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Kalendář 2022
– to nejlepší z Instagramu
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Poslán jest od Boha anděl - adventní koncert pro loutnu a akordeon v podání Jindřicha Macka a Jitky Baštové.

18. 12. 18:00 Adventní koncert ZUŠ

19. 12. 17:00 Adventní koncert

Kino Egerie

Kostel Nejsvětější Trojice

Renesanční sál zámku

Kino Egerie

Kostel Nejsvětější Trojice

Renesanční sál zámku

Renesanční sál zámku

Galerie Kryt

Kostel Nejsvětější Trojice

Renesanční sál zámku

Loket, Ostrov, Karlovy Vary

Zámek a okolí

Zámek a okolí

Třetí dávka očkování proti Covid-19 (tzv. posilující dávka) – Pokud uplynulo šest měsíců
po ukončeném očkování a neobdrželi jste SMS zprávu s pozváním k očkování třetí dávkou, je
možné se od 18. října na toto očkování objednat prostřednictvím zaregistrování v centrálním
rezervačním systému https://crs.uzis.cz/ nebo telefonicky: ARC-MED Klášterec nad Ohří (Lázně
Evženie) – tel.: 702 197 911, NsP Kadaň – tel.: 474 944 307. K očkování posilující dávkou je
však nutnou podmínkou uplynutí šesti měsíců po ukončeném očkování.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Foto: Vítězslav Růta

100 Kč

dobrovolné

dobrovolné

100 Kč

dobrovolné

150 Kč

dobrovolné

100 Kč

dobrovolné

500 Kč (350 Kč - slevy)

zdarma

Místo konání
Renesanční sál zámku

Konání
vánočních
akcí,
adventních
koncertů
a dalších
kulturních
akcí včetně promítání
v kině může být
ovlivněno epidemiologickou situací a vládními nařízeními.
Sledujte proto oficiální web města
www.klasterec.cz a kulturní kalendář na
kultura.klasterec.cz, kam se dostanete i pomocí QR kódu.

Smyčcový soubor Cantabile Strings pod vedením Evženie Atamanové, komorní pěvecký sbor pedagogů ZUŠ Klášterec nad Ohří.

14. 12. 18:00 Třídní koncert ZUŠ

Mše svaté konané v adventní a vánoční čas v kostele Nejsvětější Trojice
28. 11. 10:00
Žehnání adventního věnce pro kostel i donesených věnců pro domácnosti.
5. 12.
10:00
Řádná mše svatá
12. 12. 10:00
Řádná mše svatá
19. 12. 10:00
Řádná mše svatá
24. 12. 16:00
Vánoční mše svatá
24. 12. 22:00
Půlnoční mše svatá
25. 12. 10:00
Svátek Svaté rodiny
31. 12. 16:00
Poděkování za uplynulý rok a vyprošování Božího požehnání do nového roku.

Vzpomínka na Queen v podání Yolo kvartet (dvoje housle, viola, violoncello).

Koncert třídy bicích nástrojů a ZUŠ kapely.

12. 12. 17:00 Adventní koncert

Všem známý houslista přijede oslavit své kulaté narozeniny do našeho města.

Benefiční prodejní výstava výrobků zaměstnanců radnice - více na straně 10.

8. 12. 17:00 Úřednická výstava - vernisáž

Místní sbor Gospel Gaia pod vedením L. Jandlové, Ladies' trio (příčná flétna A. Seifertová, zpěv D.Birošová, klavír M. Schreinerová).

Eva Mokrá a Martin Matuška - adventní koncert pro violu a varhany.

5. 12. 17:00 Adventní koncert

11. 12. 18:00 Adventní koncert ZUŠ

Hniličkovo smyčcové trio z Pardubického kraje a Klášterecká pop-jazzová formace Teacher's pod vedením Jakuba Fischera.

4. 12. 18:00 Adventní koncert ZUŠ

8. 12. 18:00 Koncert Jaroslav Svěcený 60+

Zveme vás na jednodenní výlet na hrad Loket, do klášterního areálu v Ostrově a prohlídku Vánočního domu. Odjezd z parkoviště u aquaparku.

Rozsvícení vánočního stromu a možná i nebe…

4. 12. 08:00 Na výlet

18:00 Rozsvícení vánočního stromu

zdarma

První adventní neděle na zámku – stánky s vánočními zvyky a řemesly, např. Ježíškova pošta, zvonička přání, kovář, zábavné vánoční piškvorky, ohrada se zvířátky.

50 Kč

dobrovolné

Vstupné

28. 11. 09:00–15:00

Soubor bicích nástrojů od vedením Pavla Hekela, Ulrichovo trio (kytara, housle, xylofon).

27. 11. 18:00 Adventní koncert ZUŠ

27. 11. 19:00 Křest knihy a premiéra filmu o DS Klas Křest knihy Začalo to Belínkem vydané k 50. výročí založení DS Klas a premiérové promítnutí filmu o DS Klas.

Popis

Datum Čas Název akce/filmu
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11/2021 | strana 2

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

11/2021 | strana 3

OBSAH

Jakou cestou se vydat po základní škole?

SLOUPEK STAROSTY

Společnou cestu k vysněným cílům nabízí žákům základních škol místní gymnázium a střední odborná škola, kde se
16. listopadu konal den otevřených
dveří. Žáci si zde mohou vybrat mezi
8letým nebo 4letým cyklem studia
na gymnáziu a 4letým cyklem na
střední odborné škole – obor Sociální činnost. Kvalitní výuka cizích jazyků je připraví na mezinárodní zkoušky
z angličtiny a němčiny. Ti, kteří se zajímají o přírodní vědy, mohou zkoumat
a objevovat ve školním přírodovědném centru nebo v odborné chemické laboratoři. Umělecky
založení jedinci se mohou realizovat ve školním divadelním spolku nebo třeba při organizaci
studentských výstav.
Absolventi střední odborné školy se kromě nabytých ekonomických znalostí a právního
povědomí naučí pečovat o děti a dospělé, asistovat lidem s handicapem, orientovat se
v sociálním systému. Po maturitě mohou buď pokračovat dále ve studiu na vysoké škole,
nebo najdou uplatnění v domovech pro seniory, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, K-centru nebo na městském úřadě. Díky výuce cizích jazyků
je pro ně obrovskou výzvou možnost pracovat v sousedním Německu jako pečovatel/ka.
Pro všechny studenty se nabízí možnost zapojit se do zájmových
kroužků nebo se zapsat do nepovinných předmětů různého zaměření. Příjemným zázemím pro výuku a pohybové aktivity jsou nově
zrekonstruované a moderně vybavené učebny, multifunkční sportoviště či vlastní jídelna s výbornou kuchyní.
Více informací najdete na www.gymkl.cz.

Vážení Klášterečtí,
listopad je na
konci, nastává předvánoční
čas
adventu. Na
své poslední schůzi schválili zastupitelé spolupráci
v rozvoji lázeňství s naším
partnerem Priessnitzovými
léčebnými lázněmi. Věřím, že
spolupráce s těmito tradičními lázněmi s dlouhou historií
je velmi důležitým rozhodnutím, které přispěje k rozvoji nejen historické části
našeho města díky dlouhodobým lázeňským pobytům,
ale i celého Klášterce nad
Ohří. Naše krásné město tak
má velikou šanci vrátit se na
mapu českého lázeňství.
Jsme však teprve na začátku
této dlouhé cesty a čeká nás
ještě mnoho práce.
Jsem velmi rád, že se již do
povědomí našich aktivních
obyvatel trvale zapsal projekt Společně pro Klášterec.
Stejně jako v letech minulých tak máte možnost hlasováním přímo ovlivnit
zkrášlení našeho města.
Opět je z čeho vybírat, tak
s chutí do hlasování.
Jak jsem v úvodu zmínil, přichází adventní čas. Bohužel
spolu s ním se vrací nemoc,
která v posledních dvou
letech ovlivnila životy nás
všech. Nutnost dodržovat
všechna hygienická opatření
je již pro velkou většinu z vás
samozřejmostí. I přesto je
nutná opatrnost. Nezapomínejte na ohleduplnost ke
všem sousedům a ostatním
návštěvníkům nejen při
návštěvách adventních akcí
venku, v kostele či na zámku,
ale také při vaší účasti na
všech ostatních kulturních
akcích. V případě, že se necítíte úplně fit, raději akci oželte. Mějte na paměti, že
nechráníte jen ty „druhé“, ale
chráníte především sebe
a své blízké, své rodiny.
Přeji krásný a klidný adventní čas.

4

investice

12

Rekonstrukce domu v Nádražní
ulici pokračuje
Z ulice Pod Pivovarem je lepší
výjezd

5

6

Jak se dají připravit zajímavé
hodiny fyziky
Co všechno zajišťuje přípravná
třída
Hravé odpoledne v základní
umělecké škole

ekologické okénko
Dobrovolníci zvelebovali Šumnou
Informujeme o možnostech
likvidace biomasy
V kláštereckém parku máme
voňavé stromy

aktuálně

13

aktuálně
Připomněli jsme si výročí
listopadových událostí let 1939
a 1989
O nové sociální dávce Náhradní
výživné

8

14

16

11

17
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Karatisti mají mezi sebou čtyři
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Sportovní klub Žabičky si
přivezl zlaté medaile
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kultura
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pohled do historie
Umělecká tvorba Jana Adama
Dietze v našem městě

rozhovor s...

Zaměstnanci radnice podpoří
Martínka Rosenbauma
Pro nový rok máme připraveny
dva nástěnné kalendáře

společně pro Klášterec
Neváhejte hlasovat o tom,
které z devíti projektů se
budou realizovat

Vítem Audym

10

pro rodinu
Přivítali jsme dvanáct nových
občánků

Lázeňský areál se dočká rozvoje

7

z našich škol
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20

inzerce
křížovka

Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaostřeno na opravu bytového domu v Nádražní
ulici a na výjezd z ulice Pod Pivovarem

Bytový dům z předválečného
období prošel částečnou rekonstrukcí naposledy v 80. letech
minulého století. Od roku 2019
ho nájemníci postupně opouštěli a odbor správy majetku
a bytového fondu jej pro
nevyhovující technický stav
již novými nájemníky neobsazoval. Téhož roku odbor
výstavby a rozvoje města
začal s přípravou projektové
dokumentace na kompletní
rekonstrukci domu. Před
rokem podalo město žádost
o dotaci z IROP. V březnu
letošního roku schválilo Minis-

terstvo pro místní rozvoj ČR
poskytnutí dotace ve výši
5.741.635 Kč a následně
vedení města rozhodlo projekt na kompletní rekonstrukci domu realizovat. Z výběrového řízení vzešel jako
nejvhodnější dodavatel společnost STAVMAX Group,
s.r.o., s nabídkovou cenou
20.813.052 Kč včetně DPH.
Začátkem listopadu začaly
bourací práce jak uvnitř, tak
vně objektu.
Jistě si mnozí z vás vzpomenou, že v přízemí tohoto domu
sídlila až do roku 2012 měst-

Z ulice Pod Pivovarem je nyní
bezpečnější výjezd
Další dokončenou dopravní stavbou je i hodně diskutované
dopravní propojení ulic Pod Pivovarem – Chomutovská –
U Potoka. Jistě si každý vzpomene na nešťastně řešený
dopravní uzel, kde do křižovatky ve tvaru písmene „T“
(U Potoka – Chomutovská) byl zaústěn výjezd z parkoviště
mezi vyhořelým objektem a prodejnou pracovních pomůcek a kláštereckých sadů. Pod tímto zaústěním se pak
o pár metrů dál nacházel výjezd z ulice Pod Pivovarem.
Novým řešením dopravního uzlu získala nejen tato ulice,
ale i přilehlá zahrádkářská kolonie, odpovídající napojení
na hlavní komunikaci křižovatkou osově navazující na
ulici U Potoka. Původní parkoviště ze zatravňovacích tvárnic muselo ustoupit nové komunikaci, podél které pak
bylo vybudováno nové včetně navazujících chodníků. Na
ploše po vyhořelém objektu by v příštím roce měly vzniknout boxy pro ruční mytí aut.

ská policie. Nově v prostorách
bývalé služebny vzniknou dva
byty, celkový počet se tak
navýší na 8 bytů. Každý bude
mít svou vlastní sklepní kóji
v suterénu domu, kde bude
i společná kočárkárna. Objekt
vybavíme vlastním zdrojem
tepla i teplé vody, takže nebude závislý na centrálním zásobování teplem z elektrárny.
Celý dům zateplíme, aby
splnil parametry nízkoenergetické stavby. Dešťovou
vodu z objektu budeme jímat
v podzemní nádrži o objemu
5 m3 a přebytečnou dešťovou

vodu budeme následně zasakovat v souladu s koncepcí
zadržování vody v krajině.
Za domem vzniknou tři rezidenční
parkovací
místa
a posezení s pískovištěm.
Sběrné nádoby na tříděný
odpad dosud stojící před
domem přemístíme do nového kontejnerového stání, které vznikne u světelné křižovatky.
Předpokládaný termín dokončení plánuje odbor výstavby
a rozvoje města na září příštího roku.
Odbor výstavby
a rozvoje města ■

Zrekonstruovali jsme Tyršovu ulici
Na letošní rekonstrukci vodovodu v Tyršově ulici, kterou
v první polovině stavební
sezóny realizovala společnost Severočeská vodárenská společnost, a. s., plynule
navázalo město s připravovanou rekonstrukcí povrchů
komunikace. Součástí zakázky byla mimo jiné i úprava
odvodnění ulice a odbočka
k čp. 117 a 142.

Město nabízí poslední pozemek
v Ciboušovské ulici
Město Klášterec nad Ohří nabízí k prodeji pozemek označený
jako A.05 o výměře 939 m2,
a to dle schválených pravidel
pro prodej pozemků v lokalitě
Ciboušovská - 2. výzva. Žádost
o koupi pozemku můžete podávat v termínu do 6. prosince
2021 do 16 hodin. Více na
webu města, kontakt: Kateřina
Frajbišová (724 067 137, frajbisova@muklasterec.cz).

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

11/2021 | strana 5

EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Dobrovolníci rukou umnou zkrášlovali Šumnou

Dobrovolníci z našeho města
se neustále snaží zvelebovat
zříceninu Šumnou tak, aby

z ní bylo pohodlně vidět na
celé široké okolí, a hrad tak
byl atraktivním cílem pěších
túr pro klášterecké i přespolní
návštěvníky. Nezaháleli ani
v říjnu, kdy se v sobotu
16. října a v neděli 31. října
sešli, aby společnými silami
zlikvidovali náletové dřeviny
v okolí zříceniny a vyměnili
dosluhující dřevěné podpěry
mostu přes hradní příkop.
Jejich snahou je také udržovat
přístup na Šumnou coby bývalou sopku v takovém stavu,
aby byly odhaleny a zůstávaly
k vidění jednotlivé sedimenty
hornin.
Do budoucna mají místní dobrovolníci v plánu navázat spo-

lupráci s umělci, kteří tvoří
v duchu land art a pro jejichž
umělecké výtvory by mohly být

materiálem právě vysekané
náletové dřeviny. Výstavou
jejich výrobků z přírodních
materiálů v prostorách zříceniny by hrad zcela určitě získal
na atraktivitě. K lepší přístupnosti hradu přispěje určitě
i cyklostezka, s jejíž výstavbou město v budoucnosti počítá
a která povede z lázeňského
areálu Evženie. Ti z vás, kteří
byste se chtěli stát dalšími dobrovolníky se zájmem přiložit
ruku k dílu a společně se podílet
na dalším zvelebování našeho
městského hradu, sledujte,
prosím, instrukce na Facebooku: David Kodytek nebo je
možné ozvat se na e-mail:
kodytek@muklasterec.cz.

Jak na biomasu – město nabízí možnosti její likvidace
S rostoucí oblibou okrasných
zahrad a travnatých dvorků
u rodinných domů řeší mnozí
obyvatelé našeho města problém kam s biomasou (posekanou trávou, listím, větvičkami atp.) vzniklou při údržbě
zeleně.
Ideální je samozřejmě trávu
a jiný bioodpad přeměnit na
kompost přímo na vlastní
zahradě, přičemž město dlouhodobě nabízí výpůjčku
kompostérů, o které si

mohou požádat nejen vlastníci
rodinných domů, ale i majitelé
rekreačních objektů, chat,
chalup či zahrádek v zahrádkářských osadách v Klášterci
nad Ohří.
K ukládání bioodpadu slouží
také hnědé kontejnery, které
jsou rozmístěny po městě od
jara do podzimu zejména
v lokalitách u rodinných domů
a jsou pravidelně vyvážené.
Jsou určené k odkládání menšího množství trávy a listí

ze zahrádek. Větší množství
bioodpadu včetně větví a zbytků po kácení je možné a vhodné
odložit na sběrném dvoře,
přičemž tato služba je samozřejmě zdarma. Pokud občan
není schopen zajistit si likvidaci
bioodpadu vlastními silami
nebo nemá vlastní techniku,
která by mu umožnila odvézt
bioodpad na sběrný dvůr,
existuje ve městě několik firem,
včetně Klášterecké kyselky
(telefon 737 270 060), které

jsou schopny s tímto problémem pomoci, přičemž se
nejedná o nijak nákladnou
záležitost.
Bližší informace ke kompostování a k dalším možnostem
likvidace bioodpadu vám rádi
poskytneme
na
odboru
místního hospodářství, dopravy a životního prostředí (kontaktní osoba: Libor Kocáb,
telefon 731 451 587).
Libor Kocáb
vedoucí odboru ■

Do zámeckého parku za vůní buchet či oříšky s křídly

Jsou stromy, které upoutají
pozornost svou velikostí, květem, vzhledem, tvarem nebo
barvou listů. Tento strom
k nim rozhodně nepatří, ale
jednu zvláštnost přece jen
má. Na podzim jeho jasně žluté listy spadlé na zem krásně

voní. A světe, div se, je to
vůně právě upečených buchet
od babičky. Proto se mu také
výstižně říká „buchtový
strom“ nebo „buchtovník“. Ale
pozor, voní pouze čerstvě spadané listí. Pochází z východní
Asie, a roste především

v Japonsku a v Číně. Ve své
domovině dorůstá až do výšky
40 metrů a ani obvod kmene
není zanedbatelný. U nás se
dostane na poloviční výšku.
Tento strom se nazývá zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum). V našem parku rostou tři stromy, dva starší
a jeden nedávno zasazený.
Zkuste je na své procházce
najít třeba právě podle jejich
specifické vůně.
Nedaleko od nádvoří zámku
východním směrem bojuje
s bukovými velikány o místo
na slunci zajímavý strom.
Jeho kmen, rozeklaný mrazovou trhlinou a napadený dřevokaznou houbou, se pere
s nepřízní osudu. Jeho listy se
podobají jasanu, jsou ale
mnohem větší. Jeho semena,
malé okřídlené oříšky, jsou
jakoby navlečeny na dlouhém
provázku. Připomínají copán-

ky malých dívek nebo třeba
dredy. Dřevo je velmi ceněné
v nábytkářském průmyslu,
vyrábí se z něho dýha. V jeho
domovině na Kavkaze je nazýván kavkazský ořech. Tento
strom, jediný v zámeckém
parku, má svůj zenit života
pravděpodobně již za sebou.
Nazývá se lapina jasanolistá,
více známá pod názvem pteurokárie (Pteurocarya fraxinifolia).
František Kroupa
průvodce zámeckým
parkem ■
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Priessnitzovy léčebné lázně vstupují do společného
podniku s městem Kláštercem nad Ohří

Stávající lázeňský dům Evženie

Priessnitzovy léčebné lázně mají 200letou tradici

Zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří ve
čtvrtek 4. listopadu 2021
posunulo město Klášterec nad
Ohří blíže k dlouhodobému cíli
nastartovat lázeňství v našem
městě, a to schválením vstupu
společnosti
Priessnitzovy
léčebné lázně, a.s., do společného podniku.
Město Klášterec nad Ohří usilovalo o rozvoj lázeňství, jehož
počátky sahají až do 19. století, kdy byl na našem území
nalezen první léčivý pramen
Evženie, již řadu let. Ministerstvo zdravotnictví ČR městu
navíc
určilo
podmínku,
že musíme zahájit provoz
lázeňské léčebně rehabilitační
péče, jinak dojde k odebrání
osvědčení na užívání pramenů
a možnému zániku lázeňské
tradice ve městě. Se současným provozovatelem rehabilitačních služeb nedošlo
k dohodě, která by vedla
ke splnění této podmínky,
a tak zastupitelé pověřili sta-

lázeňské léčebně rehabilitační
péče v Klášterci nad Ohří.
Především výstavbou potřebných ubytovacích kapacit
pro lázeňské hosty se podaří
rozvíjet lázeňství v našem
městě. Nadále se počítá
i se spoluprací se současným
provozovatelem, vše již záleží
na dohodě mezi novou společností a ARC-MED, s.r.o.
Ve společnosti Lázně Evženie,
a.s., bude mít město Klášterec nad Ohří 49% podíl
a zastoupení v představenstvu i dozorčí radě společnosti. Schválená akcionářská
dohoda
navíc
zaručuje,
že při rozhodování o disponování s majetkem společnosti,
úvěrech a jiných závažných
aspektech musí být v souladu
oba akcionáři. Konečné slovo
při strategických rozhodnutích společnosti zůstává
u zastupitelstva města.
Rehabilitace a další současné služby pro občany budou
zachovány tak, jak jsou

rostu hledáním strategického
partnera a investora. Město
začalo uvažovat o koncesním
řízení a rozeslalo nabídku více
než stovce subjektů, načež
se přihlásily Priessnitzovy
léčebné lázně, a.s., z Jeseníku
a současný provozovatel ARCMED, s.r.o.
Priessnitzovy léčebné lázně
nabídly jiný model spolupráce, a to společný podnik
s městem, kdy město vloží
nemovitý majetek a investor
finanční prostředky k rozvoji
lázeňského areálu a provozu
lázeňských služeb. Na začátku roku 2020 Zastupitelstvo
města Klášterce nad Ohří
pověřilo starostu města jednáním se společností z Jeseníku. To vyvrcholilo schválením veškerých dokumentů
při zasedání zastupitelstva
města.
Společnost bude fungovat
pod názvem Lázně Evženie,
a.s., a chystá se podniknout
veškeré kroky k nastartování

Pitný pavilon Evženie je přes zimu otevřen o víkendu

Klášterečtí i přespolní zvyklí. „Čeká nás ještě spousta
práce, jsme teprve na začátku, ale společně to zvládneme,“ říká za město Klášterec
nad Ohří starosta Štefan
Drozd a dodává: „Ten důležitý krok k rozvoji lázeňství
– jednomu ze stěžejních cílů
strategického plánu rozvoje
města – je za námi.“
Rozvoj lázeňství přivede
do města mnoho lázeňských
hostů, kteří zde budou
na delších pobytech. Budou
se chtít kvalitně najíst, pobavit a užít si čas v našem městě. To přinese mnoho příležitostí pro místní podnikatele
a jako v jiných lázeňských
městech dojde ke vzniku
nových restaurací, kaváren či
dalších provozů, které z cestovního ruchu žijí. Tím ožije
nejen sektor gastro a ubytování, ale i celkový život v historické části města.

V lázeňském areálu se navýší ubytovací kapacita
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Modlitbou pro Martu a divadelním představením
jsme si připomněli události 17. listopadu

Připravený kulturní program
v kině Egerie nás 16. listopadu
v našich vzpomínkách přenesl
do listopadových událostí roku
1989 a některé pamětníky
dokonce až do roku 1939.
Tak jako v minulých letech,
i letos se na programu podíleli
studenti gymnázia a střední
odborné školy. Jejich divadelní
soubor The Brokes předvedl
scénku Lavička aneb socialistický časy a pásmo ke zmíněným událostem, které hudebně
doprovodila
Adéla
Kodytková. Z jejích úst zazněla i píseň Modlitba pro Martu,
která se stala symbolem listopadových událostí 1989.

Atmosféru zpříjemnilo vystoupení alternativní skupiny Saiwala, které by nebýt pohodlných měkkých křesel a přítmí
kinosálu jistě přítomné roztančilo. Zúčastnění se mohli pokochat fotografiemi od Lenky
Hatašové a Miroslava Rady
nebo promítanými historickými záběry z našeho města. Pro
dokreslení atmosféry 80. let
byl připraven raut ve stylu retro. Bylo možné občerstvit se
chlebem se sádlem a s cibulí
nebo si pochutnat třeba na
dezertu Metro.
Listopadové události si formou kulturního programu připraveného ve spolupráci se

samotnými studenty připomínáme již od roku 2015. Tehdy
studenti gymnázia představili
své kulturní vystoupení v kostele Nejsvětější Trojice, který
se stal místem uctění památky listopadových událostí
i v následujících letech až do
roku 2018. Ve velkém stylu
byl pak připraven kulturní
program v roce 2019 v prostorách kulturního domu
u příležitosti významného 30.
výročí. Byla to jedna z posledních kulturních akcí před tím,
než se kulturní dům uzavřel
veřejnosti a začala jeho plánovaná přestavba. Loni
a letos je pořádání této kul-

turní akce výrazně ovlivněno
epidemiologickou
situací.
Zatímco loni se kvůli vládním
opatřením nemohla konat
vůbec, letos jsme ji mohli
uspořádat alespoň v omezené
míře v kině Egerie.

Dluhová poradna aktuálně o náhradním výživném
Naše odborná sociální poradna NADĚJE v Klášterci nad
Ohří se zaměřuje především
na pomoc s řešením dluhů
klientů.
Náhradní výživné je sociální
dávka vyplácená od 1. července letošního roku prostřednictvím poboček úřadu
práce. Určena je nezaopatřenému dítěti, které má trvalý
pobyt a bydliště v České
republice a jehož druhý rodič
neplní svou soudem stanovenou vyživovací povinnost.
O tuto dávku žádá zástupce
dítěte, který vyplní formulář
na pobočce úřadu práce
v místě bydliště dítěte a doloží požadované přílohy. Výše
náhradního výživného se
stanoví jako rozdíl mezi
částkou určeného měsíčního
výživného a výživným, které povinná osoba (tedy rodičdlužník) skutečně v daném

měsíci uhradila (příklad:
pokud rodič místo 1 000 Kč
platí jen 500 Kč, z úřadu práce bude zákonnému zástupci
dítěte vyplácena částka
500 Kč po dobu 4 měsíců).
Tuto dávku lze čerpat maximálně po dobu 24 měsíců
a vyplácí se jedenkrát měsíčně
zpětně za předchozí měsíc.
Veškeré informace o náhradním výživném se dozvíte na
Úřadu práce v Klášterci nad
Ohří, Polní 683, tel.:
474 335 579, 775 081 383.
Můžete se obrátit i na naši
poradnu, kde jsme připraveni vám zdarma pomoci –
Chomutovská 206, tel.:
770 120 091, e-mail:
jana.ullmannova@nadeje.cz,
Web: www.nadeje.cz/klasterec_nad_ohri/kl_osp
Jana Ullmannová
Dluhová poradna Naděje ■
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Rozhovor s… Vítem Audym
S přicházejícím adventním časem jsme si pro vás
připravili rozhovor s místním farářem, Páterem
Vítem Audym. Svou první nedělní kláštereckou mši
svatou odsloužil právě před dvěma lety v kostele
Nejsvětější Trojice a onoho dne se zároveň představil
veřejnosti při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Je mu 45 let, pochází z nedalekých Libočan
u Žatce a jeho posledním působištěm byl Frýdlant
v Čechách, kde ho nahradil náš bývalý farář Páter
Artur Ściana.

jsem se také motal kolem
táty a dědy, naučili mě
spoustu věcí, třeba řemeslné práce kolem baráku.
Mám dva sourozence, o 5 let
starší brácha je sportovec.
Chtěl ze mě udělat fotbalistu, ale to se mu nepovedlo
(smích). Spíš jsem tíhnul
k hudbě.

život a hned po maturitě jsem
šel rovnou touto cestou.
Kde jste působil po škole?
Školu jsem ukončil v roce
2001, mezitím jsem byl ještě
na civilní službě v poutním
domě na Hoře Matky Boží
v Králíkách jako technická
pomoc. Čtyři roky jsem pak
působil v Ústí nad Labem, rok
v Liberci a pak 13 let ve Frýdlantu. Přehodili jsme se s Arturem na jeho žádost. Chtěl být
blíže polským hranicím, aby
mohl častěji navštěvovat své
rodiče.
Jak vypadá váš všední pracovní den?
Jsou to takové běžné starosti,
práce okolo domu, jednání
s úřady, co se týče třeba dotací, záleží, co život a daný den
přinese. Připravuji svatby,
pohřby, křtiny a hlavně mše,
kdy si musím načíst modlitby
či konkrétní téma.

Vít Audy (vlevo nahoře) na fotografii z oslav 350. výročí kostela
Od vaší první mše svaté
v našem městě brzy uběhnou dva roky. Jak hodnotíte toto období v Klášterci
nad Ohří?
Všechno pro mě bylo nové. Ale
všichni jsou tu moc přátelští,
hodně mi zpočátku pomohli
farníci i město, spolupráce funguje stále. Ve Frýdlantu jsem
byl zvyklý na více nedělních
bohoslužeb v různých kostelích, tady je jen jedna, ale
kněžská služba není o počtu
mší, samozřejmě. Během
dvou let jsem tu zažil mnoho
hezkých věcí, vznikla i řada
novinek, vzpomínám třeba na
první varhanní koncert loni
v únoru. Zámek inicioval
komentované prohlídky kostelů, město na farní zahradě
loni uspořádalo slavnost
k 350. výročí kostela Nejsvětější Trojice. Všechny nápady
se hezky rozvinuly. Do mnoha

plánovaných událostí přišel
covid, někdy i déšť, třeba do
loni plánovaného průvodu na
Boží Tělo, což je lidový název
pro Slavnost Těla a Krve Páně.
Letos jsme ho konečně mohli
realizovat, průvod šel z kostela
Nejsvětější Trojice do zámeckého parku, na náměstí a do
hřbitovního kostela Panny
Marie. Lidem se to moc líbilo.

Brácha ze mě
chtěl mít
fotbalistu.
Na co rád vzpomínáte
z dětství?
Dětství bylo fajn. Vzpomínám na společné dovolené
s rodiči, v zimě jsme jezdili
do Krkonoš na sjezdovky,
v létě buď po Čechách, nebo
se dalo tenkrát jezdit do
Německa k Baltu. Hodně

Na co hrajete?
Na nervy (smích). Hrál jsem
na příčnou flétnu.

Mým snem bylo
jezdit kamionem.
Jaké školy jste studoval?
Maturoval jsem na dopravní
průmyslovce v Plzni. Rok jsem
pak studoval v nultém ročníku
teologické fakulty v Litoměřicích a pak 5 let teologické
fakulty Univerzity Karlovy.
Co vás přimělo změnit
obor?
To se zeptejte Pána Boha. Ne,
vážně. Není to tak, že bych
odložil dudlík a chtěl jsem být
knězem. Já se chtěl opravdu
dopravě věnovat, mým snem
bylo jezdit kamionem. Pak
jsem potkal kamaráda kněze,
oslovil mě jeho jednoduchý

Jak odpočíváte?
Lehnu si a spím. Odpočívám
i třeba fyzickou prací, dělám
dřevo, vypnu hlavu, odpočinu
si od běžných starostí. Dříve
jsem i sportoval, v mládí jsem
lyžoval a pak jsem s tátou
začal jezdit na běžky. Nyní se
na ně chystám v zimě
s maminkou. V garáži mám
kolo, ale asi 3 roky jsem na
něm neseděl.
Jak zvládáte zajistit každodenní činnosti, jako je
vaření, praní a žehlení
prádla, běžný úklid?
To se musí zvládnout taky.
Vždy když se nakupí prádlo
k žehlení, tak to doháním,
abych měl druhý den co na
sebe. Vaření jsem moc nezkoušel, zatím mě k tomu nic nedonutilo, de facto jen ohřívám.
Bydlím poblíž maminky, tak mi
vaří zásoby do mrazáku, občas
mi někdo z farníků něco donese. Úklid a běžná starost o faru,
to patří k mé každodenní činnosti. Větší úklid kostela většinou domlouvám s farníky.
Je něco, co nejíte?
Nejím kuře a ryby.
Aha, a co tedy jíte ke štědrovečerní večeři?
Jelikož v podvečer 24. prosin-
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ce končí půst, dávám si vepřový řízek, většinou s bramborovým salátem. Ale moc to
neřeším, většinou mi večeři
přinesou farníci, a pokud by
se tak nestalo, dal bych si
cokoliv. Klidně i chleba se salámem a sýrem.
Můžete čtenářům vysvětlit
pojem farník?
Farníci jsou místní lidé, kteří
chodí do kostela, jsou
pokřtěni a mohou chodit ke
svátostem a svatému přijímání. Svátosti jsou například
křest, zpověď či svatba, svaté přijímání je akt během
mše, kdy věřící chodí ke mně
a já jim podávám Tělo Pána
Ježíše v podobě hostie - lidově řečeno oplatky.

Máte raději Vánoce nebo
Velikonoce?
Samozřejmě Velikonoce. Je to
z toho důvodu, že mají bohatší
myšlenkový spád. Velikonoce
by však nebyly bez Vánoc,
tehdy došlo ke vtělení Krista,
Bůh se stal člověkem. O Velikonocích si s vděčností připomínáme Ježíšovo utrpení,
smrt a vzkříšení, které z lásky
k nám pro naši spásu podstoupil.

Mnohdy nám
uniká otevřenost
srdce.
Slavíte Silvestra?
Poslední prosincový den se

ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Asi čína s rýží. Mám rád spíše jednodušší jídla.
Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
Spíš ty tmavší, zelená, modrá, černá, šedivá…
Kde nejdále ve světě jste byl?
S kamarádem jsme projížděli Norsko, nejdál jsem tedy
asi navštívil ostrovy Lofoty a Vesterály. Pak jsem byl
třeba na poutní cestě ve Fátimě v Portugalsku nebo
s farníky na Sicílii u hrobu svaté Agáty v Katánii.
Jaké máte koníčky?
Svou práci, její rozmanitost a pestrost.
Co vám dalo a vzalo vaše církevní povolání?
Nevzalo mi vůbec nic a dalo mi spoustu zajímavých
věcí a milých setkání. Dělám to, mimo jiné, pro tu radost
v lidech. I během smutných událostí pociťuji z lidí spokojenost, možná vděk – spíše naději.

To kontrolujete, zda je člověk pokřtěný? Máte na to
nějakou „čtečku“?
Je to o svědomí každého,
samozřejmě pokud ke svatému přijímání přijde někdo
nepokřtěný, já to nevím,
a když ano, nemohu ho
samozřejmě nijak veřejně
dehonestovat.
Poskytujete přijímání ke
zpovědi?
Určitě, ve zpovědnici jsem
k dispozici před mší svatou
nebo po domluvě, zároveň je
zpověď také přípravou na
svaté přijímání. Podmínkou
je minimálně jednou za rok.
Jak a kde si občané mohou
objednat křtiny nebo svatbu v kostele?
Třeba po mši nebo po domluvě na faře.
Co pro vás znamená
advent?
Vzhledem k tomu, že jsem do
Klášterce nad Ohří přišel na
první adventní neděli, má to
pro mě punc jakéhosi výročí,
letos pro mě začne třetí liturgický rok. Jinak je pro mě
advent přípravou na Vánoce,
na Kristovo vtělení. Lidé se
chystají na rodinné sešlosti,
kromě toho se na setkání
s blízkými snaží připravit
i vnitřně – duchovně. Vnějšími vlivy se nesmí nechat člověk pohltit. Hodně se zdůrazňuje, jak musí být uklizeno
a navařeno, ale mnohdy nám
uniká ta otevřenost srdce
a přijetí božích darů.

Jako novokněz při primici – první mši svaté
scházíme na odpolední mši
svaté, během které vzpomínáme na uplynulý rok
s prosbou požehnání do dalšího roku. Pokud se jedná

o takové to lidské slavení Silvestra, pokud je zájem, tak
se na faře s farníky sejdeme,
dáme si sklenku vína a příchod nového roku „oslaví-

Vít Audy (vlevo) se svým bratrem a neteří

me“ po mši, avšak ne do půlnoci.
Na Tři krále bude opět
průvod
se
světelnou
kometou končit v kostele,
je to tak?
Ano, pokud to situace umožní,
tak se opět 6. ledna budeme
moci sejít v kostele.
Děkuji za příjemný a veselý rozhovor. Je něco, co
byste rád vzkázal našim
čtenářům?
Ať se všem daří a že mohou
kdykoliv přijít. V prosinci se
chystá řada adventních koncertů, na všechny se moc
těším, samozřejmě ať každý
zváží své možnosti a zdravotní
stav.
Adéla Václavíková ■

KULTURA
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Klášterečtí úředníci pomáhají svými díly
Není náhodou, že se sešlo pár chytrých hlav, a není náhodou, že se těch pár chytrých hlav sešlo na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří, aby se společně rozhodly,
že někomu pomohou. A rozhodly se pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje.
V prosinci se v městské galerii Kryt uskuteční výstava děl zaměstnanců klášterecké radnice.
Vernisáž výstavy proběhne jak jinak než v úřední den — tedy ve středu 8. prosince v 17 hodin
a hudebně ji zahájí komorní soubor Septem Cantet.
K vidění budou nejenom fotografie, grafiky či obrazy,
ale zakoupit si budete moci také šperky, svícny, kabelky, perníčky a k vánočnímu času neodmyslitelně patřící teplé ponožky.
Výtěžek z výstavy poputuje pro čtenáře Martínka
Rosenbauma, pro kterého v letošním roce město ve
spolupráci s městskou knihovnou uspořádalo veřejnou
sbírku.
Již nyní si můžete na webu města najít výstavní plán
galerie Kryt na příští rok, na stránku se dostanete
i pomocí QR kódu.

Když pohlédneme do diáře,
je čas si koupit kalendáře
Nemáte ještě
nástěnný kalendář pro rok
2022? Nevíte,
jaký si pořídit?
Máme pro vás
tip
na
dva
kalendáře.
Jejich zakoupením
můžete
udělat
radost
nejen sobě, ale
třeba i vašim
blízkým či přátelům nebo tím uděláte dokonce dobrý skutek. Městský nástěnný kalendář obsahuje tentokrát ty
nejlepší vybrané fotografie z našeho městského Instagramu @mesto_porcelanu. Snímky našeho města jsou opravdu povedené, máte se na co těšit. Jeho cena je 100 Kč
a můžete si jej koupit v infocentru pod radnicí. Podpořit
zvířátka, která potřebují pomoc, můžete koupí kalendáře
s pejsky vyfocenými v různých zákoutích našeho
zámeckého parku. Kalendář stojí 350 Kč a je v prodeji
v ciboušovském psím útulku, dále v obchodě Zverimex
Hafan v ulici 17. listopadu, v pekařství u Centrumu,
u MVDr. Jiřího Kučery, v infocentru pod radnicí nebo také
v Kadani v kavárně Krištof.
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Při fyzice vytvořili deváťáci oblaka po celé třídě

I v letošním školním roce
pokračujeme s projektem Elixír. Již třetím nebo čtvrtým
rokem se učitelé fyziky schází
na Elixíru v Chomutově.
Zábavné pokusy nám pravidelně každý měsíc vozí Květa

Kolářová a my se je pak snažíme aplikovat do výuky.
Pravda – je to forma výuky,
která hodně baví a ve výsledku nejvíce naučí. Prvním
letošním
tématem
byla
meteorologie a s ní spojená

tvorba oblak a větrných tornád. Nároky na pomůcky jsou
minimální, a tak jsme je
s deváťáky zvládli hned další
den. Z pubescentů se
v momentě staly malé děti
a oblaka se v momentě tvořila

po celé třídě. Děkujeme za
super pokusy a nápady
a budeme se těšit na další
setkání.
Martina Nováková
ZŠ Petlérská ■

tový den na dané téma,
např. v září žáci prožili jablečný den, při kterém plnili
„jablečné úkoly“, ochutnávali
různé druhy jablek, soutěžili
a také tvořili z barevných
papírů. V listopadu proběhne
halloweenská výuka. V dal-

ších měsících pak čertí škola,
karnevalová zábava nebo hledání velikonočního pokladu.
Děti také denně chodí ven,
poznávají přírodu a prožitkové učení.
Barbora Bitomská
ZŠ Petlérská ■

Na co se mohou těšit
Na základní škole v Petlérské
ulici funguje přípravná třída
téměř 18 let. Do přípravné třídy chodí žáci s odkladem
povinné školní docházky či

děti v posledním roce před
nástupem na základní školu.
Přípravná třída zajišťuje:
speciálního pedagoga, práci
asistenta pedagoga, materiální vybavenost pro předškolní
vzdělávání, individuální přístup – max. počet 15 žáků,
možnost stravování ve školní
jídelně, školní družinu v ranních i odpoledních hodinách.
Nově je třída vybavena
moderním nábytkem, hračkami a pomůckami na výuku.
V přípravné třídě děti poznávají školní prostředí a zajišťují
si tak dobrý start do základního vzdělávání a někdy zažívají i trochu jinou výuku.
Každý měsíc pro tuto třídu
škola přichystá jeden projek-

Někteří mluvili a zpívali do mikrofonu úplně poprvé

V pondělí 8. listopadu navštívili
žáci z 3. oddělení školní družiny
kláštereckou ZUŠ za účelem
projektového dne zaměřeného
na hudbu, zpěv a tanec.
Za hudebního doprovodu

(příčná flétna, kytara, klavír,
saxofon, trumpeta a bicí) si
žáci zazpívali písničky Jede
jede mašinka, Malé kotě, Princezna ze mlejna aj.
Poznávali podle zvuku, o který hudební nástroj se jedná
a poté si jednotlivé nástroje
mohli i vyzkoušet. Spolu
zahráli Turecký pochod, kdy
každý z žáků měl svůj
hudební nástroj – triangl,
bubínek, dřívka a vajíčka.
Pro některé z žáků to byla
první zkušenost s hudebními
nástroji.
Vyzkoušeli si, jak mluvit a zpívat do mikrofonu a v učebně

„dramaťáku” si zahráli pohybové a dramatické hry.
Děkujeme všem učitelům ZUŠ
za příjemně strávené odpo-

ledne a organizaci projektového dne.
Veronika Součková
družina ZŠ Školní ■
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Dvanáct nových občánků zavítalo na klášterecký zámek
Zámek je tradičním místem pro přivítání nových kláštereckých občánků a nebylo tomu jinak ani 2. října, kdy si tam slavnostní
okamžik přišli vychutnat rodiče a nejbližší příbuzní osmi chlapců a čtyř dívek. Všem malým Kláštereckým přejeme pevné
zdraví, mnoho štěstí, lásky a radosti na jejich cestě životem. Jsme rádi, že se na jejich radostně strávených chvílích může
podílet i naše město díky zprovoznění několika dětských hřišť a propojení sítě cyklostezek napříč městem.

Olívie Kydalová

Karel Bulan

Jan Göll

Dominik Mezera

Hana Mezerová

Selim Filina

Eliška Grussová

Rostislav Studnička

VZPOMÍNKA

Jakub Fridrich

Radek Nitka

Samuel Boháč

Rebeka Staňková

VZPOMÍNKA
Dne 21. listopadu to
byly
dva
roky, co nás
n a v ž d y
opustil pan
Antonín
Knap, můj drahý a milovaný druh. S hlubokým
žalem stále vzpomíná
družka Jana s rodinou.

Dne 8. listopadu uplynulo deset
smutných
let, co nás
n a v ž d y
o p u s t i l
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Jaroslav Holman. Stále
vzpomínají manželka Vilma a dcery Jaroslava a Iva
s rodinami.
Dne 9. listopadu uplynul rok od
úmrtí mého
manžela
Jana Čerm á k a .
S láskou vzpomíná manželka, všichni známí a ostatní
příbuzní.
20. listopadu
to byl jeden
rok, co nás
n a v ž d y
opustil můj
milovaný
manžel pan
Jiří Pravda. S láskou
vzpomínají manželka, rodina a kamarádi.

Fotografování nových
občánků zajišťuje:
Nikola Chalupníčková,
Facebook: NikiChFoto
VZPOMÍNKA
Odešli jste tiše, jako když
hvězda padá. Zůstala
bolest, která neuvadá.
Utichly kroky, umlkl hlas,
ale váš obraz zůstává
v nás. Tak rádi jste měli
život, práci
i nás. V neznámý svět
jste odešli
spát, zaplakal každý,
kdo vás měl
rád.
Dne
21. listopadu to bylo
smutných
dvacet let,
kdy
nás
opustil tatínek a dědeček Michal
Frlaus, a sedmnáct let,
kdy navždy odešla maminka a babička Anna Frlausová. Děkujeme všem,
kteří na ně vzpomenou
společně s námi. Synové
Jan a Michal, dcera Irena,
vnoučata, ostatní příbuzní
a známí.

SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC
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Projekty Společně pro Klášterec budete moci podpořit
svými hlasy již v první polovině prosince
Do 30. září 2021 bylo možné opět navrhovat projekty, které byste ve městě rádi realizovali. Sešlo se nám jich
devět a všechny splňovaly pravidla projektu. O vítězných nápadech rozhodnete opět vy, a to ve dnech 1. až
15. prosince 2021. Odkaz na hlasování bude zveřejněn na www.klasterec.cz a na facebookovém profilu Město
Klášterec nad Ohří. K dispozici budete mít opět 3 kladné a 1 záporný hlas. Jeden projekt můžete podpořit 2
hlasy. Pokud budete chtít využít záporný hlas, musíte zároveň podpořit jiné projekty 2 kladnými hlasy. Město
v příštím roce realizuje projekty dle výsledků hlasování do celkové výše 1 milionu Kč, přičemž jeden projekt
může nést maximální náklady 250 tisíc Kč. Realizují se tak minimálně 4 z těchto projektů:

stávajícího dětského hřiště o herní prvky určené předškolním
dětem, jako jsou například tunel, kolotoč se sedáky, řetězová
lávka, stezka dovednosti či kreslicí tabule. Návrh jsem podávala
již v předchozím roce, avšak zvítězily silnější projekty. Věřím,
že v letošním roce bude více podpořen a bude moci být realizován.

Aleš Holeček: Vybudování nového chodníku či nášlapů
za kulturním centrem
Cesta mezi kulturním centrem, Lidlem a zahradami domů
v Sadové ulici je hojně využívána jako nejkratší spojnice mezi
obchodními domy, zdravotním střediskem a navazujícími sídlišti.
V těchto místech je již tráva vyšlapaná na hlínu, což způsobuje,
že se v deštivých dnech cesta velmi rozbahní a lidé to dále
obchází po trávě, čímž se holá hlína dále rozšiřuje. Louže v zimě
zamrzá a vzniká nebezpečná klouzačka.

Simona Šantorová: Oprava autobusové zastávky
v Rašovicích
Stav autobusové zastávky v Rašovicích je nevyhovující, střecha
je rezavá, místy proděravělá, zdivo popraskané, omítka oprýskaná a opadaná, lavička před rozpadnutím. Denně na této
zastávce staví 8x autobus, který jezdí oběma směry. Zastávka
plní účel jak v ranních, tak i v odpoledních hodinách pro cesty
do škol, zaměstnání, obchodů i k lékaři.

Libuše Chamulová: Bublinové hřiště pro nejmenší
u dopravního hřiště
Na dopravním hřišti v současné době chybí atrakce pro ty úplně
nejmenší. Navrhuji proto vybudovat boulové nebo bublinové
hřiště. Mělo by být umístěno na travnatém povrchu uprostřed
dopravního hřiště, tak aby měli rodiče pod dohledem jak
nejmenší tak starší děti, které budou okolo jezdit na kole či
koloběžce. Nejmenší se s rodiči na pryžové barevné hřiště
dostanou bezpečně po přechodech pro chodce.

Barbora Bitomská: Rozšíření dětského hřiště v Pražské ulici
V lokalitě tzv. za závorami se nachází pouze jedno hřiště, které
je určeno spíše pro děti staršího věku. Návrh zahrnuje rozšíření

Aki Sali: Dětské hřiště v královéhradeckém cykloparku
Po obdržení mnoha podnětů ze strany kláštereckých maminek
navrhuji rozšíření královéhradeckého parku o dětské hřiště
pro nejmenší děti od 2 let. Hřiště by bylo složeno spíše z balančních lanových prvků, které přispívají ke zlepšení motorických
dovedností dětí předškolního věku. Potenciál parku není podle
mě využit naplno, proto si myslím, že herní prvky by mohly
pěkně doplnit stávající sportoviště.
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si budou moci zdokonalovat své pohybové schopnosti, určeno
je primárně pro děti ve věku 3 až 10 let.

Pavel Brejška: Rozšíření dětského hřiště v Klášterecké Jeseni
V naší malé obci je zábavy pro děti poskrovnu. Realizací současného dětského hřiště udělalo město Klášterec nad Ohří
radost nejen místním dětem, ale i přespolním, které hřiště
navštěvují při vycházkách s rodiči. Hojně využívané bylo hřiště
zejména v době covidových restrikcí, kdy byly téměř veškeré
aktivity výrazně omezeny. Věřím, že rozšířením dětského hřiště
o další prvky podpoříme naše děti v aktivním trávení volného
času a zároveň vykouzlíme ne jeden úsměv a jiskřičky v jejich
očích, což je k nezaplacení.

Jan Šmejc: Slunečná galerie na náměstíčku Panorama
Slunečnou galerii na náměstíčku na sídlišti Panorama navrhuji
z důvodu oživení a zklidnění odpočinkové zóny. Cílem je vytvořit
místo pro setkávání lidí s možností prezentace místních i vzdálených umělců, jako jsou výtvarníci, fotografové či hudebníci.
Jednalo by se o instalaci venkovním prosklených vitrín s vyměnitelným obsahem.

František Havlíček: Rozšíření dětského hřiště v areálu
fotbalového klubu v Rašovicích
Po realizaci tří herních prvků dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích v tomto roce bych chtěl iniciovat rozšíření tohoto hřiště o další tři herní prvky pro děti a mládež.
Areál je využíván nejen pro fotbalové zápasy mužstev Rašovic
a Jeseně, ale i pro jiné sportovní a společenské akce určené
široké veřejnosti z řad místních občanů i přilehlých obcí. Děti

Zbyněk Zloch: Dětské hřiště a odpočinková zóna
pro seniory v ulici Boženy Němcové
Před domem v ulici Boženy Němcové 352 – 354 navrhuji vybudování herního zázemí a vyžití pro děti a vytvoření odpočinkové
zóny pro seniory. Mohl by se zde vybudovat zahradní altán
s posezením, lanová sestava pro děti a skluzavka.

Máte chytrý telefon? Buďte v obraze díky aplikaci
Pokud využíváte mobilní rozhlas, vylepšete si tuto službu
instalací aplikace do svého
chytrého telefonu. Umožňuje nejen dostávat rozsáhlejší
informace třeba i s fotografií,
ale denně uvidíte i aktuální

zpravodajství z webu města. Neuniknou vám termíny
odstávek či havárií, blokového čištění, velkokapacitních kontejnerů nebo třeba
i vánoční přání z radnice.
Přihlaste se k odběru informací

Registraci můžete provést:
na webu klasterecnadohri.mobilnirozhlas.cz
stažením aplikace Mobilní rozhlas do chytrého
telefonu (využijte QR kódy)
osobně na odboru komunikace a cestovního
ruchu v prostorách turistického informačního
centra pod radnicí

vyplněním telefonního čísla
i ulice a už nezmeškáte důležité novinky. Pokud vyplníte
i e-mailovou adresu, budete
nově dostávat pravidelný
newsletter Aktuality města
Klášterce nad Ohří. Služba
je zdarma.
Jednou za čas využíváme mobilní rozhlas také k různým anketám, ve kterých můžete vyjádřit
svůj názor. I hlasování v projektu participativního rozpočtu
Společně pro Klášterec nám
tato služba pomáhá, samozřejmě však k možnosti hlaso-

vání registrovaní být nemusíte.
Řada našich obyvatel využívá
službu ZmapujTo,
pomocí níž nás
můžete jednoduše
a zdarma informovat o rozbitém
Verze pro veřejném osvětlení,
iOS
černé skládce či
drobném nepořádku. Zpráva přijde
formou
e-mailu
kompetentním
úředníkům, a ti tak
Verze pro mohou
problém
Android ihned začít řešit.

POHLED DO HISTORIE
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Víte, kdo byl Jan Adam Dietz a jaká umělecká díla
po sobě zanechal v našem městě?
Každý Klášterečák jistě zná
Jana Brokofa. Ten u nás strávil
léta 1685–1687, a ačkoliv
nepatří k nejvýznamnějším
představitelům českého barokního sochařství, byl to on, kdo
poskytnul svým synům, a to
především svému mladšímu
a slavnějšímu synovi Ferdinandu Maxmiliánovi, základní
sochařské dovednosti a schopnosti. Bez cenných rad
a dovedností by se Ferdinand
Maxmilián Brokof nemohl stát
jedním z nejvýznamnějších
sochařů. Jan Brokof ale není
jediný, kdo u nás zanechal
svou stopu.
Dalším významným sochařem působícím na území
našeho města byl Jan Adam
Dietz, autor sochy sv. Floriána u kostela Nejsvětější
Trojice a také autor dvou
soch v nikách barokního
špejcharu u letního kina, sv.
Isidora a sv. Josefa.
Jan Adam Dietz byl český
sochař, významný představitel českého vrcholného baroka, jehož jméno je úzce spjato
jak se severními Čechami, tak
s rodinou Lobkowiczů, pro
které tvořil. Založil sochařskou dílnu na zámku Jezeří, kde vytvořil monumentální sochy atlantů po
stranách jeho portálu. Je
autorem sochy sv. Floriána
u kostela Nejsvětější Trojice a soch sv. Josefa a Isidora v nikách panského
špejcharu v Klášterci nad
Ohří. Všechny sochy jsou
datovány k roku 1725.

Sv. Josef umístěný v nice na
špejcharu
Foto: Vítězslav Růta

a to Franze Antona Kuena.
Ten vlastnil sbírku předloh
různých autorů a díky němu
tak měl Jan Adam Dietz možnost seznámit se s italskými
i zaalpskými vlivy, což mohl
poté uplatnit právě při realizaci fasád zámku Jezeří, soch
v zámeckém parku či bust
imperátorů na terase zahradního průčelí. Významná jsou
také jeho díla v Mostě, ať už
jde o oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie či sochy
apoštolů tamtéž. Dále zmiňme Mariánský sloup na
náměstí v Hoře Sv. Kateřiny,
sochy sv. Antonína v Bílině

Sv. Florián umístěný u kostela Nejsvětější Trojice
Foto: Roman Novotný
Přesné datum jeho narození
není známo, ale ve všech
dosud dostupných materiálech je uváděn rok 1671. Co
ale známe, je datum, kdy
zemřel, což bylo v roce 1742
v Jezeří. Se svou ženou měl
devět dětí, ne všechny se
ovšem dožily dospělosti. Dvě
z nich, synové Jan Josef
a Adam Ferdinand, byli také
sochaři. V Dietzově sochařské
dílně působil dále sochařův zeť
Jan Václav Grauer, s jehož
jménem se historie této dílny
uzavírá a zůstává bez pokračovatelů.
Dílo Jana Adama Dietze bylo
výrazně ovlivněno tvorbou
jiného barokního velikána,

Sv. Isidor umístěný v nice na
špejcharu
Foto: Vítězslav Růta

Socha atlanta na portále
zámku Jezeří

Sv. Florián
Patron hasičů, kominíků, havířů a vůbec všech profesí,
které nějak souvisí s ohněm. Je jedním ze Čtrnácti svatých
pomocníků, první rakouský mučedník.
Za vlády císaře Diokleciána byl umučen a následně vhozen
do řeky Enže s kamenem na krku. Mezi jeho atributy patří
vědro s vodou, hořící dům či mlýnský kámen. Bývá zobrazován jako římský voják, je patronem hasičů, kominíků,
hrnčířů či pekařů.
Sv. Josef
Byl povoláním tesař v Nazaretu a podle židovské tradice
je pravděpodobné, že řemeslu vyučil i Ježíše samotného.
Po početí Marie z Ducha Svatého se Josef zdráhal Marii
přijmout za svou ženu a v ten okamžik se mu zjevil anděl
Páně se sdělením, že dítě je počato Duchem Svatým a není
tedy nutné Marii odmítat. Také mu dal radu, aby dítě po
narození pojmenoval Ježíš. Po narození Ježíše se pak anděl
Páně zjevil ještě několikrát. Jednou, aby Josefa varoval,
že se Herodes chystá v Betlémě vraždit neviňátka a podruhé, po smrti Heroda, aby i s rodinou uprchnul do Galileje.
Josef bývá zobrazován s pilou, sekerou, lilií či s Ježíškem.
Sv. Isidor
Sv. Isidor je španělský světec. Je patronem rolníků, města
Madridu, zemědělců a farmářů. Mezi jeho atributy patří
pastýřská hůl, motyka, rýč či radlice nebo bývá zobrazován
jako rolník.
a v Hrobčicích, sochy sv. Jana
Nepomuckého a sv. Antonína
Paduánského
v
kostele
v Cínovci nebo socha sv. Jana
Nepomuckého v průčelí kostela v Kličíně. Zajímavostí
je, že kostel v Kličíně byl
postaven v roce 1734 zednickým mistrem Janem
Kryštofem
Löfflerem
z Klášterce nad Ohří
a u položení základního kamene kostela byla mimo jiné přítomná také hraběnka Marie
Filipína Thunová, majitelka
kláštereckého panství.
Lenka Fricová ■

Kostel v Kličíně

SPORT
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Mezi našimi karatisty máme čtyři mistry republiky
Ve dnech 6.–7. listopadu se
v Kadani konalo Mistrovství
České republiky JKA (Japan
Karate Association) a závěrečné
kolo České národní ligy JKA. Do
Mistrovství ČR nemůže nastoupit každý závodník, pro nominaci je potřeba celý rok získávat
body a jen 16 nejlepších v každé
kategorii z celé republiky se pak
může zúčastnit. Už samotná
možnost startu je tedy úspěchem. Mnohem víc jsou však
medaile. Máme čtyři mistry
republiky a jednu vicemistryni:
Kristýnu Tesařovou (hned
dvakrát), Nikol Matušovou,
Davida Vyhnálka a Šárku
Koritinovou.
Medailovou sbírku pak ještě
zkompletovaly kata týmy.
V kategorii mladší žákyně
vybojovaly 2. místo Nikol
Matušová, Lada Skalská
a Sára Lalíková. Těsně před
turnajem se zranila Tereza
Doležalová a místo ní nominoval trenér Josef Patík Sáru Lalí-

Mladší dorostenky
Šárka Koritinová – 2. místo
v kata, 6. místo v kumite
Juniorky
Kristýna Tesařová – 1. místo
v kata, 7. místo v kumite

kovou, pro kterou to byl první
závod v životě. Vedla si opravdu
dobře. Další stříbro vybojovaly
mladší dorostenky Šárka Koritinová, Anna Doležalová
a Zuzana Mašková. Zuzana
Mašková je sice mladší, ale
vypomohla ve vyšší kategorii
a zaslouženě pomohla týmu
k druhému místu.
Všichni závodníci děkují trenérům Josefu Patíkovi, Janu
Kalkušovi, Michalu Kubincovi a Tomáši Froňkovi za
trpělivost a podporu při tréninku i během závodů. Obrovské
poděkování patří také rodičům,
kteří své děti podporují a vedou

k odpovědnosti. Ocenění si
zaslouží i všichni organizátoři
závodů, protože MČR proběhlo
naprosto hladce, a to u nás
v kadaňské sportovní hale.
Výsledky Mistrovství České
republiky 2021
Mladší žákyně
Nikol Matušová – 1. místo
v kata, 3. místo v kumite
Vítězka kombinace
Lada Skalská – 7. místo v kata
Mladší dorostenci
David Vyhnálek – 1. místo
v kata

Ženy
Kristýna Tesařová – 1. místo
v kata, 2. místo v kumite
Vítězka kombinace
KATA TÝM (mladší žákyně)
Nikol Matušová, Lada Skalská, Sára Lalíková
2. místo
KATA TÝM (mladší dorostenky)
Šárka Koritinová, Anna
Doležalová, Zuzana Mašková
2. místo
Josef Patík
a Leona Koritinová
Karate klub Kadaň
a Klášterec ■

Gymnasti přivezli z Příbrami zlaté medaile i pohár

Vítězné družstvo – zleva Hana Gargošová, Laura Kubešová,
Jaroslav Sadílek, Aneta Beránková a Kateřina Hniličková

S velkým úspěchem se vrátili
naši gymnasti ze sportovního
klubu Žabičky z příbramských
závodů, které se konaly 23. října v rámci 10. ročníku sportovního klání pod názvem Team
Gym – Pohár města Příbrami
2021. Družstvo našich nejzkušenějších gymnastů soutěžilo
v kategorii Microteamy a vyhrálo
nejen zlaté medaile, ale i samotný příbramský pohár. K tomuto
velkému úspěchu pomohlo
téměř bezchybně provedené
dvojité salto z trampolíny, které
předvedl Jaroslav Sadílek.
Mezi další členy našeho vítězného družstva patřily gymnastky

Hana Gargošová, Laura
Kubešová, Aneta Beránková
a Kateřina Hniličková. Velká
gratulace patří nejen samotným
vítězům, ale i jejich trenérům.
Všichni jmenovaní úspěšní gymnasti postoupili do celorepublikového finále v Team Gym, které
pořádala 13. listopadu Česká
asociace Sport pro všechny
v Trutnově. Umístili se tam na
4. místě. Kromě dobré fyzické
kondice jim přejeme hodně
štěstí, aby se při příští účasti na
celorepublikovém finále podařilo
i jim stanout na stupních vítěTým SK SPV Klášterec
zů.
nad Ohří ■

Basketbalový kroužek vychovává nové talenty
I v letošním školním roce nabízí
ZŠ Petlérská svým žákům pravidelné tréninky basketbalu. Za
dobu tříleté spolupráce s BK Levharti Chomutov se basketbalový
kroužek na škole stal její nedílnou součástí. Začínající adepti
a talenti vybraní z tehdejších
páťáků vyrostli v borce „osmáky“. Jejich nadšení i talent je znát
a věřte, že nic není zadarmo.
Jejich píle a snaha se ruku v ruce
s talentem změnila v basketbalové nadšení a um. Vzhledem

k velkému zájmu už netrénujeme jednou týdně, ale dvakrát.
Ve středu se společně věnujeme
malým dětem z 1. stupně
a v pátek jsou na řadě borci
z osmičky. Je krásné pozorovat,
jak se zlepšují, postupně k sobě
přibírají mladší spolužáky a celkově pak tvoří tým. Pevně věřím,
že i v letošním školním roce se
nám podaří uspořádat turnaj
mezi školami z okresu.
Martina Nováková
ZŠ Petlérská ■
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
04.
05.
07.
14.
19.
26.

12.
12.
12.
12.
12.
12.

(So)
(Ne)
(Po)
(Út)
(Ne)
(Ne)

09:00–11:00
15:30–16:30
17:00–18:00
17:00–18:00
15:30–16:30
15:30–16:30

bruslení s hokejkou

Nabídka práce v Německu na ŽL
Společnost působící v oblasti elektroinstalačních prací do 1 000 V
hledá nové posily do svého týmu.
Co nabízíme
• zajímavé finanční ohodnocení
• dlouhodobou spolupráci
• zajištění a hrazení ubytování v okolí staveb
• podílení se na lukrativních projektech
• kompletní podpora
• vyřízení potřebných dokumentů pro práci v Německu
• férové jednání
Co požadujeme • vyučení a znalost v oboru elektro
• ŽL a řidičský průkaz skupiny B
• vyhláška č.50/78
• ochota cestovat
• aktivní přístup k práci
• spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
• německý jazyk podmínkou
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás
na číslech +420 702 056 560, +420 731 264 457
nebo na e-mail: office@verpen.cz
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Město nabízí k pronájmu
bytovou jednotku
Jedná se o bytovou jednotku
o velikosti 2+kk (výměra
70,40 m2) v ulici J. Á Komenského. Minimální výše nabídkové
ceny činí 4.224 Kč/měsíc
(nájemné). Kauce ve výši
10 000 Kč je splatná jednorázově před podpisem smlouvy.
Uzavření nájemní smlouvy je
možné již od 1. ledna 2022.
Žádosti o přidělení bytu přijímáme nejpozději do 8. prosince 2021, a to obálkovou
metodou. Kontakt a možnost
prohlídky: Pavlína Hloušková,
tel.: 606 625 670. Více na
webu města.

MOBILNÍ PEDIKÚRA
V Klášterci nad Ohří a okolí
nabízíme mobilní pedikúru
v pohodlí vašeho domova.
Neváhejte zavolat:
730 689 423.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Ceník inzerce v Kláštereckých novinách
najdete na www.klasterec.cz

Pronájem bytů v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

BV Plast

s.r.o.

Přijme pracovníky na pozici dělník
do výroby vyztužených plastů
na ranní 12hodinové směny v pravidelných
cyklech dlouhý – krátký týden.
Dlouhý týden:
Po, Út, Pá, So, Ne – směny,
celkem 60 hodin (vč. přestávek)
St, Čt – VOLNO
Krátký týden:
St, Čt – směny, celkem 24 hodin
Po, Út, Pá, So, Ne – VOLNO
Nabízíme zaškolení, stabilní práci, zajímavé platební
podmínky – úkolová mzda 200 Kč/hod.
s možností 15% výkonové prémie, příspěvek na stravu.
Náborový příspěvek 30 000,-.
Požadujeme zručnost, samostatnost a zodpovědnost.
Bližší informace na tel. 773 679 988
nebo na email bk.bvplast@seznam.cz

Koupím LP gramofonové desky, i sbírku, přijedu.
Tel.: 721 442 860
Prodám čtyřkolové chodítko a mechanický invalidní vozík (skoro nový).
Tel.: 731 322 551

Vyklízení domů, bytů, chat.
Tel.: 601 521 459.

Česko-německá výrobní společnost s více než 20 letou tradicí výroby vyztužených
plastů (laminátů) a stabilním odbytem dílů pro světového výrobce koňských přívěsů

INZERCE

Krmiva
Zimní nabídka
do krmítek:
Slunečnice černá
Řepka
Lněné semínko
Proso
Konopné semeno

Směs Divoké ptactvo
Ovesné vločky
Loupaný oves
Pšenice
Lojové koule

KŘÍŽOVKA
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