školy ve
Školní ulici. Cvičně se střílí
vleže i ve stoje ze vzduchových zbraní (puška, pistole),
děti se účastní i závodů pořádaných střeleckými kluby.
Mezi další nabízené sporty
patří vybíjená, florbal
a kanoistika.
Taneční a pohybové
oddělení
Taneční skupina A –
Sakra! je skupinou dětí od 11
do 18 let. Spojujeme rytmus
s moderní hudbou, vytváříme
nové choreografie, kostýmy
a sestavy. Každý je vítán tancujeme pro radost.
Taneční skupina Ďáblíci je
složena z dětí od 6 do 10 let
a věnuje se také modernímu
tanci. Pohybovky jsou určeny pro děti od 3 do 8 let, jde
o základní cvičení s míči, nářadím, švihadly, překážkovou
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dráhou a obsahuje i dechová
cvičení či správné držení těla.
K – O Dancers se s dětmi
od 8 let věnuje základům kroků moderních stylů a tanců,
street dance, latin dance i choreografii. Účastní se i různých
vystoupení a soutěží.
Taneční princátka jsou
určená pro děti od 3 do 6 let.

Je to přípravka pro děti
v oblasti pohybu a tance,
naučí se zde zdravotní a uvolňovací cviky, správné držení
těla, spojení pohybu a hudby,
rytmiku a první taneční kroky
různých stylů.
Břišní tance jsou rozděleny do tří skupin. Start Belly
je pro školní začátečníky. Pří-

pravka pro děti v oblasti pohybu a tance. Zdravotní a uvolňovací cviky, správné držení
těla, spojení pohybu a hudby,
rytmika a první taneční kroky
různých stylů. Následuje Happy Belly – pokračování ve
vylepšování svých dovedností
a třetí skupinou je Chance for
Belly pro pokročilejší. Zdokonalují a opakují se předchozí
roky práce. Zaměřují se především na tanec s rekvizitami
(závoje, vějíře, svíčky, křídla
a další), složité figury a kroky.
Učí se zde nové sestavy pro
soutěže a vystoupení.
Line dance je druh tance
různých stylů v řadách, jde
o skupinový tanec. Základem
je správné držení těla a práce
s ním ve spojení s hudbou.
Free line je skupinový
tanec v řadách. Moderní line
dance, klasické line dance
a latin line dance pro pokročilé.
Jóga pro školní děti od
1. do 4. třídy nabízí hravé cvičení, při kterém děti provází
radost z přirozeného pohybu,
napodobování zvířat, přírody
či jevů ze života, rozvíjení
představivosti, duševní a fyzické harmonie. Dále nabízíme Moderní mix tance od
street dance přes shuflle až
po hip hop a Tempo mix pro
děti od 6 do 9 let s disco tancem či zumbou.
Vzdělávací oddělení
DDM Volňásek nabízí i hraní
na flétnu, kromě samotné

Certifikáty Cambridge English míří do ZŠ Krátká
Ve středu 11. září proběhlo
předávání certifikátů žákům
školy, kteří úspěšně složili
jazykové zkoušky Cambridge

English. Ve slavnostních prostorách zámku Červený Hrádek zástupci města Jirkova
a Evropského centra jazyko-

vých zkoušek z Českých
Budějovic pogratulovali všem
žákům a popřáli jim mnoho
úspěchů do dalšího studia.
Slavnostního aktu se účastnili
i ředitelé škol a učitelé, kteří
spolupracují s jazykovým
centrem Medou. To sídlí v Jirkově a naše škola s ním již
druhým rokem spolupracuje.
Škola, žáci i rodiče jsou velice
spokojeni, že pro děti a žáky
může kroužky anglického
jazyka otvírat. V letošním
roce bylo žákům školy předáno celkem šestnáct certifikátů, což je podle majitelky
jazykového centra nadstandardní množství. Všem touto
cestou blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci
školy.
Petr Opava,
ředitel ZŠ Krátká I
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hry na flétnu se děti učí
správnému dýchání i teorii
hry na hudební nástroj. Dalším rozvojovou hrou jsou
šachy: seznámení se šachovnicí a figurkami, základní tahy figurou, později složitější
variace,
rozvoj
logického myšlení, účast
a pořádání šachových turnajů. Kroužek se odehrává ve
společenském domě Panorama. Zapojit se můžete i do
kroužku Máme rádi přírodu, na němž budou malí
školáci poznávat přírodu teoreticky i na živo. Čekají je
poznávačky základních stromů a květin, návštěvy psího
útulku a krmení ptáčků. Děti
od 10 do 14 let mohou zase
vyzkoušet Tvůrčí psaní,
které rozvíjí schopnost písemného vyjadřování a také
fantazii.
Více informací o zájmových
útvarech, přesné dny a časy
jednotlivých aktivit, o ceně za
kroužky a jak své děti přihlásit najdete na webových
stránkách Volňásku: volnasek.klnet.cz
Barbora Kozová I

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve
své duši.
Dne 2. září
2019 uplynulo 10 let
od smutné
události,
kdy tragická
autonehoda, kterou
nezavinil, ukončila život
pana Ing. Zdeňka Macha
ze Zlína.
Do Klášterce přišel založit
společnost Pittsburgh Corning CR, s. r. o., kde byl
ředitelem a jednatelem
společnosti. Postaral se
o výstavbu a zprovoznění
průmyslového výrobního
závodu včetně přesunu
výroby z Belgie na průmyslovou zónu Verne. Možná
si ho také připomenete
jako organizátora prestižních Květinových plesů
v chomutovském divadle.
Za tichou vzpomínku
všem, kteří ho znali a komu
zůstal v srdci, děkují
maminka a sestra s rodinou.

POHLED DO HISTORIE
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Před 80 lety začala druhá světová válka
Druhá světová válka byla nejničivějším válečným konfliktem v dějinách lidstva. Do
jejích bojů se zapojil téměř
celý svět a o život přišlo téměř
60 milionů lidí – 20 milionů
vojáků, 40 milionů civilistů,
z nichž bylo až 11 milionů
(údaj se v závislosti na zdroji
liší) obětí holocaustu.
Za datum začátku druhé
světové války je považováno
1. září 1939, kdy nacistické
Německo napadlo Polsko
a téměř bezprostředně poté,
17. září 1939, zaútočil na
Polsko také sovětský útok
a o několik dní později si mezi
sebou Německo a SSSR rozdělily polské území.
Klášterec si v souvislosti
s rokem 1939 připomíná ještě
jedno výročí. Před 80 lety byl
založen závod SUMAG (Sudetoněmecká strojírna a nástrojárna, s. r. o., Sumag Sudetendeutsche Maschinen
u. Gerätebau). Vyráběly se
v něm letecké součástky
pro Luftwaffe a ve výrobě jako
dělníci působili mimo jiné také
váleční zajatci ze Sovětského
svazu, ale i příslušníci jiných
národů. V roce 1943 továrnu
navštívil Konrad Henlein.
Za druhé světové války prudce stoupal počet obyvatel
Klášterce především proto, že
u nás byl poskytován azyl
lidem z bombardovaných
oblastí. Na konci války se pak
seznam nových obyvatel rozrůstal o prchající před frontou, takže na začátku roku
1944 ve městě žilo téměř
6 500 obyvatel. Co se týče
válečných obětí, do roku
1944 padlo 51 mužů.

Adolf-Hitler-Platz

Klášterce, resp. Miřetic, se
úzce dotýkaly i vojenské akce
na konci války – v polovině
dubna 1945 byly bombardéry
napadeny dva vlaky, tovární
budovy SUMAG a zničen dům
č. p. 63. Tato akce si vyžádala
šest lidských životů.

Adolf-Hitler-Platz
Závěr druhé světové války byl v Klášterci nad Ohří
velmi bouřlivý. Bezprostředně po začátku Pražského
povstání narůstal ve smýšlení lidí pocit přicházející
svobody. Ludvík Kubát a Jiří
Borovec obsadili radnici
a vyvěsili zde československou vlajku. Čeští obyvatelé
se oblékli do stejnokrojů,
ozbrojili se, aby mohli fungovat jako prozatímní policie, a do večera byly vyvěšeny vyhlášky, kterými
bylo nařízeno, že se německé obyvatelstvo nesmí po
22. hodině zdržovat na ulicích. Následujícího rána pak
propukla přestřelka mezi
osvobozenými sovětskými
zajatci a Němci. Zastřeleno
bylo asi třicet německých
vojáků a dva sovětští zajatci.
Byl vytvořen Revoluční národní výbor, jehož snahou
bylo udržení pořádku mezi
německým a českým obyvatelstvem. Do Klášterce byla
povolána i jednotka československé armády, hlídky
stály na silnicích a u skladišť.

Budova měšťanské školy
sloužila jako útočiště pro
německé uprchlíky a 19.
května 1945 začalo zatýkání
příslušníků SS.
Koncem dubna 1945 byla
situace v Československu

neudržitelná. Byly zde dvě
velké spojenecké armády,
sovětská a americká, které si
v Evropě dopředu rozdělily
sféry vlivu – ty určovala tzv.
demarkační linie. Původně
měla kopírovat západní hranice Československa. Americké jednotky však na místo
dorazily dřív než sovětské
a netrpělivě čekaly na hranicích. Sověti dokonce nakonec
souhlasili, že v případě nutnosti
mohli
Američané
postoupit do vnitrozemí – ale
jen k ose Karlovy Vary –
Plzeň – České Budějovice.
Dne 8. května v ranních hodinách kapitulovala německá
posádka v Karlových Varech.
To už však dosáhli Američané
demarkační linie a v některých místech ji překročili
o více než 30 km.
Lenka Fricová I

A jak to bylo s již několikrát zmiňovanou americkou jednotkou v Klášterci?
Podle historika Miroslava Husa ze Západočeského
muzea americké jednotky prokazatelně operovaly
v Berouně, Rakovníku, v Týně nad Vltavou a také
v Klášterci nad Ohří, ale po příchodu sovětské armády se stáhly na demarkační linii.
A jaký byl postup? Američané se dostali 7. května
k Lokti. Údolím Ohře postupoval 16. pluk 1. pěší divize
a Bojové velitelství A od 9. obrněné divize. Severně
k svahům Krušných hor působil 26. pěší pluk z první
divize a naopak jižně 18. pluk první divize a zbytek
9. obrněné divize byl v záloze. Dne 8. května ale projelo
do Varů několik džípů se zpravodajci a novináři, pomohli Čsl. národnímu výboru ve Varech převzít město
a kpt. Roberts (14. tankový prapor z 9. tankové divize)
přijal kapitulaci Němců. 9. května do Varů přijely i bojové jednotky (16. pluk a část 9. obrněné divize). Zabraly Rybáře a zastavily se na Chebském mostě, kde
vybudovaly check-point. Dodržely tak přijatou demarkační linii a dál netáhly. To ale platí jen pro hlavní bojové jednotky. Samozřejmě každý velitel vysílá do
předpolí průzkum, aby věděl, co se vpředu děje. A tak
9. a 10. května pronikaly průzkumné jednotky dál na
východ, k Ostrovu a dál ke Klášterci. V Klášterci byli
Američané cca 10. května, patrně šlo o 89. průzkumnou skupinu Bojové skupiny A (tankisté
s lehkými tanky a s džípy), nebo průzkumníci první
pěší divize (1st Cavalry Reconnaissance Squadron, ti
měli obrněná auta a džípy.) Sověti přijeli do Varů až
11. května ráno (340. gardový střelecký pluk 121. gardové střelecké divize od 27. střeleckého sboru 13. armády – 13. armáda generála Puchova osvobozovala
celý západ Čech od Krušných hor až k Třemošné
u Plzně.) Američané se následně 20. května stáhli z Rybářů zpět na západ k Lokti a tam na nové demarkační
linii vydrželi až do konce listopadu. To už ale byly jiné
jednotky, neboť „fronťáci“ byli v létě stažení do Německa a sem přijely jiné jednotky.
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TIP NA VÝLET

V sousedním městě se usídlily čarodějnice
Věděli jste, že v nedaleké
Kadani můžete navštívit
muzeum čarodějnic? S nápadem na jeho vytvoření přišel
Jaroslav Stejný, sochař, řezbář a výtvarník, zakladatel
Muzea čertů v malebném
městečku Úštěk, působící
před lety jako kastelán na
zámcích Jezeří a Červený
Hrádek.
Snad i proto si pro svůj další
záměr vybral Kadaň – jednu
z nejkrásnějších městských
památkových rezervací u nás,
která patří k našim nejlépe
dochovaným
historickým
městům.
Náměstí vévodí radnice s gotickou věží ze 14. století
a vedle ní stojí tzv. Dům
U Slunce, v jehož prostorách
se muzeum nachází. Mnozí si
nyní s údivem položí otázku
„Slunce a čarodějnice?". Inu,
proč ne. Všichni víme, že kromě černé magie, mající za
úkol především škodit a ubližovat, existuje i magie bílá,
jejímž smyslem bylo naopak
pomáhat a léčit.
A zejména v tomto duchu,

úsměvném a radostném, by
vás mělo přivítat i Muzeum
čarodějnic, jehož návštěvu si
vychutnají stejně tak malí
i dospělí návštěvnici.
A co nám vlastně Muzeum
čarodějnic nabídne? Poznáte,
že představa čarodějnice,
coby ošklivé zlé stařeny, nemusí být vždy správná. Přesvědčí vás o tom, že čarodějnice byly i zkušené kořenářky,
moudré vědmy, které uměly
číst z karet, run i hvězd na
obloze.
Na tomto místě se nejen poučíte, objevíte alchymistickou
dílnu, ale také se pobavíte
v lavicích čarodějnické školičky.
Markéta Bayerlová I

MUZEUM ČARODĚJNIC JE OTEVŘENÉ:
duben, říjen: sobota a neděle od 13–16
květen, září: úterý až pátek od 13–16,
sobota a neděle od 10–16
červen, červenec, srpen–úterý až neděle od 10–16.
Vstupné do muzea pro dospělé 90 Kč a pro děti 60 Kč.
Prohlídka trvá přibližně 45 minut.

Klášterecké promenády ve fotogalerii na webu města, foto: Štefan Drozd ml., Štěpán Malast, Martin Motlík
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Fotbalový klub Klášterec uvítá nové posily
V září odstartovaly novou
soutěžní sezonu 2019/2020
mládežnické celky FK Klášterec. Díky velké podpoře města Klášterce nad Ohří se mladí
fotbalisté připravují na novém
trávníku. Fotbalisté však
nezaháleli ani o letních prázdninách a tvrdě se připravovali
na nový ročník. Například tým
žáků pod vedením trenérů
Jiřího Šilhavého a Jana Prokše absolvoval soustředění
v Cheznovicích u Rokycan.
Soustředění proběhlo za
finanční podpory společnosti
Pittsburgh Corning, za což
patří celé společnosti velké
poděkování.
Jako metodik mládeže působí
nově v klubu Michal Holeček,
který je k zastižení na stadionu každé pondělí od 17 do 19
hodin, kdy vám odpoví na
dotazy ohledně výchovy mladých fotbalistů.
„Fotbal patří nejen v Česku,
ale na celém světě k nejsledovanějšímu a nejhranějšímu

sportu, který má přesah také
do společenského života.
Hraní fotbalu nabízí nejen
pravidelný pohyb a zábavu,
ale přináší například i přátelství na celý život. V klubu
chceme navázat na dlouho-

Zájem o střelecký sport
je mezi dospělými i dětmi
V polovině srpna pořádali
AVZO TSČ ČR, p. s., Střelci
Klášterec nad Ohří za podpory města Klášterce nad
Ohří a dalších sponzorů
veřejnou soutěž Střelecký
den v loděnici. Do střelby ze
vzduchových zbraní se
aktivně zapojilo 35 velkých
i malých soutěžících. V hlavním závodu „O pohár střeleckého dne“ bojovalo 12
párů – dospělý a dítě. Vítězství dosáhla Kristýna Dohnalová s maminkou, druzí byli
Šplíchalovi a třetí Bartákovi.
Všichni dětští účastníci si
odnesli věcné ceny a sladkosti.

Aby ani dospělí nepřišli zkrátka, pořádali Střelci Klášterec
nad Ohří na kadaňské střelnici poslední srpnovou sobotu
závod „Střelba na špalíky
a na banditu“. V hojné účasti
36 závodníků celkově zvítězil
Michal Vlk (HTR střelnice
Oleško u Litoměřic) před Jiřím
Míchalem (SSK Kadaň) a Vladimírem Frančekem (AVZO
Cheb). Michal Vlk exceloval
i v rychlopalbě na „Banditu“.
Ve „Špalících“ obhájil v silné
konkurenci loňské prvenství
Jan Grunt (KVZ Březno).
Zájem o střelecký sport je
tedy mezi mládeží i dospělými.

době úspěšnou tradici výchovy mladých fotbalistů. Příkladem je na této úrovni téměř
raritní A-tým Klášterce, ve
kterém drtivou většinu hráčů
tvoří odchovanci FK Klášterec,“ řekl před startem nové
sezony trenér „áčka“ Michal
Hádek.
V týmu FK Klášterec rádi uvítáme nové mladé fotbalisty
a samozřejmě také fotbalistky. Pokud máte zájem přihlásit své dítě na fotbal,
neváhejte kontaktovat trenéry jednotlivých kategorií.
Starší žáci
(ročníky 2005 a 2006):
Jiří Šilhavý (775 165 185)
David Goral • Jan Prokš
Mladší žáci
(ročníky 2007 a 2008)
David Holeček (777 596 141)
Tomáš Horký • Patrik Ďuriš

Starší přípravka
(ročníky 2010 a 2009):
Petr Němeček (603 363 991)
Jan Šmíd • Petr Klimčák ml.
Mladší přípravka
(ročník 2011 a mladší):
Martin Kroupa (725 706 565)
Štefan Málek • Marek Petrovec
Případně můžete využít e-mail
fkklasterec1@seznam.cz, na
kterém vám rádi odpovíme na
vaše dotazy. Klubové internetové stránky jsou aktuálně
v rekonstrukci, aktuální rozpis
zápasů najdete vždy vyvěšený na nástěnce na fotbalovém
stadionu. Pro další aktuální
informace sledujte Facebook
FK Klášterec. Budeme rádi,
když dorazíte na některé
z utkání našeho fotbalového
klubu.
M. H. a P. K. I

Kdy může nový atletický ovál
využívat veřejnost?
Přinášíme informace o zkušebním provozu nového sportoviště. Pro veřejnost jsou zatím vymezeny dvě hodiny denně,
v ostatním čase bude areál využívaný školami a sportovními
oddíly. Sportoviště na stadionu můžete navštívit každý den
v době od 8.00 do 9.00 hodin, v tuto dobu bude ovál otevřen,
a od 19.00 do 20.00 hodin (v případě, že nebudou na oválu
atleti, i dříve), kdy bude areál sice uzamčen, ale klíče si lze
vyzvednout v restauraci Stadion PUB. Prosíme, abyste
respektovali počáteční omezení – k běhání využívejte
výhradně dráhy 4, 5 a 6. Je to z důvodu rovnoměrného
opotřebení, kdy atleti primárně využívají první tři dráhy.
Zároveň prozatím platí zákaz vstupu na nový trávník. Sportoviště funguje ve zkušebním provozu, po vyhodnocení za
určité období bude provozní řád upraven. Stávající provozní
řád je vyvěšen u vstupní branky. Bližší informace poskytne
Milan Vacke, tel.: 777 610 914.
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Tenisové okénko z lázeňského areálu
Ve spolupráci s městem Klášterec nad Ohří se nám podařilo zajistit opravu fasády
a revitalizaci oplocení areálu,
dále nákup jedné nové vrstvy
tepelné folie na halu, která
dosloužila. V areálu pořádáme celoročně jak celostátní
turnaje tenisového svazu, tak
turnaje pro naše děti i turnaje
dvouher a čtyřher pro veřejnost.
Shrnutí největších
úspěchů hráčů 2018/2019
Nejúspěšnějšími hráči klubu
jsou již dlouhodobě Karolína
Nováková a Kryštof Zapský. Oba hrají úspěšně ligu

dospělých v Plzni a Karlových
Varech.
Karolína v roce 2018 vyhrála
největší turnaj kategorie „A“,
na mistrovství republiky v létě
obsadila 3. místo. Začala jezdit
na turnaje celosvětové organizace ITF, kde tři turnaje
vyhrála, jednou byla ve finále
a čtyřikrát skončila v semifinále. Těmito a dalšími úspěchy
se dostala na 500. místo na
světě, v českém žebříčku je po
zimě na 3. místě v ročníku.
Nejaktuálnější výsledek je
1. místo na zimním mistrovství
České republiky dorostu
a vítězství v oblastním přeboru

žen, čímž si Karolína zajistila
účast na letním mistrovství
žen, kde vybojovala 3. místo
ve čtyřhře a ve dvouhře se
dostala do čtvrtfinále.
Kryštof v roce 2018 dvakrát
vyhrál oblastní přebor, jednou
se dostal do finále, v jednotlivcích byl nejdále v semifinále
kategorie „A“, třikrát se ocitl
ve finále kategorie “B“ a na
zimním mistrovství České
republiky pokročil do semifinále. V organizaci ITF se
pokouší dostat do turnajů
dospělých přes kvalifikace a ve
čtyřhrách již posbíral nějaké
body do žebříčku.
Aktivně hrajícími tenisty
s účastí na celostátních turnajích jsou také Adam Zapský,
Vašek Kubrt, Vojta Hrouda,
Kuba Cikán a Áďa Capová.
Další hráči, kteří hrají mistrovská utkání mládeže, jsou
A. Svoboda, J. Rejzek, D. Babáček, M. Kučera, H. Hanzlík,
J. Vavroušek, M. a M. Krčmovi,
J. Šťovíček, V. Wolf, D. Brandtner, L. Hanzlík, A. Rejmann a J.

Šťovíčková. Někteří hráči
z mládežnických týmů již odehráli zápasy i mezi dospělými.
Další hráči a hráčky se připravují, aby mohli utkání na
celostátní úrovni hrát.
V Tenisovém klubu Evženie
nabízíme i školičku pro
nejmenší od 4 let. Probíhá
dvakrát v týdnu, je možnost
vyzkoušet si trénink zdarma
a zjistit zájem dítěte o tenis.
Pro zájem o školičku možno
volat a domluvit si první trénink na telefon: 608 970 880.
František Kučera I

Anežka Ševčíková
pojede na
mistrovství světa
Členka atletického oddílu
TJ Klášterec nad Ohří pojede po roce opět na velkou
mezinárodní akci. V listopadu ji čeká Mistrovství
světa v běhu do vrchu
v Argentině. Budeme držet
pěsti a děkujeme za reprezentaci města a oddílu.

V říjnu se opět poběží zámeckým parkem
V neděli 13. října 2019 se v zámeckém parku opět uskuteční Běh zámeckým parkem. V 10 hodin odstartují nejmladší kategorie s rodiči (ročník 2018 a mladší). Přihlásit
se můžete na místě 30 minut před závodem nebo na
webu www.atletika-klasterec.cz, kde také naleznete
informace o terénu či startovném.
10:00 rodiče s dětmi
2018 a ml.
50 m
10:10 rodiče s dětmi
2017
50 m
10:20 školka I
2016
100 m
10:40 školka II
2015–2014
100 m
10:50 mini žačky
2013–2012
200 m
11:00 mini žáci
2013–2012
200 m
11:10 elévky “B”
2011–2010
550 m
11:20 elévové “B”
2011–2010
550 m
11:35 elévky “A”
2009–2008
800 m
11:50 elévové “A”
2009–2008
800 m
12:00 mladší žákyně
2007–2006
1 300 m
12:15 mladší žáci
2007–2006
1 750 m
12:30 starší žákyně
2005–2004
1 750 m
12:45 starší žáci
2005–2004
2 550 m
12:45 dorostenci
2003–2002
4 650 m
12:45 junioři
2001–2000
4 650 m
12:45 dorostenky
2003–2002
3 400 m
12:45 juniorky
2001–2000
3 400 m
12:45 ženy
1999–1985
3 400 m
12:45 ženy veteránky
1984 a starší
3 400 m
12:45 ženy běh pro radost
1999 a starší
3 400 m
12:45 muži mílaři
1999 a starší
3 400 m
13:15 ženy vytrvalkyně
1999 a starší
7 650 m
13:15 muži
1999–1980
7 650 m
13:15 muži běh pro radost 1999 a starší
7 650 m
13:15 muži veteráni “A”
1979–1970
7 650 m
13:15 muži veteráni “B”
1969–1960
7 650 m
13:15 muži veteráni “C”
1959 a starší
7 650 m

SPORT
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Děti budou mít opět „hodinu pohybu navíc“

Vedení HC Tygři Klášterec nad
Ohří se v polovině září sešlo
se zástupkyněmi ředitelky
všech
mateřských
škol
v Klášterci nad Ohří. Na
setkání byl zhodnocen projekt Hodina pohybu navíc,
který pořádá hokejový klub
společně s mateřskými školami již od roku 2017. Všichni
se shodli, že projekt je velice
úspěšný, důkazem jsou pozitivní ohlasy učitelek mateřských škol, rodičů a především dětí.
Organizátoři se rozhodli v projektu pokračovat i v tomto
školním roce. Hodina pohybu
navíc je zaměřena na rozvíjení všeobecných pohybových
schopností a získávání dovedností ve sportovních hrách.
Naším společným cílem je
radost z pohybu, pocit sounáležitosti a společného prožitku, motivace k pohybu
pohybem samotným.
Začátek 3. ročníku projektu
byl stanoven na 30. září

2019, kdy mateřské školky
začnou s kurzem bruslení.
Základům bruslení budou se
budou všechny děti učit pod
vedením trenérů hokejového
klubu Petra Mikeše a Lukáše
Kozelnického.
Všechny školky budou bruslit
ve stejný čas od 10.00 do
10.45 hodin. Hokejový klub
má opět připravené hokejové
helmy, brusle a rukavice na
zapůjčení dětem, které toto
vybavení nevlastní.
Kurz bruslení bude probíhat

ROZDĚLENÍ TERMÍNŮ KURZU BRUSLENÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
do konce roku 2019. V dalším
průběhu školního roku se
pohybové aktivity mateřských škol přesunou do tělocvičny na zimním stadionu.
Zde budou děti získávat

MŠ Duha v Dlouhé ulici
MŠ Bruslička v Souběžné ulici
MŠ U Jablíček v Lípové ulici
MŠ Stonožka ve Školní ulici
MŠ Sluníčko v Lesní ulici
základní pohybové a obratnostní dovednosti. Dále se
budeme věnovat základům
míčových her.
V jarních a letních měsících
se přesuneme ven na nový
atletický ovál, který byl otevřen v letošním roce.
Na tomto místě je nutné také
poděkovat vedení města, které projekt Hodina pohybu
navíc podpořilo dotací z dotačního programu na podporu
projektů v oblasti tělovýchovy a sportu.
Petr Mikeš
HC Tygři Klášterec nad Ohří
I

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
01.10. (Út) 17.00–18.00
06.10. (Ne) 15.30–16.30
08.10. (Út) 17.00–18.00
13.10. (Ne) 15.30–16.30
15.10. (Út) 17.00–18.00
19.10. (So) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
20.10. (Ne) 15.30–16.30
22.10. (Út) 17.00–18.00
27.10. (Ne) 15.30–16.30
29.10. (Út) 17.00–18.00
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana. Stáří
14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.
Prodej: 14. 10. a 20. 11. 2019
Klášterec – u autobusového nádraží (závory) – 14.30 hodin.
Výkup králičích kožek – cena podle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hodin,
tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

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

Inzerujte v Kláštereckých
novinách a dejte vědět o svém
podnikání všem.
Více informací, ceník a rozměry
inzerce naleznete na:
https://www.klasterec.cz/klasterecke-noviny/

INZERCE

Tesco pomáhá, my přitom
rozhodujeme komu
Je právě 6. září a paní Blanka
Valentová, ředitelka Tesca
v Klášterci nad Ohří (na fotografii vlevo, pozn. red.), mi
předává symbolický šek, kterým Tesco ve svém grantovém programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“
podpořilo projekt Střediska výchovné péče Dyáda.
Naše středisko organizačně
spadá pod Dětský diagnostický ústav se sídlem v Liberci,
naším zřizovatelem je MŠMT.
Hlavní pracoviště Dyády se
nachází v Mostě, detašované
pracoviště byste nalezli v Chomutově. Většina dětí z Klášterce dojíždí na konzultace do
Chomutova, a pokud je potřeba, tak využijí pobytovou část
v Mostě. Díky tomuto štědrému daru se děti mohou těšit
na tvoření z keramiky, muzikoterapii a další zajímavé aktivity. Velice si vážíme finanční
podpory naší práce. Děkujeme.
Petra Bělohlavá, vedoucí
Střediska výchovné péče Dyáda

Z praktikantů zaměstnanci a modernizace
technologií – tak vypadalo léto v Toyodě
Praktikanti
V TGCZ se každým rokem těšíme na období konce školního
roku. Ptáte se proč? Protože máme možnost potkat nové
talenty mezi studenty, kterým dáváme možnost vyzkoušet
si první pracovní příležitost. Kromě dlouholeté spolupráce
s místními vzdělávacími institucemi jako je SŠTGA, ESOZ
apod. se nás dotazují i rodiče, kteří mají zájem o brigádu pro své děti. A jelikož se pravidelně z našich
brigádníků a praktikantů stávají naši kolegové, studenti u nás mají dveře otevřené.
Uplatnění je jak v oblasti administrativy (personalistika, účetní oddělení), tak v technických odděleních
i výrobě, se znalostí cizího jazyka i bez něj. Vaše děti se tak mohou seznámit s fungováním nadnárodní
společnosti, být součástí výroby komponentů do automobilů světových značek.
Se začátkem školního roku sice brigády končí, nicméně začíná období školních praxí, a tak se opět
připravujeme na přivítání nových studentů, ze kterých se po skončení studia, jak už bývá pravidlem,
stanou naši noví kolegové.
Modernizace technologií
Kromě podpory studentů jsme letošní léto pracovali i na zlepšení pracovního prostředí pro naše
zaměstnance, a to sice v modernizaci zařízení.
Na hale TG1 jsme instalovali nové zařízení pro tlakové lití hliníku. Slouží k výrobě kostry volantu
a pomohl nám eliminovat kroky, které naši zaměstnanci vykonávali manuálně. Nyní na nové zařízení
pouze dohlíží jako mechanici, protože proces je plně automatizován.
Další automatický pomocník přibyl i na hale TG4, kdy lakovací linka nanáší na výrobek povrchový
materiál bez ručního zásahu operátora.
I do budoucna připravujeme další investice do nových technologií za účelem zachování a zvýšení
konkurenceschopnosti a zlepšení pracovního prostředí pro naše zaměstnance.

KŘÍŽOVKA
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