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V zámeckém parku vše
připraveno pro sezónu
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Spolek Svobodná Jeseň
sdružuje už polovinu obce

V dětské skupině JESLE
jsou volná místa

Atletické naděje
opět přivezly medaile

Děti ze ZŠ v Havlíčkově ulici
luštily křížovku
v angličtině

Datum
do 14. 4.
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2. 5.
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18. 5.
18. 5.
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20. 5.
20. 5.
21. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.

Název akce/filmu
Ostrovské malířky
15.00 Stavění májky
19.00 Tiché místo
19.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
19.00 Rampage: Ničitelé
16.00 Ready Player One: Hra začíná
19.00 Tajemství klášterecké minulosti
19.00 Avengers: Infinity War
16.00 Fakjů pane učiteli
19.00 Tajemství klášterecké minulosti
19.00 Tiché místo
16.00 V husí kůži
19.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
15.00 Pietní akt
17.30 I. Absolventský koncert
19.00 Až na dno
19.00 Kluci z hor
13.00 Dárek pro maminku
19.00 Avengers: Infinity War
10.00 Zahájení turistické sezóny
16.00 Taxi 5
19.00 Deadpool
15.00 Běh pro útulek
16.00 Avengers: Infinity War
19.00 Jak napálit banku
18.00 Duo Jamaha
17.30 II. Absolventský koncert
19.00 Neznámý voják
19.00 Deadpool 2
16.00 Hledá se princezna
17.00 Absolventská výstava
19.00 Deadpool 2
16.00 Avengers: Infinity War
19.00 Deadpool 2
16.00 Jumanji: Vítejte v džungli
19.00 Tiché místo
19.30 Drahá Mathilda
19.00 Pocta Leoši Janáčkovi
19.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
celý den ZUŠ OPEN
19.00 Solo: Star Wars Story
16.00 Hledá se princezna
19.00 Deadpool 2
16.00 Coco
19.00 Solo: Star Wars Story
16.00 Solo: Star Wars Story
19.00 Dámský klub
16.00 Posezení s…
16.00 Solo: Star Wars Story
19.00 Než přišla bouře

Čas

Popis
Výstava obrazů uměleckého uskupení Ostrovské malířky se do galerie vrátila po 5 letech
Tradiční jarní stavba májky na kláštereckém náměstí za pomoci střelců z AVZO a za hudebního doprovodu kapely Viliama Béreše
USA – Psychologický thriller o rodině, která naštěstí umí znakovou řeč, jinak by je Oni slyšeli. Oni totiž slyší každý zvuk. Přijdou? (2D)
ČR – Komedie s Annou Polívkovou a Ester Geislerovou. Jiří je snoubencem jedné a zároveň bývalým milencem druhé sestry (2D)
USA – Nezdařený nebezpečný genetický experiment změní mírného gorilího samce v obrovské zuřící monstrum (2D)
USA – Mladý hrdina je vržen do šílené, realitě na hony vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií (režie S. Spielberg) (3D)
Odhalte s námi legendy a tajemství našeho města a projděte se s námi po místech, kde se psala historie Klášterce s DS Klas, rezervace nutná
USA – Snímek završuje desetiletou cestu a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob (2D)
SRN – Další Zekiho novátorské pedagogické postupy zahrnují i nelegální podkožní čipování studentů, aby se mu netoulali za školou (2D)
Odhalte s námi legendy a tajemství našeho města a projděte se s námi po místech, kde se psala historie Klášterce s DS Klas, rezervace nutná
USA – Psychologický thriller o rodině, která naštěstí umí znakovou řeč, jinak by je Oni slyšeli. Oni totiž slyší každý zvuk. Přijdou? (2D)
USA/Čína – Starý husí mládenec musí při cestě na jih snášet společnost dvou ztracených kachňátek (2D)
ČR – Komedie s Annou Polívkovou a Ester Geislerovou. Jiří je snoubencem jedné a zároveň bývalým milencem druhé sestry (2D)
Vzpomínková akce – 8. května uplyne 73 let od konce 2. světové války. U příležitosti Dne vítězství budou kladeny věnce a zazní česká hymna
Koncert žáků absolvujících umělecké vzdělávání v hudebním oboru na základní umělecké škole
USA/SRN/FRA/ŠPA – Ocitají se v temných hlubinách, kde je těžko někdo dokáže zachránit. On v zajetí džihádistů, ona na dně Grónského moře (2D)
ČR – Komediální drama o postiženém strýci (Jiří Lábus) a jeho synovci (Martin Dejdar), mezi nimiž vzniká silné přátelské pouto (2D)
Výtvarná dílna ke Dni matek v oddělení pro děti a mládež od 13 do 17 hodin
USA – Snímek završuje desetiletou cestu a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob (2D)
Tradiční městská slavnost se staročeskou hudbou, jarmarkem, kejklíři, flašinetářem, provazochodcem a rodinou Thunů v podání DS Klas
FRA – Po 20 letech od uvedení 1. dílu přichází další pokračování slavné akční komedie s vytuněným bílým taxi a adrenalinovými honičkami (2D)
USA – První film o Deadpoolovi z roku 2016. Po léčbě rakoviny zůstal trvale znetvořený, a proto bez odporu přijal okostýmované alter ego (2D)
Charitativní běh 4 km či procházka s dětmi nebo pejsky 1 km na podporu kláštereckého psího útulku v rámci akce Běhejme a pomáhejme útulkům
USA – Snímek završuje desetiletou cestu a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob (3D)
SRN – Investiční účty boxera, namydleného herce a šíleného marketingového specialisty spadly na nulu, a tak vymyslí šílený plán (2D)
Koncert „Život je dar“. Duo Jamaha má na svém kontě 3 zlaté a 3 platinové desky za prodej hudebních nosičů, jejich koncerty bývají velmi zábavné
Koncert žáků absolvujících umělecké vzdělávání v hudebním oboru na základní umělecké škole
FIN – Válečné drama vypráví příběhy jedné finské jednotky, která se postavila během 2. světové války na obranu země proti agresorovi (2D)
USA – Sci-Fi akční komedie. Deadpool je chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale za to nemůže (2D)
UKR – Kouzelný animovaný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů (2D)
Závěrečná výstava absolventů výtvarného oboru základních uměleckých škol v Klášterci nad Ohří a v Kadani
USA – Sci-Fi akční komedie. Deadpool je chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale za to nemůže (2D)
USA – Snímek završuje desetiletou cestu a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob (2D)
USA – Sci-Fi akční komedie. Deadpool je chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale za to nemůže (2D)
USA – Čtyři školáci objeví starou videoherní konzoli se hrou Jumanji a vzápětí se ocitají v džungli jako postavy této hry (2D)
USA – Psychologický thriller o rodině, která naštěstí umí znakovou řeč, jinak by je Oni slyšeli. Oni totiž slyší každý zvuk. Přijdou? (2D)
Tragikomický příběh osudové lásky. Divadelní představení, ve kterém hrají Daniela Kolářová, Ilona Svobodová a Luboš Veselý
9. ročník festivalu Klosterlin – u při příležitosti 90. výročí úmrtí významného českého skladatele, Zemlinského kvarteto a Balet Praha Junior
ČR – Komedie s Annou Polívkovou a Ester Geislerovou. Jiří je snoubencem jedné a zároveň bývalým milencem druhé sestry (2D)
II. Celorepublikový happening základních uměleckých škol, představení pro školy, průvody městem, den otevřených dveří, divadlo, více na str. 17
USA – Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie, kde se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů této ságy (3D)
UKR – Kouzelný animovaný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů (2D)
USA – Sci-Fi akční komedie. Deadpool je chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale za to nemůže (2D)
USA – Animovaný příběh Miguela, který se i přes tajuplný zákaz hudby v rodině chce stát uznávaným hudebníkem (2D)
USA – Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie, kde se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů této ságy (3D)
USA – Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie, kde se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů této ságy (2D)
USA – Komedie. Čtyří postarší kamarádky (Diane Keaton, Jane Fonda aj.) se začtou do knihy Padesát odstínů šedi a objevují novou vášeň (2D)
Posezení s Ivanou Prokopcovou na téma Zákon příčiny a následků, o duchu, duši, karmě a překonávání životních zkoušek v oddělení pro dospělé
USA – Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie, kde se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů této ságy (2D)
USA – Podle skutečného příběhu. Náhodné setkání dvou lidí nejdříve vyústí v lásku a poté díky hurikánu v největší dobrodružství jejich života (2D)

Místo konání
Vstupné
Galerie Kryt
zdarma
náměstí
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Zámek
50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zámek
50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Hřbitov
zdarma
Zámek
dobrovolné
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Zámecký park
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
60 Kč
Zámecký park
startovné 100 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům
150 Kč
Zámek
dobrovolné
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
80 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kulturní dům
280/250/140 Kč
Zámek
150 Kč
Kino Egerie
120 Kč
ZUŠ, město
zdarma
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
80 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
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SLOUPEK STAROSTY

V průmyslové zóně Verne byl 12. dubna slavnostně otevřen již pátý závod společnosti
BENTELER v ČR. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci samosprávy, představitelé
i zaměstnanci závodu, dodavatelé a zákazníci.
Oslavy při zahájení se zúčastnil také Hubertus Benteler, majitel společnosti, dlouholetý
ředitel, nyní člen dozorčí rady (na snímku třetí zprava) a Štefan Drozd, starosta města
Klášterce nad Ohří. Ten při jeho otevření uvedl:
„Stojíme před závodem, jehož vznik v prvopočátku nebyl úplně jednoduchý. Požadovaný
pozemek totiž nebyl v majetku města. Přede mnou stál krátce po mém zvolení starostou
města na podzim roku 2015 nelehký úkol – přesvědčit stávajícího majitele o prodeji
pozemku. Jeho podmínkou však byla koupě městského pozemku, který se nachází hned
vedle. Společným úsilím zástupců firmy Benteler a představitelů a zaměstnanců města
Klášterce nad Ohří se tento trojstranný obchod na počátku roku 2016 podařil.
Čím komplikovanější byl start, o to příjemnější je naše vzájemná nynější spolupráce. Společnost Benteler vnímám z pozice starosty města nejen jako regionálně významného
a stabilního zaměstnavatele. Získali jsme ve vás i důležitého partnera s vysokou mírou
sociální odpovědnosti a zájmu o naše město a dění v něm. Tím jste výrazně přispěli k položení pevných základů pro budoucí spolupráci a zakotvení v našem regionu.“
Výroba v Klášterci se zaměřuje na tváření za tepla, stříhání platin, svařování a laserové
řezání pro klíčové zákazníky, jimiž jsou Volvo, BMW, Škoda Auto a Daimler. Klášterecký
závod nyní zaměstnává více jak 300 lidí. Firma plánuje tento počet do konce roku 2018
navýšit na 400 zaměstnanců.
BENTELER je rodinnou společností, kterou v současné době řídí již čtvrtá generace. Má
30 000 zaměstnanců ve 144 závodech v 39 zemích. Její celkový obrat činil v roce 2017
7 856 millionů euro.
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investice města

11

kultura
Sochařské sympózium ve dřevě

5

ekologické okénko
Zámecký park, sázení lípy,
ekologická výchova

6

aktuálně

12

Běh parkem pro psí útulek

13

aktuálně

14

rozhovor s...
Václavem Cajthamlem

10

kultura
Spolek Svobodná Jeseň
Baletní a hudební přehlídka
Klosterlin

pohled do historie
120 let Buštěhradské dráhy

Občanské průkazy s čipem

8

pro rodinu
Vítání občánků

Doris Homolková odměněna

7

pro rodinu

15

tip na výlet
Park Boheminium a Mirakulum

16

Vážení Klášterečtí,
jaro na sebe
dávalo dlouho čekat, ale
nyní již sluníčko hřeje
n a p l n o
a dobíjí nám
energii
po
dlouhé zimě. Pomalu se
rozebíhají i stavební práce
v našem městě. Ty největší
se teprve zahájí, zatím se
připravují či již probíhají
výběrová řízení. Mezi ně jistě patří regenerace parku
pod Královéhradeckou ulicí,
2. část VI. etapy regenerace
sídliště v ulicích Luční, Ječná, Sportovní a rekonstrukce sportovního areálu.
Nejen „velké“, ale i „malé“
projekty již startují, mezi ně
patří i Vámi vybrané akce
participativního rozpočtu
„Společně pro Klášterec“.
A pokud počasí dovolí, měli
bychom v květnu dokončit
nové parkourové hřiště
u Žitné ulice. Tento nápad,
který vloni vzešel od dětí při
jejich návštěvě na radnici,
bude realizován v blízkosti
jiného dětského hřiště, které jsme otvírali před rokem
za Dlouhou ulicí. I tady
nápady přišly od dětí
a jejich rodičů. Věřím, že to
letošní hřiště, určené spíše
pro starší děti, rozhodně
zaujme svou jedinečností.
Spolupráce napříč všemi
věkovými kategoriemi tak
v našem městě přináší ovoce.
I v nadcházejících dnech se
těším na setkávání se
s Vámi ať již při stavění májky na náměstí 30. dubna,
pietním aktu 7. května,
zahájení turistické sezóny
12. května nebo kdekoli jinde.
Krásné májové dny.
Štefan Drozd,
starosta města

sport
Úspěchy atletů, střelců,
zápasníků a fotbalistů

Výběrové řízení na místo
referenta/ky finančního
odboru městského úřadu má
uzávěrku 9. května 2018.
Celé znění VŘ najdete na
www.klasterec.cz.
Bližší informace podá
tajemnice úřadu Radka
Hodicová (474 359 645).
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Jaké investiční akce plánuje město v tomto roce?
Rozšíření parkoviště pod pekárnou v Petlérské ulici
Město se chystá k rozšíření parkoviště „pod pekárnou“
u Základní školy Petlérská. Hlavním cílem zatraktivnění lokality u školy. Zakázka obsahuje regeneraci povrchů stávajících
chodníků, parkovacích ploch a komunikace. Vybuduje se také
nový chodník se schodištěm od parkoviště k dětskému hřišti
v areálu školy. Regenerují a sjednotí se povrchy vozovek,
opraví se stávající parkoviště a rozšíří se počet parkovacích
míst. V lokalitě se obnoví vodorovné a svislé dopravní značení,
obnoví se i veřejné osvětlení a revitalizace se dočká tamní
zeleň.

obyvatel domu a majitelů garáží byl připraven projekt odsazení parkovacích stání do zeleně s kolmým stáním vozidel.
Dojde k navýšení kapacity z původních cca 9–10 na 18 parkovacích míst.

V ulici 17. listopadu vyroste parkoviště

Koordinační výkres lokality

Rekonstrukce chodníku v Chomutovské ulici
Město v letošním roce rekonstruuje chodník podél silnice
I. třídy I/13 v Chomutovské ulici. Stávající stav dotčeného
chodníku je již za hranicí své životnosti, povrch se vyznačuje
poškozením krytu po realizaci inženýrských sítí a dále četnými
výtluky znesnadňujícími plynulý pohyb pěších. Nová infrastruktura je navržena dle zásad bezbariérového užívání, po
dokončení stavby tak bude dosaženo výrazného zlepšení podmínek pro samostatný pohyb osob s omezenou schopností
pohybu a orientace. Součástí rekonstrukce je také modernizace veřejného osvětlení a rekonstrukce stávajících vjezdů
na parcely rezidentů. Rekonstrukce je rozdělena do dvou
etap, které bude nutné koordinovat s rekonstrukcí inženýrských sítí (vodovod, plynovod), která je plánována na stejné
období letošního roku.

Prostor mezi pekárnou a školou město zatraktivní
Novostavba parkoviště v ulici 17. listopadu před č. p.
478–481
Před domem v ulici 17. listopadu čp. 478–481 se letos dočkají
výstavby kolmého parkovacího stání pro 18 osobních automobilů, včetně jednoho stání pro osoby tělesně postižené.
Před panelovým domem se v současnosti parkuje v podélném
směru před průčelím objektu, ve kterém jsou umístěny garáže. Při vyjíždění vozidel z garáží k parkovacímu zálivu vzniká
nedostatečný prostor pro manipulaci s vozidlem. Na podnět

Chodník v Chomutovské ulici je za hranicí životnosti
Gabriela Kratochvílová
odbor výstavby a rozvoje města ■
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Zámecký park opět zabarví luční kvítí
V zámeckém parku se pořád
něco děje. Teprve před pár
dny zde skončila největší prořezávka stromů od roku
2013, kdy několik desítek
stromů bylo odborně ošetřeno a výchovné a hlavně zdravotní řezy pomohly zvýšit
bezpečnost návštěvníků parku zejména v okolí cest.
Pokáceny bohužel musely být
dva suché javory u zdi směrem od brány k zámeckému
rybníku a u lapiny jasanolisté
vedle cesty od hlavní brány
k řece byla nainstalována
vazba, aby se zabránilo jejímu rozlomení. U vzrostlého
javoru mléče u Ohře za slepým ramenem řeky musela
být stará vazba vyměněna za
novou, neboť již docházelo
k jejímu zarůstání. Dokončen
je také řez tisových skupin,
které je třeba udržovat
v určené výšce, aby nedocházelo k zarůstání průhledů
a cest. Tím je dokončena
hlavní údržba keřových skupin, která průběžně probíhala
v parku od loňského roku.
Dále byl v horní části parku
dokončen jarní úklid listí,

v dubnu ještě proběhne kontrola a čištění skalních partií.
Při té budou odstraněny uvolněné kameny a zkontrolovány nebezpečné převisy. Do
parku se již vrátily opravené
a natřené lavičky a postupně
je obnovována květinová
výzdoba na záhonech kolem
kašny. Na vytyčených naučných dendrologických okruzích v parku budou vyměněny
poškozené nebo nečitelné
cedule označující nejvýznamnější stromy. Návštěvníky
určitě potěší, že jména stromů na nových cedulích jsou
vyvedena větším písmem,
takže budou snáze k přečtení.
Práce v parku zmíněnými činnostmi ani zdaleka nekončí,
blíží se zahájení sezóny sekání trávy, i letos bude
pokračovat boj s křídlatkou,
proběhne výchovná prořezávka
nových
výsadeb
a o nátěrech zábradlí, opravách zdí a mnoha dalších pracích ani nemluvě. Věříme, že
i letos si návštěvníci užijí
nejen výjimečnost bohatého
dendrologického sortimentu
parku či krásu romantických

zákoutí a výhledů na řeku,
zámek a okolní krajinu, ale
zejména v květnu a červnu
pak bude stát za to i procházka kolem druhově bohatých
luk tvořených směsí lučních
květin a travin. Na těchto loukách můžete najít devaterníky, jahodníky, jestřábníky,
různé druhy jetele, kontryhele, kopretiny, mateřídoušky,
rozrazily, řebříčky, sedmikrásky a mnohé jiné rostliny
doplněné typickými travinami
(jílky, bojínky, lipnicemi,
kostřavami, psinečky a po-

dobně). Určitě také již nikoho
nepřekvapí kontrast těchto
květnatých luk s vysokými
květinami a travinami a nakrátko sekaných trávníků,
jehož cílem je vrátit anglickému parku jeho původní
"divoký" ráz a roztříštit jednolitost udržovaných ploch.
To vše a k tomu množství
motýlů a ptáků navázaných
na tyto louky a na celý park
pak určitě potěší nejen botaniky, dendrology, ale i „obyčejné“ milovníky krásné
přírody.
Libor Kocáb ■

S rostlinkami pracují
už i děti v mateřské škole

Během Noci s Andersenem
vysadili lípu

Ve středu 28. března se
v rámci projektu START konala v mateřské škole Duha
v Dlouhé ulici akce zaměřená
na environmentální vzdělávání pro děti a rodiče
s názvem Jaro na zahrádce.
S pomocí rodičů děti sázely
rostlinky do květináčů, zalévaly a zkoušely různé pokusy
s hlínou. Poté ještě společně

Sešel se rok s rokem a tradiční nocování ve škole je již
za námi. Letošní témata Noci
s Andersenem byla opět lákavá, a tak bylo těžké se rozhodnout, čemu se věnovat.
Nakonec jsme se rozhodli, že
společně využijeme rok
s „osmičkou“ a na školním
pozemku zasadíme národní
strom, lípu, jako připomínku
oslav 100. výročí vzniku naší
republiky. Žáci 1. A se rozhodli pro knihu Josefa Čapka
– Povídání o pejskovi a kočičce, která letos opět vychází
v reedici v nakladatelství
Albatros.
Starší žáci 4.B, 5.A, a 7.A zažili dobrodružství s Rychlými
šípy od Jaroslava Foglara. Obě
knihy žáci najdou i v naší školní knihovně. Nejvíce se všem
asi líbila škola po setmění.
Žáci si užili noční bojovku
s úkoly v prostorách celé školy
a na závěr se vyřádili v tělocvičně, kde vyzkoušeli nové
pomůcky a nářadí, které má
škola díky projektu START. Po

vyráběly kuřátka z přírodních
materiálů.
Kvůli špatnému počasí se
akce konala ve třídě, což
dětem ani rodičům radost ze
společně prožitého odpoledne
nepokazilo. Výsledkem našeho snažení kromě radosti dětí
jsou okna vyzdobená živými
květinami.
Marta Maxová,
zástupkyně MŠ Dlouhá ■

krátkém nocování jsme ráno
vše pečlivě uklidili, aby
v pondělí mohlo začít běžné
vyučování. Rozdali jsme si
spoustu dárečků a upomínkových pohlednic a rozloučili se.
A teď už se těšíme na příští
rok. Jaképak zajímavé téma
si pro nás organizátoři připraví?
Kateřina Spurná
a kolektiv ZŠ Petlérská ■

AKTUÁLNĚ

KRÁTCE
Poděkování
Městský ústav sociálních
služeb děkuje Nadaci ČEZ
za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
60 000 Kč na projekt Klimatizace jídelny pro seniory,
kterou získala díky aplikaci
EPP – Pomáhej pohybem.
Díky instalaci klimatizace
v jídelně došlo ke zpříjemnění prostředí, kde se
senioři stravují, a také zde
tráví čas na společenských
akcích.
Přijedou původní
obyvatelé města
Pravidelné setkání vysídlených Němců, které se
koná každoročně, je otevřené i zájemcům z řad
veřejnosti.
Koná se v pátek 1. června
od 15 hodin v kavárně kulturního domu, kde si přítomní zavzpomínají na život
v Klášterci nad Ohří. Na
setkání přijíždějí i potomci
dřívějších obyvatel, kteří si
vytvořili k našemu městu
vztah jako k domovu svých
předků. Zároveň bude
v galerii Kryt od 17 hodin
zpřístupněna výstava, která
zachycuje vzpomínky obou
národů na před a poválečné
události.
Přijďte si prohlédnout
útroby jezu
V rámci akce Zahájení
turistické sezóny bude
12. května veřejnosti
zpřístupněn jez v zámeckém parku. Zaměstnanci
Povodí Ohře provedou osm
exkurzí s výkladem, které
potrvají cca 30–45 minut.
Začátky exkurzí jsou ve
12.00, 12.45, 13.30,
14.15, 15.00, 15.45, 16.30
a 17.15 hodin. Minimální
počet zájemců je 5 osob,
maximálně 15. Není třeba
se přihlašovat dopředu,
pouze po naplnění kapacity
jedné prohlídky budou
zájemci na místě zapsáni
na další prohlídku.
O pohár starosty města
26. května od 10 hodin se
koná 24. ročník tradiční
soutěže hasičských družstev, pořádá JSDH Klášterec nad Ohří na stadionu,
vstup zdarma.
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Doris Homolková byla odměněna medailí MŠMT
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
se uděluje od roku 1992, je
oceněním významné peda-

gogické, výchovné, vědecké
nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího
působení v resortu školství

nebo mimořádně záslužného
činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu
a vzdělávání v České republice.
Mgr. Doris Homolková byla
nominována
zaměstnanci
a vedením školy na medaili
MŠMT v roce 2018 za významnou pedagogickou činnost
vykonávanou v oblasti školství
a zároveň při příležitosti jejího
pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení
v oblasti školství. V roce 2017
oslavila pracovní výročí 30 let
ve školství a 20 let na základní
škole Školní.
Dlouhodobě bez nároku na
odměnu organizuje pro žáky
školy dobrovolné aktivity spojené s hraním na hudební
nástroj a zpěvem. V předchozích letech připravovala se
žáky školy různá vystoupení
u příležitostí výročí školy, Dnů
otevřených dveří a jiné.
Mgr. Doris Homolková obdržela medaili II. stupně dne
28. března 2018 při příležitosti
oslav Dne učitelů.
Monika Bártová,
ředitelka školy ■

Josefovské
posezení
s harmonikou
Do Domova pro seniory
v Klášterci nad Ohří přišel již
tradičně zahrát a zazpívat
pan Josef Suchý se svým
synem. Zaznělo několik známých písní, které si senioři
mohli společně zanotovat
a symbolicky tak oslavit svátek všech Josefů.

Letošního ročníku Výstupu
na Mědník, který pořádal
Klub českých turistů Klášterec nad Ohří, se zúčastnilo
na 600 pochodníků. Byli
mezi nimi turisté až od Kladna, Chomutova, Vejprt,
Kovářské a Perštejna. Máme
radost za hojnou účast
pochodníků i přes nepřízeň
počasí. Děkujeme za peněžní sponzorský dar Obecnímu
úřadu Měděnec. Těšíme se
na příští ročník.
Alena Lisá,
KČT Klášterec nad Ohří ■
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Občanské průkazy s čipem
Nyní jsou občanské průkazy s čipem vydávány na žádost
a jsou zpoplatněny částkou 500 korun. Díky novele zák.
č. 195/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, a některé další související zákony,
budou od 1. července 2018 vydávány občanské průkazy s elektronickým kontaktním čipem plošně všem
občanům, a to zdarma. Průkazy s čipem by měly lidem
umožnit přihlášení do vybraných systémů státní správy
a vyřízení některých záležitostí z domu bez nutnosti osobní
návštěvy úřadu. Čip také bude obsahovat elektronický podpis, jehož zřízení ale zůstane zpoplatněno.
Novela zákona č. 328/1999 Sb. také přináší možnost zkrátit
za příplatek lhůty pro vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu. Občanské průkazy s čipem budou vydávány
zdarma ve standardní lhůtě, tj. do 30 dnů. Za vydání občanského průkazu do 24 hodin je stanoven příplatek 1000 korun,
za vydání do pěti dnů 500 korun. Pro děti mladší 15 let jsou
příplatky ve výši 500 korun za vydání do 24 hodin a 300
korun za vydání občanského průkazu do pěti dnů.
Za expresní vydání cestovního pasu budou ale příplatky
mnohem vyšší. Za pas vydaný do 24 hodin bude podle novely
č. 195/2017 Sb. příplatek činit 6000 korun, za vydání do
pěti dnů pak 3000 korun. Pro děti do 15 let budou příplatky
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za vydání pasu do 24 hodin 2000 korun a do pěti dnů 1000
korun. Cena za standardní vydání cestovního pasu do 30
dnů zůstane stejná - 600 korun pro dospělé a 100 korun
pro děti.
Prodlouží se také platnost občanských průkazů pro občany nad 70 let věku, a to na 35 let.
Ve dnech 10. až 13. května uzavře Ředitelství silnic
a dálnic ČR železniční přejezd v Lužném. Objízdná trasa
do Okounova povede přes Klášterec nad Ohří a Kotvinu.
Uživatelé mobilního rozhlasu, kteří dostávají důležité
informace formou SMS, budou muset opět potvrdit, že
si tuto službu přejí. Děje se tak z důvodu nadcházejícího
nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).
Těm, kteří uvedli svou e-mailovou adresu, byl zaslán e-mail,
na který již někteří souhlasně reagovali. Ostatním zašleme
znovu e-mail s prosbou o potvrzení, že můžeme využívat
jejich kontaktní údaje pro zasílání informativních SMS. Ti,
kteří e-mail nemají, budou kontaktováni SMS a hlasovou zprávou v průběhu května. Souhlas můžete vyjádřit i osobně
v turistickém informačním centru vyplněním formuláře nebo
poslat souhlasné stanovisko e-mailem na adresu odboru
komunikace: oko@muklasterec.cz. Děkujeme za pochopení.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
jaro už vystřídalo zimu a práce
v našem Okounově jsou
v plném proudu. Přináším vám
nové aktuality z naší obce.
Ve čtvrtek 8. března navštívily
obec Okounov děti z DDM Volňásek Klášterec nad Ohří pod
vedením Veroniky Kvisové a Jitky Košátkové. Děti se zde
seznámily s náplní práce pana starosty. Dále všichni společně
navštívili kostel sv. Vavřince a poté byla dětem ukázána stavba
sběrného dvora.

Na konci měsíce, ve čtvrtek 29. března, se od 17 hodin konala
valná hromada, přičemž proběhlo představení nových členů
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Okounov a všichni
byli řádně proškoleni.
V chatové oblasti pod Okounovem, která je nazývána Čína,
proběhlo vyčištění od nebezpečných stromů. Následně vznikla
paseka, kterou se chystáme opět zalesňovat. Zalesňování
proběhne ve spolupráci s místními občany a dále s dětmi
z DDM Volňásek z Klášterce nad Ohří, a to během dubna.
Pokračují poslední úpravy na stavbě sběrného dvora v Okounově. Veškeré kontejnery a nosiče jsou již na svém místě.
Mezi poslední kroky této stavby patří už jen administrativní
řešení a spuštění sběrného dvora v Okounově.
Je podepsaná smlouva na opravu komunikace od přejezdu Lužný až do Krupice, práce proběhnou v letních měsících. Vše se
uskuteční po předchozí domluvě v návaznosti na výměnu veřejného osvětlení a montáží rozvodu elektřiny do země.
Po zimě se začalo s čištěním plochy, kde bude umístěna centrální ČOV pro obyvatele v Okounově. Bude se pokračovat
s pracemi tak, aby mohl být provoz čistírny co nejdříve spuštěn.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Václavem Cajthamlem
V dubnovém vydání Kláštereckých novin přinášíme
rozhovor s Václavem Cajthamlem, držitelem Ceny města Klášterce nad Ohří za rok 2017. Už 60 let působí
v hokejovém klubu, v letošním roce oslavil 82. narozeniny. Rozhovor probíhal v obývacím pokoji manželů
Cajthamlových v příjemném duchu, do odpovědí pana
Cajthamla vtipně zasahovala jeho žena Milena.

Pane Cajthamle, v loňském
roce jste obdržel cenu města, udělala vám radost?
Ano, jistě, velice si jí vážím.
Chtěl bych za ocenění, kterého se mi z rukou pana starosty dostalo za 60letou práci
v hokejovém klubu, moc
poděkovat. Děkuji těm, co
mě navrhli, i těm, co mi dali
při volbě svůj hlas. Ujišťuji
vás, že toto ocenění jste udělili téměř rodilému Klášterečákovi, přišel jsem sem
v červenci 1945.
Jak vzpomínáte na vaše
začátky v Klášterci?
Prožil jsem zde nádherné dětství, hotový klukovský ráj.
Mnoho rozbité vojenské techniky, zbraně, hry na vojáky
a dobrodružné hry a výpravy
po okolí. Rodiče nad námi ale
bděli a ihned nás doma
odzbrojovali a odevzdávali
vše na národní výbor.
Vzpomínáte na nějakou
klukovinu?
Podlehl jsem starším kamarádům a v 9 letech jsem
vykouřil dvě cigarety partyzánky, po kterých mi bylo tak
zle, že dodnes nekouřím.
A jak vás bavila škola?
Protože jsme většinu času
trávili na dobrodružných
výpravách, zbývalo mi nějak
málo času na učení. Otec se
mnou tehdy provedl vážný

rozhovor. Jestli si chci hrát,
musím se i učit. Dnes jsem
rád, že jsem ho poslechl
a vystudoval jsem díky tomu
Vyšší průmyslovou školu
strojní v Chomutově.
Kde jste poté pracoval?
Po zakončení studií v roce
1955 jsem nastoupil v ZKL
jako konstruktér a na tomto
postu jsem s výjimkou vojny
pracoval celý život.

Zažil jsem první
hrábnutí bagru
a buldozeru
do země
při budování
přírodního
stadionu,
výstavbu
mantinelů,
osvětlení…

jsem se stal s panem Václavem Šímou a Jiřím Šnajdrem
spoluzakladatelem oddílu
ledního hokeje, oba jsem znal
z kopané. Tito dva lidé položili
základní kameny tomu, co
v našem městě dnes máme.
Krásnou a velmi dobře udržovanou hokejovou halu,
zázemí pro hokejisty, školy,
školky i veřejnost. Zažil jsem
první hrábnutí bagru a buldozeru do země při budování
přírodního stadionu, výstavbu mantinelů, osvětlení,
umělého ledu a poté hlavně
jeho zastřešení, které nás
zbavilo mnoha předem prohraných bitev s počasím.
Jak se tvořil led, když ještě
nebyl umělý?
V silném mrazu jsme po
nocích napouštěli vodu hadicemi. Jednou nám přijeli hasiči
pomoci čerpat vodu z potoka
pod stadionem, to byl hodně
silný mráz. Náš skalní fanoušek, švec pan Janoušek, měl
za úkol nahoře držet hadici.
Dobíhal k mantinelu a přelézal
ho společně s proudem vody,
chytil ji, ale vytrhla se mu,
podrazila mu nohy a celého ho
postříkala. Paní Janoušková
pak říkala, že když přišel
domů, pěkně chrastil.
Těch 60 let mi jako stálému
členu hokejového výboru
uteklo velmi rychle, protože
když se práce daří, čas utíká
rychleji. A já jsem měl to
štěstí, že hokej dodnes
zabezpečují obětaví a schopní
funkcionáři, pod kterými byla
a je radost pracovat.
Prozradíte nějaké hezké
zážitky z hokeje?
Budete se divit, ale k nejhez-

čím zážitkům kromě sportovních úspěchů našich mužstev
pro mě patřily 14denní tábory
hokejových dětí v Kamenici
nad Lipou u Pelhřimova.
Několikrát jsem zde dělal
vedoucího a vzal na sebe riziko za zdraví 40 velmi živých
chlapců. Například do rybníka
jsme jim nakoupili bílé kšiltovky, abychom jejich hlavy
stále měli na dohled a rozlišili
je od ostatních návštěvníků.
Dohlíželi na ně 4 trenéři,
zdravotník a kuchař, dosud
žijící pan Zdeněk Strnad.

Hezké byly
i posezónní
večírky
s rodinnými
příslušníky - i pro
naše manželky,
které jsme tak
často nechávali
samotné doma.
Na táboře jste se věnovali
především sportu?
Ve volném čase jsme hlavně
sportovali – hráli fotbal, koupali se a při horším počasí
jsme jezdili na výlety. Kluci
se ale nejvíce těšili na pozdně
večerní stezky odvahy. Na
táboře jsme vařili ve vojenské
pojízdné polní kuchyni, kterou nám spolu s velkým stanem zapůjčila vojenská
posádka Kadaň. Pro velký
zájem chlapců o služby
u kuchyně jsme museli rozdělit služby tak, aby se všichni vystřídali. Úspěchem bylo,
že se během těchto táborů
nestal ani jeden úraz, z toho
jsem měl radost největší.

A v té době jste už sportoval?
Ano, v roce 1945 jsem začal
hrál fotbal za žáky zdejšího
klubu Rudá hvězda Klášterec,
kde jsem to dotáhl až do mužstva dospělých a hrál za ně
až do fotbalového důchodu.
Počítám dobře, že když
jste loni dostal cenu za 60
let u hokeje, věnoval jste
se mu od roku 1957?
Ano, na podzim roku 1957

Cena města byl předána v rámci oslav 60 let hokeje
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ROZHOVOR S ...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Kachna, zelí a bramborový knedlík od nejlepší kuchařky
v Klášterci, což je moje žena. Mám rád českou kuchyni.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Zeptejte se manželky, já nevím. Osobně se mi líbí fialová.
Paní Cajthamlová: Hnědá a zelená, ty se líbí mně, takže
jemu musí také.
Co vám dal a vzal hokej?
Já se snad ničemu jinému než hokeji a fotbalu nevěnoval. Dodával mi radost ze života, kamarádství. Vzal
mi jedině čas, protože jsem tam byl pořád. Proto nám
asi manželství vydrželo 58 let. Smích.
Svatební fotografie manželů Cajthamlových
Vraťme se ke kláštereckému hokeji. Na co rád vzpomínáte?
Rád vzpomínám na skromné
podmínky u ledního hokeje,
kdy stravu po zápase zajištovala maminka našich dvou
hokejistů, Zdeňka a Jirky,
paní Jarošová. Hezké byly
i posezónní večírky s rodinnými příslušníky – i pro naše
manželky, které jsme tak často nechávali samotné doma.
Na večírky oddíl zajistil i různá
zábavná vystoupení – kouzelníka, ale i striptéra či striptérku.
Paní Cajthamlová: Striptéra
si pamatuju. To jsem byla ještě mladá, bylo mi 60. Přišel
ke mně a říká, ať mu to tuhle
rozepnu. Tak jsem mu říkala:
„No jo, jenže já na to nevidím.“
Pan Cajthaml: To tam nepište, ještě mi sem za ní budou
chodit.
Jak vidíte dnešní hokejovou mládež?
Protože jsem hodně pracoval
s dětmi, je mi líto, že rodiče je

dnes nechávají trávit volný čas
nad chytrými telefony a počítači, místo aby je vedli ke zdravému pohybu v hokeji či jiných
sportech. Dětem oddíl ledního
hokeje zábavnou formou
zabezpečí zdravý pohyb
a zamezí tomu, že děti nebudou jednou umět snad ani
kotrmelec. A přitom v mnoha
sportech i v hokeji je dětí
nedostatek. Proto rodiče neváhejte a přiveďte dívky i chlapce
na sportoviště. Například
u hokeje dostanete kompletní
výzbroj zdarma na vratnou
zálohu. Najdete zde kvalitní
trenéry, kteří jsou zárukou
správné výchovné práce.
Věnujete se dnes sportu
pasivně?
Nic jiného mi nezbývá. V televizi sleduji všechen sport.
Když teda nemusím koukat
na Prostřeno, Popelky, Sama
doma a podobné pořady, na
které se dívá žena. Koukám
na hokej a o půlnoci nejraději
sleduji box.
Paní Cajthamlová: To vždycky
u obrazovky uhýbá ranám!

Milena a Václav Cajthamlovi jsou manželé již 58 let

Kde nejdál ve světě jste byl?
Byli jsme jednou se ženou u moře v bývalé Jugoslávii,
dnešním Chorvatsku. V Baška Vodě.
Jaké máte koníčky?
Hokej. Tedy měl jsem hokej... Sbírám známky, ale už
jsem to dal dětem a teď jim to jen doplňuji.

Cena města v zátiší fialek
Na svůj věk vypadáte velmi dobře.
No je to tím, že jsem celý
život sportoval. Ale teď se
musím hlídat.
Paní Cajthamlová: Každý den
se váží, jako kdyby šel na
Miss.
Pan Cajthaml: Protože žena
vaří výborně. Od rána do
večera mám chuť k jídlu
a tady je pořád všechno dobré. V noci u boxu i ujídám
z lednice. Včera jsem se celý
večer chválil, že jsem v boji
s obezitou ani jednou ledničku nenavštívil.
Co byste rád doplnil na
závěr?
Na závěr přeji lednímu hokeji
v našem městě další úspěš-

nou činnost, hlavně v práci
s mládeží. Aby za naše mužstvo dospělých v budoucnu
hráli naši odchovanci s dobrými výsledky. Přeji výboru
ledního hokeje, aby nadále
dobře zajišťoval činnost všech
svých mužstev, čímž by jistě
udělal radost sponzorům,
kteří je podporují, a to včetně
města. A přeji si být zpopelněn a ze staré hokejové tašky
rozsypán
na
stadionu
(smích).
Všem obyvatelům Klášterce
bych přál, aby naše město
měli rádi, spokojeně zde žili,
aby využívali kulturních,
sportovních i pracovních
možností, které zde uprostřed krásné krajiny máme.
Adéla Václavíková ■

KULTURA
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Spolek Svobodná Jeseň sdružuje už polovinu obce

Společné setkávání, sdílení
prožitků, předávání zkušeností mezi generacemi – to
vše se začíná dařit v Klášterecké Jeseni, kde si místní
před rokem založili spolek
Svobodná Jeseň. Začalo to
výstavbou dřevěné pergoly
na bývalém hřišti, kde se tak
lidem žijícím v Jeseni podařilo
svépomocí vybudovat příjemné místo pro společné
setkávání. „Nabídli jsme svou
práci v našem volném čase
a město nás finančně podpořilo. Pro nás to byl důvod
k společnému tvoření. Museli
jsme se setkat, komunikovat
mezi sebou a společně něco

vybudovat a dostát tak svému slibu, který jsme dodrželi.
A hodláme v tom pokračovat,“ říká Mario Kubec, jeden
ze zakládajících členů spolku.
Pořádají zde akce, jako jsou
ukončení školního roku, jeseňská olympiáda, stavění májky,
zdobení vánočního stromku.
Místní už si také užili zábavu
a rukodělné tvoření při dýňobraní i při velikonočním tvoření. Nechybí ani dobroty, které
zaplní Jeseňský stůl hojnosti.
Lidé z obce jsou pro společné
setkávání. Početná účast lidí
z Klášterce a blízkého okolí na
akcích, které již Jesenští realizovali, je důkazem správného
směru jejich počínání.
„Snažíme se obnovit přirozené prameny komunikace
mezi lidmi. V dnešní době
plné neživé umělé techniky,
díky které se stáváme samotáři, mnohdy chybí právě živá
osobní komunikace z očí do
očí, která přináší radost ze

života. Jsou pro nás důležité
čisté pravdivé vzájemné vztahy, které jsou klíčové
k naplnění šťastného života
každého z nás. Na své životní
cestě potkáváme lidi, kteří
ovlivňují naše další kroky
a my zase jejich. Jedině při
osobním setkání prožíváme

přirozenou komunikaci, která
vede k řešení. Je vítán každý,
kdo chce upřímně přispět ke
společné radosti a sdílení,“
říká Mario Kubec. Připomíná
zároveň, že svoboda je hlavně odpovědnost, ke které se
Jeseňští právě prostřednictvím jejich spolku hlásí.

Baletní a hudební přehlídka Křížovku z našich novin
KLOSTERLIN již podeváté
luští i ve školách

Českým hudebním představitelům je již tradičně věnována
přehlídka KLOSTERLIN, která
přivádí do Klášterce nad Ohří
špičkové interprety. Letošní
program začíná hudebně
vzdělávacím koncertem pro
studenty gymnázia, ve kterém
se představí Zemlinského
kvarteto, vítěz mezinárodní
soutěže smyčcových kvartet
ve francouzské Bordeaux

a laureát mnoha mezinárodních soutěží. Koncert s názvem
Pocta Leoši Janáčkovi se
pro širokou veřejnost uskuteční v renesančním sále zámku
21. května od 19 hodin, pro
studenty již od 11 hodin. Oba
koncerty doplní taneční vstupy
Baletu Praha Junior, studentů
Tanečního centra Praha – konzervatoře a gymnázia (na
snímku).
Druhý den přehlídky bude
věnován převážně dětem
předškolního a školního věku.
Baby Balet Praha jim přiblíží
24 písní Jaroslava Uhlíře
a Zdeňka Svěráka. Mladí
tanečníci znázorní představením Vítej ve světě, které se
koná od 9 a 11 v kulturním
domě, pět životních etap –
narození, dětství, školu,
pubertu a dospělost.

NEDĚLE NA BOSO aneb bosoturistika
se koná 20. 5 v klášterecké Loděnici. Od 12 hodin začíná
série přednášek, dílniček, aktivit pro rodiny s dětmi. Od 14
hodin Mgr. Igor Slouka, zkušený turista, předá své zkušenosti. Od 17 hodin se uskuteční chůze po žhavých uhlících.
Pořádá spolek Mamavis, předprodej vstupenek na webu:
mamakteravi.cz nebo v turistickém informačním centru.

Pedagogové ze ZŠ Petlérská,
pracoviště v Havlíčkově ulici,
chodí s dětmi v rámci výuky
nejen pravidelně na výstavy
v galerii Kryt, ale využívají
i křížovku na zadní straně
našich novin. „Chybějí nám
výukové materiály, křížovku
využíváme v přírodopisu
i jiných předmětech. Děti se
učí znát barvy, zvířata, rozšiřují si slovní zásobu,“ říká
dlouholetá pedagožka Jiřina
Malastová. Právě na její

popud vytvořila Adéla Václavíková další křížovku v anglickém jazyce. Žáci ze 3., 4., 5.
a 9. ročníků pak na společné
hodině anglického jazyka trénovali své dosavadní znalosti
právě s křížovkou. Pomáhala
jim i asistentka Petra Ledvinková, která jednotlivé výrazy
psala na tabuli v gramatické
podobě. Výslovnost si děti
procvičovaly s Jiřinou Malastovou (na snímku na titulní
straně novin).
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Představujeme autory Krušnohorského
sochařského sympozia
Ve dnech 22. až 28. června se zámecký park stane dějištěm již třetího ročníku Sympozia ve dřevě. Sympozium každé dva roky podporuje vztah a úctu k tradičním
sochařským materiálům a nabízí sochařům i návštěvníkům prostor pro vzájemní
obohacení.
„Téma letošního ročníku jsou
Souvislosti. V kontextu s naší
polohou a hlavní ideou našeho sympozia Paměť krajiny,
se nabízí téma tvorby kulturní
krajiny. Jak se žilo v Krušných
horách dříve, dnes a jak
v budoucnosti. Ale i v životě
vše souvisí na tom, jaké
máme základy,“ říká ředitelka
sympozia Jitka Kůsová Valevská, která díky svým zkušenostem z řady podobných
mezinárodních akcí uvedla
tuto uměleckou přehlídku
v život.
„Výběr byl velmi těžký, neboť
zaslané projekty byly poměrně vyrovnané. Do výběrového sympozia se přihlásilo 40
sochařů a sochařek z 24
zemí,“ říká Kůsová. Na výběru se podílela odborná porota
složená z kurátorů, pedagogů
a architektů. Představíme si
nyní první tři vybrané sochaře, další pak v následujícím
čísle KN.
Robert Canev je sochař
z Bulharska. Na sympozium
se přihlásil již podruhé.
Vystudoval přímo obor Dřevořezby v Sofii.
Jeho díla vznikala na sympoziích v letech 1989–2017

v Rumunsku Německu, Maďarsku, Švýcarsku, v Bosně
a Hercegovině, Itálii, Turecku,
Francii, v Srbsku a Bulharsku.
Za svou tvorbu získal ocenění
Premio Internazionale d’Arte
„Solstizio Musica“– Città di
Castello v Itálii, a další ocenění v Bulharsku, v Portugalsku,
Francii,
Japonsku,
Německu i Číně.
Jeho sochy mají čistou formu
a vypovídající obsah. S naším
tématem se vypořádal velmi
elegantně.
Robert Canev navrhl sochu
Konstruktivní spojení.
Další zahraniční autor je Paul
Brockhage ze Schwanzenbergu v Saském Německu.
Zúčastňuje se mnoha sympozií – Aue, Liechtenstein,
Annaberg, Tennenlohe, Insel
Mainau, Südtirol Absgmünd,
Sur (Švýcarsko), Maďarsko,
Turecko a dalších.
Získal ocenění na Sympoziu
v Eslbachu a Preisträger
Sächsische Kleinplastik Bienále Oelsnitz.

me figuralistu. Jeho dílo
reflektuje pocit člověka v jeho
životním postoji,“ říká Jitka
Kůsová. Autor kombinuje
dokonalou figurativní sochu
s drsným kmenem nebo železem. Pracoval na sympoziích
v Ringkobing (Dánsko), Padideh (Iran), Castello Tesino
(Itálie), Davos (Švýcarsko).
Přihlásil dva návrhy - Uzel
(Knot), kdy složité vztahy
někdy brzdí pohybu.
A druhá Kdo jsem (Who Am
I) představuje myšlenky
jdoucí z podstaty základní
otázky Kdo jsi a kam jdeš.

KULTURA

KRÁTCE
Zahájení turistické
sezony
Tradiční akce se letos odehraje v duchu oslav 100.
výročí vzniku Československa a 25 let vzniku samostatné České republiky.
Staročeská hudba, pouliční
divadlo, flašinetář, kejklíři
i provazochodec, spousta
stánků, historické tržiště,
řemeslné dílny i soutěže pro
děti. To vše můžete spatřit
a zažít v areálu kláštereckého zámku v sobotu
12. května od 10 hodin.
Prohlídky zámecké sbírky
porcelánu obohatí návštěva
thunské rodiny v podání
kláštereckého Divadelního
spolku Klas.
Chomutovský výtvarný salon IV. 2018
představí ve sklepení osudu
– čajovně Alibaba Chomutov
(vchod též z Revoluční ulice,
U dvou rytířů) výtvarníky
z celého okresu, které pozval
Josef Šporgy z Orasína. Vernisáž se koná 11. května
v 19.30 hodin, ve 20 hodin
bude koncert Fusion Eichler
Trio, ve 22 hodin koncert
Lake Stopper. Výstava
potrvá do 7. 6., je otevřeno
denně od 15 do 19 hodin.
Závěrečný koncert
Baletní školy Klášterec nad
Ohří se koná 9. června v 18
hodin v kulturním domě.
Přijďte se podívat na um
malých baletek. Vstupenky
jsou v předprodeji v baletní
škole a v turistickém informačním centru pod radnicí.

Ostrovské malířky v Krytu

Jeho díla jsou v mnoha sbírkách i veřejných prostranstvích.
Jeho zpracování vychází ze
souvislostí paměti naší krajiny, Žádný domov (Keine Heimat) nebo Loď (Das Schiff).
Třetí muž a nejvzdálenější
sochař je Soheyl (Reza)
Bastami, který k nám přiletí
až z Íránu. „Jsem velmi ráda,
že po dlouhé době představí-

Ostrovské malířky se do galerie Kryt vrací symbolicky po
5 letech – v roce 2013 tu s velkým úspěchem vystavovaly
poprvé. Na umělecké scéně působí dlouhých 20 let. Jde
o skupinu amatérských malířů a malířek z Ostrova a Karlových Varů. Najdete mezi nimi malíře různých profesí:
lékaře, stavaře, manažery, učitele a další, ti všichni malování ve skupině Ostrovských malířek vnímají jako relax
a obohacení života. Skupina funguje jako „průtočná“ –
malíři přijdou, naučí se techniku, rukopis a usoudí, že
začnou malovat někde jinde sami. Často se stává, že se
po nějaké době zase do skupiny vrátí, případně přivedou
někoho z nových adeptů, a jak říká Jana Hasmanová:
„Výstavy jsou naším svátkem, kde se můžeme pochlubit
svými díly a kde se setkáme s našimi příznivci.“
Výstava potrvá do 14. 5., v květnu je otevřeno i o víkendech
a svátcích.
Lenka Fricová ■

PRO RODINU
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Žákovští zastupitelé se usnesli na návrhu částečného
zrušení cirkusů na území města
Druhé zasedání žákovského
zastupitelstva v tomto roce se
uskutečnilo 22. března. Projednával se mimo jiné návrh
Vojty Kutílka, a to na zrušení
cirkusů na území města.
Žákovské zastupitelstvo se
nakonec usneslo předložit
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří návrh částečného
zrušení, a to zrušení vystupování volně žijících zvířat. Pro
tento návrh hlasovali všichni
přítomní zastupitelé.
A co dále zastupitelé projednávali? Například novou knihu
pro děti, která by měla dětem
zábavnou formou přiblížit historii města, jednotlivé památky a zajímavosti v Klášterci
a na jejíž podobě se zastupitelé budou podílet. Zabývali se
i nápadem Jana Jíry na využití
veřejného prostoru u ZŠ Krát-

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Dne 16. dubna uplynulo 11
let od chvíle, kdy nás opustil
můj manžel pan Ladislav
Svoboda.
Všem, kteří
si vzpomněli,
děkuje
manželka
Eva a kamarádi.
Odešel jsi tam, kam chodí
každý sám. Dne 4. května to
bude druhé smutné výročí,
co nás pustil pan Štěpán
Mudra. Kdo
ho znal, ať si
se
mnou
a mojí rodinou vzpomene. Manželka
Eva
Dne 5. května by oslavil
krásné 100
narozeniny
pan Stanislav Bečka
z Mikulovic
a Klášterce nad Ohří. Děkujeme všem, kteří mu společně s námi věnují
vzpomínku. S láskou vzpomínají děti Stanislav, Pavel,
Petr, Marie a Věra s rodinami.

ká, tzv. Studentského náměstí. Realizace by měla být pojatá jako veřejný park.
Představujeme žákovské
zastupitelstvo
Vojtěch Kutílek – GSOŠ

Jmenuji se Vojtěch Kutílek a už
čtvrtým rokem studuji u nás
na gymnáziu. Mezi mé zájmy
patří zpěv, amatérské divadlo,
knihy, politika a zdravý životní
styl. Můj první návrh, který již
žákovské
zastupitelstvo
schválilo, se týká zrušení cirkusů na území našeho města.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva města budu usilovat
o to, aby cirkusy s volně žijícími zvířaty již nemohly ve
městě vystupovat. Možná se
ptáte proč. Důvodů je několik.
V první řadě nesouhlasím
s drezúrou, kterou zvířata
musí podstupovat, trvá dlouho
a téměř nepřetržitě jsou zvířata trestána fyzickými tresty.
Při přepravě cirkusů jsou zví-

řata převážena v co nejmenších prostorech, což má neblahý dopad na jejich psychiku.
Dále se před návštěvníky
prakticky nemají kam schovat,
jsou stále vystavována stresorům (nebo vystavena stresu).
Činnost v žákovském zastupitelstvu mě baví a budu se ze
všech sil snažit, aby se nám
v Klášterci co nejvíce líbilo
a mohli bychom jít příkladem
jiným městům.
Jan Jíra – ZŠ Krátká

Jmenuji se Jan Jíra a chodím
na základní školu v Krátké ulici. Rád se podílím na dění

v mém městě. Mým cílem je,
aby žákovské zastupitelstvo
něco v tomto městě vybudovalo a dokázalo. Rádi bychom
se podíleli například na podobě
dětské knihy nebo studentského parku, což je také můj
osobní cíl v žákovském zastupitelstvu - využití plochy pod
ZŠ Krátká. Rád bych, aby tam
byl vybudován studentský
park, kde by nejen studenti
mohli studovat, relaxovat
a provozovat také další aktivity. Uprostřed by měla být
plocha, kde by byly dva podstavce se sochami Jana Palacha a Jana Opletala, jelikož to
byli studenti, kteří bojovali
proti komunismu a nacismu
a zaplatili za to svým životem.
Plocha by mohla sloužit městu
na pořádání různých kulturních akcí, součástí by mohly
být tabule, které by připomínaly zaniklé obce v okolí.
V parku by mohly být vysazené stromy nebo jiná zeleň.

Proběhněte se parkem a podpořte tak útulek
tempu se svými kamarády,
dětmi, psy a společně pomoct
psímu útulku. Připraven je
i doprovodný program, jako
jsou atrakce se psy, jízda na
koni, bezplatná veterinární
poradna či malování na obličej
pro děti. Přijďte si užít květnové odpoledne.
Další ročník oblíbené celorepublikové akce Běhejme
a pomáhejme útulkům se
v Klášterci nad Ohří koná
13. května, start běhu je v 15
hodin u zámku. Touto akcí,
které se vloni zúčastnily stovky běžců všech věkových
kategorií, bude opět podpořen
klášterecký psí útulek v Ciboušově. Loňský výtěžek z akce
byl 36 tisíc Kč. Zkusíme ho

letos překonat? Běžci zaplatí
startovné 100 Kč, možné je
i přispět na transparentní účet.
Poběží se okruh zámeckým
parkem dlouhý 4 km nebo je
možné absolvovat pouhý 1 km
procházky s dětmi či pejskem.
Nebude žádné měření času,
neběží se o vítězství, nejsou
připravené stupně vítězů.
Smyslem akce je přijít se proběhnout, projít v pohodovém

Poděkování
Panu Václavu Budírovi
z Klášterce nad Ohří za jeho
bleskurychlou reakci a duchapřítomnou pomoc v krizové situaci. Věřím, že lidé
nejsou lhostejní, ale jen
málokdo dokáže opravdu
rychle a účinně pomoci bez
ohledu na své pohodlí. Díky
moc, s úctou Jakub Žejdl.
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PRO RODINU

Vítání občánků na zámku 24. března

Adéla Šimková

Matyáš Kodítek

Emílie Straková

Elyes Omíd – Samad

Karolína Geciová

Anežka Zálešáková

Mathias Fiala

Nela Bitomská

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Viktorie Húsová
Foto: Jan Kučera

se koná 3. 5. od 10 do 17
hodin a 4. 5. ve stejný čas
na všech detašovaných
pracovištích MŠ. Dodatečný zápis bude 21. 5. od 10
do 17 hodin. Děti, pro
které není zápis povinný,
se přijímají do naplnění
kapacit jednotlivých MŠ.

Děti poznávaly zákulisí obchodu

Všichni chodíme nakupovat,
ale jaká je cesta zboží do
nákupního vozíku a jak to
vypadá v zákulisí obchodu,
pozná jen málokdo.
Tak vznikl projekt, do kterého
se zapojil obchod Tesco a děti
ze ZŠ v Havlíčkově ulici (detašované pracoviště ZŠ Petlérská).
Děti poznávaly prostory skladů, chladírny, mrazírny, učily
se orientovat v obchodě, určovaly druhy ovoce a zeleniny
a zvažovaly, které potraviny
jsou dobré pro jejich zdraví.
Dozvěděly se i to, které zboží
si v obchodě vzhledem k jejich

věku zatím koupit nemohou.
Získané informace uplatnily
v testu a při nákupu podle připraveného nákupního seznamu. Vystřídaly se i v roli
pokladních a počítaly, čím
mohou
částku
zaplatit.
Následně s tématem pracovaly ve výchově ke zdraví,
finanční gramotnosti, ekologii
– třídění odpadů i výtvarně.
Poděkování patří ředitelce
obchodu Tesco paní Blance
Valentové a Romanu Čechovi
za vstřícnost a od dětí také za
sladkou odměnu.
Marie Pilmaierová,
učitelka školy ■

Jesle mají ještě volná místa
Od září loňského roku provozuje RADKA z.s. dětskou skupinu nazvanou JESLE Klášterec. Sídlí v budově školky
Duha v Dlouhé ulici, provozní
doba je od 6.30 do 16.30
hodin.
Jesličky jsou určené dětem od
1 do 2,5 roku z Klášterce. Podmínkou je, že alespoň jeden
z rodičů pracuje, studuje či
hledá práci. Tuto službu často
využívají rodiče na rodičovské
dovolené, kteří se vracejí do
pracovního procesu, často
zatím na zkrácený úvazek.
Do dětské skupiny je možné
dávat dítě i při současném čerpání rodičovského příspěvku,
kdy do dvou let věku lze umístit dítě na nejvýše 46 hodin
v měsíci. Po dosažení věku
dvou let je doba, kdy dítě
může navštěvovat dětskou
skupinu, již neomezená.
Školné se platí dle četnosti
docházky od 1000 do 2500 Kč
měsíčně, zvlášť se hradí stravné, které činí 60 Kč denně.

Maximální kapacita dětské
skupiny je 24 dětí, v současné
době máme 20 dětí, o které se
starají tři pečovatelky. Díky
malé skupince dětí mají pečovatelky dost prostoru věnovat
jim individuální péči a řešit
každou jejich případnou nepohodu.
Děti si zde formou hry osvojují
spoustu důležitých dovedností. Učí se zvládat osobní hygienu, spolupracovat s kamarády,
samostatně jíst, zpívat, tančit.
Zapsat dítě do dětské skupiny
je možné každé pondělí dopoledne, a to po předchozí dohodě s koordinátorkou (telefon:
608 751 619). Na dítě nejsou
při nástupu do „jesliček“ kladeny žádné požadavky, kromě
povinného očkování.
Za možnost realizace a podporu služby tímto děkujeme
městu Klášterec nad Ohří. Provoz Jeslí je finančně podpořen
z EU.
JUDr. Petra Michalcová,
vedoucí JESLÍ ■

Soutěž vyhrála Laurinka
Městská knihovna v Klášterci
nad Ohří vyhlásila jarní výtvarnou soutěž o ceny na téma
Kniha očima dítěte. Obrázky
do soutěže jsme tvořili s dětmi
ze všech tříd a na výtvarném
kroužku jsme ještě vytvořili
společnou práci. Z velké konkurence všech místních mateřinek byla oceněná naše
Laurinka Konvičková ze třídy
Vlaštovek. Moc gratulujeme.
Tereza Šebková, MŠ DUHA ■

POHLED DO HISTORIE
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Před 120 lety byla postavena druhá kolej trati
Buštěhradské dráhy z Chomutova do Chebu
Buštěhradská dráha (něm.
Buschtehrader Eisenbahn,
BEB) byla železniční společnost v severozápadních
Čechách a naše nejstarší
parostrojní uhelná dráha,
která propojovala Krušné
hory a Podkrušnohoří s Prahou. Založena byla v roce
1852 a koncesi k provozování
parostrojní železnice získala
v roce 1855. V tomto roce
byla do provozu uvedena také
její první trať Staré Kladno Kralupy nad Vltavou.
Železniční trať Chomutov
– Cheb byla zcela
dokončena v roce 1873,
tedy před 145 lety.
Součástí tohoto úseku bylo
také nádraží v Klášterci
(v Miřeticích), které se začalo
stavět v roce 1870. Trať z Chomutova do Chebu byla původně jednokolejná, druhá
kolej byla postavena v roce
1898. Na stavbě nádraží se
podíleli tzv. trhani, dělníci, kteří pomocí výbušnin uvolňovali
– trhali – místo pro nově vznikající trať. Specifické místo na
stavbě měli italští dělníci, kterých bylo na Chomutovsku
několik tisíc, a stavěli pouze
železniční mosty.
Při stavbě železničního mostu
přes řeku Ohři došlo k incidentu, který podnítil novinář
Mikoláš Urban z Urbanstadtu
svým stanoviskem, že je most
v Klášterci nebezpečný. Údajně by se mohl při povodních
a při odchodu ledů po zimě
začít ucpávat a způsobit záplavy, a následně by se mohl také
celý zhroutit. K tomuto scénáři

Foto: Ladislav Fric

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
V roce 1898 byl pramen
Evženie prohlášen léčivým
pramenem a v tom samém
roce byl také slavnostně
vysvěcen druhý vodovod
v Klášterci, tzv. Jubilejní
vodovod Františka Josefa?
nikdy nedošlo, ale celá tato
aféra způsobila velkou vzpouru obyvatel z okolních vesnic,
kteří se rozhodli most jednoduše zbořit. Do jejich čela se
postavili sedláci z Rašovic.
Představitelé Buštěhradské
dráhy na vzniklou situaci upozorňovali kadaňského hejtmana, který si na pomoc
přizval armádu. Dne 10. března 1871 se rozzuřený dav
s krumpáči a motykami shromáždil kolem rozestavěného
mostu a začal most bourat.
Dělníci se shromáždili na
kláštereckém nádraží. Vojáci
postavili k mostu stráže, ale
do šarvátek mezi vzbouřenci
a dělníky armáda nijak nezasahovala. Nakonec došlo
k uklidnění celé situace.

Pavel ADAM, Milan BACHOR, Jiří PÍŠA, Josef SÝKORA a Otta
SCHÖNAUER. Historie železnic v Chomutově 1872–1992.
Chomutov, 1992.

K podobným incidentům na
stavbě železnice docházelo
poměrně často, v roce 1869
došlo například k velké
vzpouře dělníků, kteří v počtu
9 000 mužů pochodovali na
Chomutov. Požadovali svoji
výplatu, kterou nedostávali.
Nakonec se u Kamencového
jezera shromáždilo téměř
18 000 lidí a situaci se podařilo uklidnit až večer, po
vyjednávání s hejtmanem,
který slíbil, že nechá vše prošetřit. Svůj slib dodržel a viníci museli dělníkům ušlou
mzdu doplatit.
Během stavby dalšího úseku
Buštěhradské dráhy Chomutov – Vejprty došlo v roce
1870 k tragické události.
V táboře trhanů pod Hradištěm u Černovic vypukl 6.
července 1870 velký požár,
tragédii však zřejmě způsobili sami dělníci, když
nechali při odchodu do práce

hořet v táboře oheň, který
následně roznesl silný vítr.
Ubytováno zde bylo téměř
2 000 lidí včetně dětí
a v žáru spáleniště našla
smrt bohužel většina dětí,
které v tu dobu ještě spaly.
Než se dělníci vrátili zpět,
shořelo téměř vše. Na
památku této tragédie byl
pod Hradištěm postaven
pomník, našli byste ho při
jízdě vlakem z Černovic do
Dominy. Vrch Hradiště
(něm. Klein Burberg) leží asi
5,2 kilometru vzdušnou
čarou na západ od Chomutova a 1,5 kilometru severozápadně od Černovic.
Buštěhradská dráha dosáhla
své největší délky v roce
1891 (465 km). Po vzniku
samostatného československého státu byla Buštěhradská dráha zestátněna a stala
se součástí ČSD.
Lenka Fricová ■
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TIP NA VÝLET

Mirakulum v Milovicích nabízí lanová centra, vodní svět
i vojenskou techniku

Chcete zažít hodně zábavy
a užít si hezký den? Pak
navštivte zábavný park Mirakulum v Milovicích, kam cesta
z Klášterce nad Ohří trvá
necelé dvě hodiny osobním
automobilem. Park je určen
všem věkovým kategoriím.
Z výletu si určitě odnesete
spoustu hezkých a nevšedních
zážitků.
A co park vlastně nabízí? Velké
množství zábavy pro malé
i velké a řadu sportovních aktivit. Najdete zde prolézačky,
houpačky, obří trampolíny,
lanová centra, která jsou

zavěšena na stromech, rozsáhlý a pestrý vodní svět, který oceníte hlavně v horkých

letních dnech. Dále se zde
nachází velké množství míst
k odpočinku s bohatou nabídkou občerstvení. Před areálem
je velké hlídané parkoviště.
Jelikož se park nachází v bývalých vojenských kasárnách po
sovětské armádě, tak je součástí parku Tankodrom, do
kterého se lze dopravit úzkokolejkou s historickou parní
lokomotivou. Pro milovníky
vojenské techniky je zde
možnost se projet bojovým
vozidlem pěchoty, tzv. BVP.
V areálu Tankodromu si přijdou na své převážně děti
a tatínci, lze si tu prohléd-

OTEVÍRACÍ DOBA
Brány zábavného parku
a Tankodromu se otevírají
od 14. dubna vždy
d 10 do 18 hodin
(i o svátcích).
nout a osahat řadu vojenské
techniky, ať již Armády ČR,
tak i armád cizích vojsk. Taktéž jsou zde vytvořeny zákopy, bunkry, různé hlídkové
věže a vojenské tábory. Jde
o opravdu nevšední zážitek
a správný tip na strávení volného času s vašimi ratolesti.

Znáte park Boheminium v Mariánských Lázních?

Naučný park se nachází
v krásném přírodním prostředí, kde můžete obdivovat
spoustu modelů českých
památek, jako jsou převážně

hrady, zámky a rozhledny
v měřítku 1:25, např. hrad
Karlštejn, Ještěd, hrad Bezděz, zámek Červená Lhota
a další. Každý model je ozna-

čen informační tabulkou
s podrobným popisem. Děti
i dospělí se leckdy navíc zabaví i zkoumáním drobných postaviček, které oživují statické
stavby. Několik exponátů je
možné i rozpohybovat stisknutím tlačítka: vlak, lanovku
nebo požární loď. Větrný mlýn
funguje za větru sám.
V parku se dobře občerstvíte
a je zde i restaurace. Parkování
je možné v blízkosti areálu.
Návštěvu parku můžete
zakončit nevšedním zážitkem,
a to jízdou kabinkovou lanovou
dráhou. Tato dráha se nachází

OTEVÍRACÍ DOBA
každý den po celý rok
včetně svátků,
od 10 do 18 hodin
(listopad–březen:
od 10 do 17 hodin,
červenec a srpen
od 10 do 19 hodin).
jen několik metrů od parku
a dopraví vás až do blízkosti
Mariánských Lázní. Poté
můžete navštívit lázeňskou
promenádu s oblíbenou zpívající fontánou a případně ochutnat místní prameny.
Jedná se o skvělý výlet pro
celou rodinu a za každého
počasí.

NÁŠ TIP:
Vstupenky zajištěné
předem přes internet
umožňují slevy.
Adresa:
www.boheminium.cz/mari
anske-lazne/vstupenky/.
Michaela Svobodová ■

SPORT
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Atletické naděje opět přivezly medaile
Klášterecký atletický oddíl se
zúčastnil krajských přeborů
v Jablonci nad Nisou, kde se
sprinteři Tomáš Lejsek
a Daniel Hnát probojovali do
finále na 60 m a medaile
nebyla daleko. Doběhli na 5.
a 7. místě. Tomáš doběhl pátý
i na 150 m, Dan doběhl osmý.
O medaile se postarali běžci
na 1 500 m. Pro stříbro si
doběhl Jakub Kolář a titul
přebornice kraje získala
Anička Langerová. O týden
později se konalo mistrovství
ČR žactva v Ostravě, kde si
jediný zástupce kláštereckého oddílu, Matěj Vejražka,
doběhl hned 2x pro 14. místo
na tratích 60 a 150 m. Je to
jeho první velká účast na
mistrovství ČR a věříme, že
bude pokračovat ve stopách
staršího bratra Daniela.
K ukončení halové sezony
vždy patří mistrovství ČR. Pro
jediné, ale za to suverénní
zlato si doběhl Robert
Strnad na trati 800 m, navíc
ve vynikajícím osobním
rekordu 1:55. Jedinou atletkou v naší výpravě byla
Anežka Ševčíková, která na
trati 3 000 m vybojovala svoji
první velkou medaili a hned
stříbrnou. Druhé stříbro
vybojoval Daniel Vejražka

na své oblíbené trati 200 m.
V cíli byl sice jeden soupeř
rychlejší, ale Danův absolutní
osobní rekord 21.31 ho zařadil na třetí místo dlouhodobých tabulek, a to bude v této
kategorii i příští rok. Na světě
mu v hale patřilo 8. místo.
Na trati 400 m se představil
Jakub Chloupek, mladší
bratr úspěšného Ondry.
V osobním rekordu mu
v kategorii dorostenců patřila
18. příčka. Již tradičně se
zapojují i skokani o tyči, a to
úspěšně. Ondřej Páleník
a Václav Zahrádka v kategorii juniorů skočili na 5. a 7.
místě.
Na úplný konec šampionátu
jsme přihlásili štafetu 4 x 200
m, kdy junioři ve složení
Strnad, Páleník, Chloupek,
Vejražka zaběhli pěkný
kolektivní výsledek, a to 8.
místo. Teď se těšíme na
reprezentační soustředění ve
Španělsku, kam odjede celkem 5 atletů, a italském
Melagu, kam se s běžci vydá
Anežka Ševčíková. Atletům
děkujeme za reprezentaci
a městu Klášterec a firmě
TEMA za finanční podporu,
bez které bychom se závodů
nemohli zúčastnit.
Veronika Purmanová ■

Mladí střelci uspěli na mistrovství ČR

Mladí střelci ze sportovního střeleckého oddílu AVZO Střelci
Klášterec nad Ohří se 25. března zúčastnili Mistrovství České
republiky AVZO (Asociace víceúčelových základních organizací) ve střelbě ze vzduchových zbraní. Opětovně zde předvedli své zkušenosti a kvality. Na mistrovství vyslal sportovní
oddíl pod vedením trenéra Milana Slavíka celkem čtyři mladé
střelce. Všichni uspěli v kategorii vzduchová puška.
Mattie Vavříků v juniorech ve stoje zvítězil s nástřelem 534
bodů z 600.
Kristýna Dohnalová získala ve své kategorii do 14 let vleže
rovněž první místo s nástřelem 293 bodů z 300.
Běla Šplíchalová v kategorii do 12 let vleže obsadila krásnou
druhou příčku s nástřelem 284 bodů ze 300.
Nejmladší člen oddílu Josef Dohnal se v kategorii do 12 let
vleže umístil na pěkném čtvrtém místě s nástřelem 249 bodů
ze 300.
Gratulujeme.
Bohumil Šplíchal ■

Mladí zápasníci přivezli dvakrát stříbro
Klášterecký oddíl řeckořímského zápasu pod vedením Vasila
Želeva se 17. března zúčastnil
se čtyřmi závodníky mladších
a starších žáků turnaje
v Mariánských Lázních. Mladší
žák Karel Kvasnička a starší
žák Jan Foldes se tu umístili na
2. místě, ostatní závodníci pak
na 4. a 5. místě. Na turnaj přijelo 116 závodníků z velkých
oddílů z Plzně, Tábora, Teplic
či Liberce. „Jsem spokojen
s tím, že jsme se jako malý
oddíl neztratili. Dostali jsme
i pozvání do Polska na mezinárodní turnaj, který se bude
konat 10. května. Účast zva-

žujeme, musíme zlepšit kvalitu, abychom přivezli medaile
i ze zahraničí,“ říká Vasil Želev
a dodává: „Rád bych jménem
oddílu poděkoval paní Husákové a členům její organizace,
že nám v pravou chvíli poskytli
finanční pomoc.“ Zápasníkům
gratulujeme.

Fotbalu se v Rašovicích daří
Během posledních dvou let se
v Rašovicích změnilo sportovní
prostředí,
administrativa,
financování sportu a v neposlední řadě legislativa. Díky
novému zázemí může klub
spolupracovat s městem, školami i školkami na tvorbě akcí
pro veřejnost. „Snažíme se
dětem věnovat co nejvíce času
a zapojit je do pohybových
aktivit, které nyní můžeme
nabídnout. Areál se snažíme
postupně modernizovat, zlepšovat ho nejen pro členy klubu, ale i pro naše příznivce
a diváky. S účastí jsme za
poslední rok velice spokojeni
a chceme všem příznivcům
moc poděkovat za podporu.
I díky nim drží rašovičtí fotbalisté již třináctizápasovou
domácí neporazitelnost, kterou stvrdili poslední domácí
výhrou 4:0 nad týmem Libědic,“ říká Martin Bašus, prezident klubu.
Rašovickému týmu se daří
i venku, což potvrdil poslední

výhrou na hřišti Března,
odkud si odvezl za výhru 2:0
všechny 3 body do Rašovic.
V současné době drží rašovičtí
fotbalisté 3. příčku okresního
přeboru se ztrátou 1 bodu na
1. postupové místo do vyšší
soutěže. Díky podpoře města,
Ústeckého kraje, MŠMT a dalších podporovatelů rašovický
fotbal a jeho zázemí vzkvétá.
„Chtěli bychom všechny
pozvat na 2. ročník akce Sport
spojuje generace, která se
bude konat 23. června,“ uzavírá Martin Bašus. Více na
www.fk-rasovice.webnode.cz.

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ:
Sobota 5. 5. 2018 14.00
TJ Sparta Radonice
Sobota 19. 5. 2018 17.00
TJ Sokol Místo
Sobota 26. 5. 2018 17.00
TJ Tatran Klášterecká
Jeseň
Sobota 9. 6. 2018 17:00
TJ Jiskra Kovářská
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Gratulujeme k postupu do celostátního kola ve hře
na dechové nástroje i dalším výsledkům
V klášterecké ZUŠ jsou předměty, které si oblíbí jen
některé děti. Přesto i tady učitelé dokážou oboustrannou
trpělivostí rozvinout skrytý
talent, a přivést tak žáka
k očekávaným cílům. Nelehká
týmová práce učitele, žáka
a rodičů může přinést úspěch
jako právě nyní.
V pátek 23. března se v ZUŠ
Litvínov konalo krajské kolo
ve hře na dechové nástroje.
Potkali se zde ti nejlepší žáci
z okresních kol. My jsme velice
pyšní, že do prvních umístění
promluvili i naši žáci a řekli
jasně svou hrou, že v Klášterci
nad Ohří vedou učitelé své
žáky velice dobře a vzdělávání
zde má své kvality a naplňuje
podstatu/smysluplnost našich
škol.
Ondřej Nechvátal přesvědčil svým talentem a jeho hra
bude slyšet v celostátním kole
ve hře na trubku.
Karolína Bartoňová sice do
celostátního kola nepojede,
ale za svou hru, jak na zobcovou flétnu, tak na saxofon,
sklidila obdiv a první ceny.
Naši nejmenší umělci udělali
velký kus práce a za to získala
první cenu Linda Hodicová,
druhou cenu Amálie Štechová
a Natálie Jiráková. Také
Dominik Hodic ukázal, že hrát
na pozoun je radost. Získal
druhou cenu.
Děkujeme a posíláme veliké
gratulace. Vaše ZUŠKa.
Taneční obor je právě tím
oborem, který reprezentuje
naši školu a město a šíří
povědomí po celé naší zemi
mezi ZUŠkami. Ani letošní
rok není pro naše tanečníky
zklamáním. V krajském
kole na postupové přehlídce dětského scénického tance (pořádá NIPOS
Praha) zatančily naše děti
s výbornou připraveností,
jevištní přirozeností a výborným prostorovým zpracováním, daných jejich choreografickým tématem.
Všechny naše choreografie
sklidily úspěch jak u diváků,
tak u odborné poroty. Na
celostátní přehlídku může
postoupit však jen velmi malý
vzorek toho nejlepšího z kraje

(letos to byly dvě choreografie). Jsme moc rádi, že mezi
nimi je i náš soubor nejstaršího ročníku, a to s choreografií paní učitelky Olgy
Rambouskové – Bez jazyka pravdu říká. Odvážný
záměr pedagožky naplnili
podle představ – výrazné
mluvené slovo, bez hudby,
s důrazem na pohybové
a herecké vyjádření. Vlaštovky sice nepostoupily, ale i tato
choreografie byla velmi chválena, hlavně přirozenost na
jevišti a jejich hravost s tématem. Získaly i jedno z nejlepších ocenění.
Ukolébavka neodjela s prázdnou a bylo velmi příjemné, že
ti samí tanečníci (Vlaštovky)
získali i druhé ocenění za práci s jevištním prostorem
(chor. Zora Breczková). Nejmladší děti ze 2. ročníku také
zvládly svou choreografii na
tak velkém prostoru ústeckého divadla. Jejich vítr se rozletěl a doletěl si pro ocenění
k odborné porotě.
Všem gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů při dalších
přehlídkách.
OKO TANCE – okresní kolo
tanečních oborů ZUŠ
Ve středu 21. března se po
třech letech v našem kulturním domě setkaly taneční
obory ZUŠ okresu Chomutov.
Nešlo jen o taneční setkání
a vzájemnou inspiraci, šlo
také o postup do krajského
kola. Tuto postupovou soutěžní přehlídku vyhlašuje
ministerstvo školství.
Naše choreografie se umístily
takto: Bez jazyka pravdu říká
– zlaté pásmo a postup do
kraje s oceněním za práci
s hlasem a prostorem (chor.
Olga Rambousková). Vítr letí
přírodou – zlaté pásmo
a postup do kraje s oceněním
za opravdovost (chor. Olga
Rambousková). Ukolébavka
– zlaté pásmo a postup do
kraje s oceněním za choreografii, práci s rekvizitou
a estetiku dětí (chor. Zora
Breczková). Vlaštovky – byly
zařazeny do stříbrného pásma (chor. Zora Breczková)
Krajské kolo se uskuteční 27.
dubna 2018 v ZUŠ FG v Mostě.

Zpěv
Soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu
je pro naše žáky velkou
výzvou. Zatím se nám nepodařil postup z okresního kola
dále. Přitom v jiných přehlídkách jsou naši zpěváčci
úspěšní, a to v zaměření na
folklór. Naši zpěváci přivezli
z krajského kola pěvecké
soutěže Zpěváček Karlo-

varska v Teplé krásné
umístění, dvě první místa
obsadila Pavlína Oláhová
a Vít Hejtmánek, z toho jedno
s postupem do českého zemského kola, kde si Pavlína
zazpívá s živou cimbálovkou,
a dále jedno druhé místo získala Natálie Žáková.
Zora Breczková,
ředitelka školy ■
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď k nám
a začni měnit svou budoucnost! Jsme ZF – mezinárodní
společnost s více jak 137 000 zaměstnanci ve 40 zemích
světa. Neváhej a přijď využít svou příležitost.
 Mechanik seřizovač
 Skladník
 Technik měření
 HR Manager
 Metrolog
 Inženýr zákaznické kvality
 Technický specialista výroby
 Inženýr dodavatelské kvality
 Laboratorní technik kvality
 Procesní inženýr
 Electronics Engineer
 Specialista controllingu
 Inženýr kvality / Specialista analýz
 Čistění výrobních strojů a zařízení
 Vedoucí výrobního úseku Automotive
 Specialista bezpečnosti práce a ŽP
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com
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Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
Garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní
smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

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

Nemáte jasno v krmivu pro psy?
Krmivo pro psy chutné

NutriCan
pro páníčky výhodné

Co NAVÍC?
Ověřený dlouhodobý věrnostní
program NutriCan 5+1 zdarma
(15 kg pytel navíc)
NEVÁHEJTE a dopřejte svým mazlíkům
i sobě slušný standard právě u nás!!!!!

Prosím nabídněte ke koupi
byt 2–3+1,
možno před rekonstrukcí.
Hotovost máme. Tel. 724 657 421.
Ceník inzerce najdete na:
www.klasterec.cz/klasterecke-noviny/
Uzávěrka pro č. 5 je 18.5.2018.

Přijmeme realitní makléře
pro pobočku Klášterec nad Ohří
Tel.: 603 222 095
klasterecnadohri@mmreality.cz

VAKCINACE VZTEKLINY. Dne 5. 5. 2018 proběhne hromadná vakcinace proti vzteklině
a to v těchto hodinách: KLÁŠTERECKÁ JESEŇ 8.30–8.40 • ÚTOČIŠTĚ 9.00–9.30
• HRADIŠTĚ 9.35–10.10 • CIBOUŠOV 10.15–10.30• KINO SVĚT 10.35–10.50 •
KULTURNÍ DŮM 10.55–11.40 • LESTKOV 11.50–12.00 • RAŠOVICE 12.05–12.30
Cena vakcíny – pouze vzteklina 100 Kč, kombinovaná vakcína 250 Kč. Náhradní termín:
do konce května Po, St, Pá 14–17, Út, Čt 9–11 hodin na adrese: Veterinární klinika,
U koupaliště 623, Klášterec nad Ohří, tel.: 777 684 644. Po dohodě možné Kadaň, Jungmannova 655, Po, St, Pá 10–12, Út, Čt. 14–17. Zároveň si bude možné zakoupit přípravky
na odčervení Galces za 20 Kč na 10 kg a přípravky proti vnějším parazitům.

Sportovní klub Blackholegym
v Klášterci nad Ohří

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

KŘÍŽOVKA
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