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Extreme day přivezl vodní
skluzavku

Rozhovor
s… Filipem Foukalem

Klášterecké hudební
prameny již potřinácté

Klášterečtí vyběhali 36 tisíc
pro psí útulek

Úspěšní medailisté
ze ZŠ Krátká

KULTURA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Kulturní přehled
Datum Čas
17.6.–29.9.

Název filmu
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Vše na kino.klasterec.cz a kultura.klasterec.cz
Popis

Výstava obrazů Ivy Hütnerové

Místo konání

Vstupné

Zámek

60,-/40,-

1. 7. 16.00 Já, padouch 3

USA - Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni (2D)

Kino Egerie

120,-

1. 7. 18.00 Slon v porcelánu

Rodinný festival - Jirka Mucha & Band, Alchymie, Aneboafro, The Doors Revival

Letní kino

1. 7. 19.00 Transformers: Poslední rytíř

USA - Mark Wahlberg a Anthony Hopkins v dobrodružném Sci-Fi thrilleru (3D)

Kino Egerie

150,-

2. 7. 16.00 Já, padouch 3

USA - Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni (3D)

Kino Egerie

140,-

2. 7. 19.00 Holky na tahu

USA - Odvážná komedie pětice kamarádek, které omylem zabijí striptéra (2D)

Kino Egerie

120,-

4. 7. 18.00 Klášterecké hudební prameny

Koncert Jaroslava Svěceného a Michaely Káčerkové (varhany) v partnerské obci

Grossrückerswalde

5. 7. 19.00 Spider-Man: Homecoming

USA - Předpremiéra nového filmu o oblíbeném komiksovém hrdinovi (3D)

Kino Egerie

140,-

5. 7. 19.30 Klášterecké hudební prameny

Šanson v gala

Zámek

250,-

6. 7. 19.00 Auta 3

USA - Slavný závoďák Blesk McQueen rozhodně nepatří do starého železa (2D)

Kino Egerie

110,-

6. 7. 19.30 Klášterecké hudební prameny

Sváteční koncert v kostele Nejsvětější Trojice

Kostel

250,-

7. 7. 17.00 Výstava Vladimíra Kiseljova

Malířsko-hudební performance s Jaroslavem Svěceným

Galerie Kryt

zdarma

7. 7. 19.00 Spider-Man: Homecoming

USA - nový film o oblíbeném komiksovém hrdinovi, pavoučím muži (3D)

Kino Egerie

140,-

7. 7. 19.30 Klášterecké hudební prameny

Nejen kytara na zámku - s Lubomírem Brabcem

Zámek

250,-

8. 7. 10.00 Klášterecké hudební prameny

Výstava houslí, viol a smyčců - komentované prohlídky Jaroslava Svěceného

Zámek

50,-

8. 7. 19.00 Spider-Man: Homecoming

USA - nový film o oblíbeném komiksovém hrdinovi, pavoučím muži (2D)

Kino Egerie

120,-

8. 7. 19.30 Klášterecké hudební prameny

Letní setkání žánrů aneb hudba napříč světadíly

Zámek

300,-

9. 7. 14.00 Klášterecké hudební prameny

Mládí na pódiu

Zámek

60,-

9. 7. 19.00 Já, padouch 3

USA - Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni (2D)

Kino Egerie

140,-

9. 7. 19.30 Klášterecké hudební prameny

Klášterecké gala - závěrečný koncert

Zámek

300,-

12. 7. 19.00 Spider-Man: Homecoming

USA - nový film o oblíbeném komiksovém hrdinovi, pavoučím muži (3D)

Kino Egerie

140,-

13. 7. 19.00 Válka o planetu opic

USA - Pokračování příběhu o opičím klanu, který bojuje s lidskou armádou (3D)

Kino Egerie

150,-

14. 7. 19.00 Já, padouch 3

USA - Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni (2D)

Kino Egerie

140,-

15. 7. 19.00 Válka o planetu opic

USA - Pokračování příběhu o opičím klanu, který bojuje s lidskou armádou (3D)

Kino Egerie

150,-

16. 7. 19.00 Oklamaný

USA - Historické drama (C. Farrell, K. Dunst) o dívčím internátu a zraněném vojákovi (2D) Kino Egerie

110,-

19. 7. 19.00 Já, padouch 3

USA - Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni (3D)

Kino Egerie

140,-

20. 7. 19.00 Letíme

LUC/NOR/NĚM/BEL/USA - Animované dobrodružství vrabčáka Richarda (2D)

Kino Egerie

110,-

21. 7. 19.00 Valerian a město tisíce planet

FRA/USA - Vládní agenti se vydávají na misi do mezigalaktického města Alfa (2D)

Kino Egerie

130,-

22. 7. 19.00 Valerian a město tisíce planet

FRA/USA - Vládní agenti se vydávají na misi do mezigalaktického města Alfa (2D)

Kino Egerie

130,-

23. 7. 19.00 Dunkerk

USA/VB/FRA/HOL - Válečné drama úspěšeného režiséra Christophera Nolana (2D)

Kino Egerie

120,-

26. 7. 19.00 Valerian a město tisíce planet

FRA/USA - Vládní agenti se vydávají na misi do mezigalaktického města Alfa (2D)

Kino Egerie

130,-

27. 7. 19.00 Letíme

LUC/NOR/NĚM/BEL/USA - Animované dobrodružství vrabčáka Richarda (2D)

Kino Egerie

110,-

28. 7. 19.00 Maxinožka

BEL/FRA - Animovaný příběh náctiletého outsidera Adama, který hledá svého otce (2D) Kino Egerie

110,-

29. 7. 19.00 Srdečně Vás vítáme

FRA/BEL - Komedie o milionáři, který nabídne soužití jakékoliv romské rodině (2D)

Kino Egerie

110,-

30. 7. 19.00 Baby Driver

VB/USA - Dá talentovaný řidič zločinců přednost další mafiánské akci nebo lásce? (2D) Kino Egerie

120,-

zdarma

dobrovolné v €
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SLOUPEK STAROSTY

Foto: Roman Novotný
V sobotu 10. června se v areálu kláštereckého zámku a na náměstí konal první Extreme
day. Na relativně malém prostoru se příchozím návštěvníkům představili naši dobrovolní
hasiči, špičkoví závodníci při exhibici kol BMX a obří vodní skluzavka. Hasiči soutěžili na
dráze plné silových disciplín a na závěr museli vystoupat na zámeckou věž. To všechno
v plné výstroji. Výkony všech závodníků byly úctyhodné, včetně těch, kdo soutěžili v kategorii příchozích a chtěli si jen vyzkoušet, co hasiči zvládají běžně.
Freestylová show BMX pobavila velké i dospělé. Zatímco pro malé byla přichystána soutěž
ve stoji na kole, velcí si užívali především skvělých výkonů přítomných závodníků. Show
přivezl před zámeckou sala terrenu mistr světa a České republiky ve freestyle show BMX
Jan Jílek.
Extreme day mohli návštěvníci zakončit na kláštereckém náměstí, kde pro ně byla připravena obří nafukovací vodní skluzavka. Ačkoli počasí nebylo zrovna nejideálnější, vyzkoušet skluzavku se odhodlaly tři stovky nadšenců.
Miroslav Nyklíček ■
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Vážení Klášterečtí,
letošní rok je
již téměř ve
své polovině.
Novinek,
které
nás
v tomto roce
čekají, je ale
stále mnoho.
Jednou z nejvýraznějších
je žákovské zastupitelstvo
města Klášterce nad Ohří.
Děti našich škol si své
vedení již zvolily a já se tak
mohu těšit na spolupráci
se svým kolegou, starostou. Věřím, že právě od
dětí, na kterých mám moc
rád jejich bezprostřednost,
budou přicházet další
nápady a impulsy, jak
měnit naše město. Ale
nejen od nich. I od Vás
dospělých ocením aktivitu
mimo jiné i v projektu Společně pro Klášterec. Protože jen kritikou naše město
lepší nebude. Příkladem
mohou být naši spoluobčané z Klášterecké Jeseně.
Svojí prací a vlastním přičiněním
vybudovali
s pomocí města místo pro
setkávání. Mám z toho velkou radost, stejně jako
z atletického úspěchu školáků ze Základní školy
v Krátké ulici. Se svým
velikým sportovním úspěchem se přišli podělit
k nám na radnici.
Sklouznutí se pod okny
radnice pak byla další premiéra na našem náměstí.
Neodolal jsem, abych to
také nezkusil. Ještěže
máme náměstí z kopce.
Velmi povedenou akcí byl
běh pro pejsky. Sešlo se
nás opravdu hodně a díky
Vám všem se tak náš psí
útulek může těšit na výraznou finanční podporu.
Hned na začátku července
se budu těšit na setkání
s Vámi při naší tradiční kulturní akci Klášterecké hudební prameny.
Všem pak přeji krásné letní
dny, dětem super vysvědčení a pohodové prázdniny.
Štefan Drozd,
starosta města
Příští číslo
Kláštereckých novin
vyjde 27. července 2017.
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Město investuje do oprav škol a sídlišť
Blíží se prázdniny, školky a školy se
opraví

Nová podlaha a odlehčovací služba
v domově pro seniory

Ve školských zařízeních ve městě se začíná s několika
souvisle probíhajícími zakázkami, které jsou načasované na letní prázdniny:
MŠ Školní – oprava podlah a stěn ve skladu potravin, skladu
brambor a škrabárně brambor; rekonstrukce dětské umývárny a WC 4. třídy
MŠ Souběžná – oprava podlahy a izolací ve školní kuchyni,
rekonstrukce dětské umývárny a WC a rekonstrukce toalety
a sprchy dospělých; rekonstrukce chodníků a zpevněných
ploch v areálu školy
MŠ Lesní – oprava podlahy, stěn a stropů v chodbě za kuchyní po odstranění chladicích boxů, rekonstrukce toalet pro
dospělé u kuchyně a rekonstrukce bramborárny
MŠ Lípová – rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch
v areálu, vybudování nové zpevněné herní plochy
ZŠ Školní – rekonstrukce podlahy na chodbě pavilonu U12
3.np; vzduchotechnika ve školní kuchyni
ZŠ Petlérská – oprava zámkových dlažeb v atriu školy vč.
opravy opěrných zdí (květináčů), výměna oken v suterénu
pracoviště v ul. Havlíčkova/Třebízského
ZŠ Krátká – doplnění uzavíracích armatur na zpátečku radiátorů a rekonstrukce vedlejších šaten u bazénu
ZUŠ J. Á. Komenského – výměna a rekonstrukce podlahy
ve 4. vchodě, šatna ve 2.NP.

V červnu byly v objektu městského ústavu sociálních služeb
vyměněny podlahové krytiny v 1., 2. a 5. patře. Nově pokládaná krytina splňuje přísnější požadavky na zátěž, tloušťku,
nášlapnou vrstvu, zároveň je krytina odolná vůči pojezdu
kolečkových křesel klientů domova pro seniory a vůči pojezdu
měkkých i plastových koleček kolečkových židlí. Nová krytina
lépe tlumí hluk, je vysoce odolná proti chemikáliím a je protiskluzná.
Další zakázkou, která se realizuje v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří, je kompletní rekonstrukce
dvou ubytovacích jednotek, hlavní chodby ve 4.NP hlavní
budovy a dvou kanceláří v přilehlé budově vývařovny. Ubytovací jednotky budou mít nové sociální zázemí v bezbariérovém provedení, upraví se povrch stěn a stropů vč. maleb,
vymění svítidla, interiérové dveře a položí se nové podlahové
krytiny. Na hlavní chodbě a v kancelářích se vymění podlahové
krytiny a nově vymalují stěny a stropy.
Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu objektu,
tudíž budou kladeny zvýšené nároky na úklid, minimalizaci
hluku a hlavně ohleduplnost k obyvatelům zařízení.
Markéta Čechurová ■

Vylepšeno hned několik dětských hřišť

Kontejnerová stání jsou již v provozu
V březnovém vydání jsme informovali o chystané rekonstrukci
kontejnerových stání v ulicích Dukelská, Lesní a Václava Řezáče. Tato stání s ocelovým přístřeškem a zpevněnou plochou
z betonové dlažby jsou již hotová a plní svoji funkci. V Dukelské ulici se vybudovala stání na 8 kontejnerů, v ulici Václava
Řezáče na 6 kontejnerů a v Lesní ulici vznikly dva přístřešky
pro celkem 20 kontejnerů. Děkujeme za udržování čistoty
a využívání kapacity všech odpadových nádob.

Znovuotevřením hřiště za Dlouhou ulicí, o kterém jsme vás
informovali v předchozím čísle Kláštereckých novin, péče
města o hřiště a hřišťátka zdaleka nekončí. V ulici Pod Stadionem jsme doplnili k opravenému kolotoči klouzačku
a houpadlo pro nejmenší. Místo poškozeného, řídkého
a hrbolatého trávníku jsme nainstalovali dopadovou plochu
z pryžové štěpky, která je momentálně horkou novinkou na
trhu. Stejná dopadová plocha vznikla i pod dvěma herními
prvky (hnízdem a lanovou houpačkou) na dopravním hřišti,
a to na místech trvalého zatížení, kde stálé sešlapávání
neumožnilo založit nový trávník. Na dopravním hřišti dojde
k nátěru asfaltového povrchu na hokejbalovém hřišti (mezi
mantinely) a obnoveno bude i lajnování.
Opraveny a natřeny byly kolotoče na hřišti v Lesní ulici,
v ulici 17. listopadu za domy č.p. 470–471 a za Družstevní
ulicí. Novým nátěrem se budou pyšnit i další herní prvky
a hřiště po městě – natíralo se již hřiště v Sadové ulici, skatepark, hřiště za základní školou Petlérská a postupně dojde
i na ostatní. V této souvislosti prosíme všechny, aby respektovali pásky se zákazem vstupu. Barva brzy zaschne a odměnou nám budou krásná barevná hřiště, na kterých si budou
moci děti spokojeně hrát.
Všechna hřiště jsou samozřejmě pravidelně kontrolována
a průběžně na nich probíhají drobné opravy a údržba tak,
aby byla bezpečná a v pořádku. Pokud však kdokoli zjistí
jakoukoli závadu, prosíme, aby ji neprodleně nahlásil na
odbor místního hospodářství (e-mail: omh@muklasterec.cz,
tel. č. 474 359 640), jsme vděčni za každý podnět, který
nám pomůže v naší práci.
Libor Kocáb ■
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V knihovně odměnili literáty

Vítězce Markétě Kurešové gratuluje organizátorka Radka
Zadinová
Své vítěze má již 15. ročník
literární soutěže Pisálek, která
dává příležitost nadějným literátům. Prvenství v kategorii
studenti – próza v klášterecké
městské knihovně získala 18ti
letá Michaela Pavlovská z Ústí
nad Labem (na snímku dole
vpravo, kde po udělení cen
nahlíží do knížky Petry Martiškové, jedné z porotkyň).
Porotu zaujala povídkou

s názvem Kdybych to věděl
dřív. Plný počet bodů získala
také Markéta Kurešová z Klášterce nad Ohří v kategorii
dospělých, a to povídkou Byl
to jen sen? Soutěžilo se
i v poezii, kde si nejlépe vedl
Tomáš Zálešák z Havířova
a Jarmila Flaková z Plzně. Celkem bylo do soutěže zasláno
49 prací od čtyř žáků, 16 studentů a 29 dospělých.

Nemocnice zvyšuje mzdy
a předává medaile rodičům dětí
Jednou z konkrétních změn,
které mají přispět ke stabilitě
zaměstnanosti v kadaňské
nemocnici, je zvýšení mezd.
„Od 1. července navyšujeme mzdy u středního zdravotnického personálu, tj. sester,
laborantů a zdravotnických
asistentů v lůžkové i ambulantní části,“ uvedl Petr Hossner,
ředitel
nemocnice.
Zároveň dodal, že se po půl
roce jedná o druhé letošní
navýšení mezd u nelékařského
personálu. Tato pozitivní změna přitom nesouvisí s avizova-

ným plánovaným příspěvkem
pro sestry, které vyhlásilo
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Ředitel nemocnice prozradil
také další novinku, kterou
zavedli od 1. června, kdy se
slaví Mezinárodní den dětí.
„Darujeme každému narozenému dítěti v nemocnici stříbrnou
pamětní
medaili.
Věříme, že se bude tento
dárek líbit rodičům narozených dětí a bude pěknou vzpomínkou na den příchodu jejich
potomka na svět,“ uvádí Hossner.

AKTUÁLNĚ

NAPSALI JSTE DO REDAKCE
Zachráněný holoubek
Paní Jaroslava Lánská nám poslala pěkný příběh o záchraně poštovního holoubka. Aby mohl být ptáček zachráněn,
spolupracovalo hned několik osob.
Bylo nedělní odpoledne. Od hor zavál náhlý nečekaný
vítr a když šel manžel zavřít garáž, na ponku vedle auta
seděl holoubek. Dal se chytit, nebránil se. Všimla jsem
si, že na jeho nožce je kroužek. Napsala jsem si složitá
čísla a záchrana nás všech začala.
Služba městské policie mi dala telefonní číslo na pana
Š., holubáře ze Svazu holubářů v Klášterci nad Ohří. Ten
mi v telefonickém rozhovoru sdělil, jak máme s holoubkem zacházet. Nadiktovala jsem panu Š. všechna čísla
z hliníkového kroužku a on mi řekl, že holoubek bude
z Moravy a že upozorní kolegu holubáře, kde má svého
šampióna.
Dala jsem holoubka do kočičí přepravky s miskou vody.
S ochotou mi vzdálenější soused z ulice daroval mističku
pšenice. Holoubek hltavě zobal, napil se vody, uklidnil
se. Příští den ráno si pan Š. pro něho přijel a vysvětlil
mi, že holoubek se musí 14 dní nechat v tzv. karanténě,
musí se vykoupat, podat mu léčiva a vitamíny, dát mu
zvláštní zobání. Pak je důležité podat zprávu kolegovi
holubáři, kde se jeho holoubek nachází.
Je to krásné, že si holubáři ve spolcích takhle všichni
pomáhají.
Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje jubilejní 10. ročník
soutěže O nejhezčí květinovou výzdobu města Klášterce nad Ohří 2017. Předmětem této soutěže je již tradičně květinová výzdoba oken, balkónů, lodžií nebo teras
bytů či předzahrádek rodinných domů viditelných z veřejných ploch města. Podmínky soutěže včetně přihlášky
naleznete na webu města www.klasterec.cz nebo na odboru
místního hospodářství v 1. patře městského úřadu. Termín
pro odevzdání přihlášek je od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.
Oproti minulým ročníkům čeká soutěžící několik změn.
Nově budou oceněna pouze první tři místa v každé kategorii
(byty a rodinné domy), což umožnilo navýšit cenu pro
prvního v každé kategorii na 4000 Kč. Ani ceny na druhém
a třetím místě (2000 Kč, resp. 1000 Kč) pak určitě nejsou
k zahození. O pořadí přihlášených kandidátů budou nově
rozhodovat sami občané, kteří budou moci začátkem září
hlasovat pro svého favorita. O způsobu a podmínkách hlasování Vás budeme včas a podrobně informovat.
Parčík za radnicí v Chomutově nyní dotváří socha sv.
Prokopa, kterou vytvořila
Jitka Kůsová Valevská. Slavnostní odhalení sochy se
uskutečnilo v průběhu akce
Hornické krušení. „Svatý
Prokop byl benediktýnem,
jejich krédem byla chudoba
a vzdělanost, věnovali se
hlavně zemědělství. Hlavním atributem tohoto svatého je čert, s nímž podle
pověsti zoral pole. Ztvárnila
jsem čerta jako představitele překonaných záporných
vlastností, Prokop po něm
šlape při rozsévání zrna“,
přiblížila své dílo klášterecká
sochařka.
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Pojďme tvořit. Společně pro Klášterec
V době tisku červnového vydání Kláštereckých novin bylo
těsně před zasedáním Zastupitelstva města Klášterce nad
Ohří, které mělo na programu
schvalování pravidel projektu
Společně pro Klášterec.

Město Klášterec nad Ohří má
zájem o zapojení občanů
do rozhodování o vytváření
veřejného prostoru ve městě.
Po vzoru jiných měst tak přistupuje k vyčlenění finanční
částky z rozpočtu města

Žákovské zastupitelstvo
zvoleno, starostou se stal
Filip Chlup
V Klášterci nad Ohří zasedlo
nově zvolené žákovské
zastupitelstvo. Na svém
prvním a před prázdninami
zároveň posledním jednání
si zvolilo své vedení – starostu, místostarostu a radní.
Žákovské zastupitelstvo má
celkem 17 členů, kteří vzešli
z individuálně pořádaných
voleb na jednotlivých školách. Jsou to Alena Pechová, Alžběta Chrvalová,
Aneta Lamparová, Emma
Gruberová, Jan Jíra, Filip
Chlup, Kamila Janáčková,
Lukáš Hablawetz, Martin
Frňka, Matěj Kovářík,
Natálie Rešlová, Ondřej
Pešek, Tomáš Dvořák,
Tomáš Jelínek, Valerie
Jandová, Věnek Herynk
a Vojtěch Kutílek. Patrony
žákovského zastupitelstva
jsou místní zastupitelé Petr
Hybner a David Kodytek.
Koordinátorem celého projektu je Lenka Fricová
z odboru komunikace a cestovního ruchu.
Starostou byl zvolen Filip
Chlup (ZŠ Krátká), místostarostkou Kamila Janáčková

(GSOŠ). Kromě těchto dvou
jmen v radě usednou Emma
Gruberová (ZŠ Petlérská),
Lukáš Hablawetz (ZŠ Školní)
a Věnek Herynk (GSOŠ).
Cílem žákovského zastupitelstva je umožnit studentům účast na rozhodování
v zastupitelské demokracii
na místní a regionální úrovni
a vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže. Zastupitelé budou moci prosadit
některé ze svých projektů
nebo pořádat aktivity pro
děti, mládež a veřejnost.
A o co se chtěli zastupitelé
zasadit především? Prioritami jsou podle zaslaných
medailonků
workoutové
hřiště, rekonstrukce kulturního domu, silniční obchvat
kolem Klášterce, multifunkční tělocvična u gymnázia, nová sportoviště či
efektivnější využití pozemků
města. Žákovské zastupitelstvo si můžete prohlédnout
na webových stránkách
města v pravém menu.
Postupně budeme z jejich
setkávání přinášet nové
informace.

Starosta Filip Chlup a místostarostka Kamila Janáčková se
svými dospělými protějšky

na realizaci projektů navržených veřejností, tzv. participativnímu rozpočtu pod názvem Společně pro Klášterec.
V případě schválení zastupitelstvem bude od 1. července
do 30. září 2017 možné podávat návrhy na projekty přispívající k rozvoji veřejného
prostoru ve městě. Navrhovatel může být obyvatel města starší 15 let, ke svému
návrhu připojí 15 dalších podpisů od podporovatelů svého
projektu. Pro rok 2018 má být
vyčleněna částka 1.000.000
Kč, maximální náklady jednoho projektu jsou 250.000 Kč.
Realizovaly by se tak minimálně 4 projekty splňující kritérium proveditelnosti na
pozemcích a budovách patřících městu. Návrhy budou
během listopadu představeny
veřejnosti v Kláštereckých
novinách, na webu města
a při veřejném setkání. Hlasováním pak rozhodne veřejnost, které projekty město
zrealizuje.
Se svými nápady můžete oslovit koordinátory projektu,

tajemnici městského úřadu
Radku Hodicovou (telefon:
474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz) a vedoucí
odboru komunikace a cestovního ruchu Adélu Václavíkovou
(telefoén: 474 359 686,
e-mail: vaclavikova@muklasterec.cz). Následně Vám bude
dle charakteru navrhovaného
projektu přidělen konzultant,
který vám pomůže posoudit,
zda je návrh realizovatelný.
Využijte možnost konzultace
kvůli odhadu nákladů a nepřekročení jejich maximální výše,
nutnosti povolení (památkáři,
stavební) apod.
V některých městech již participativní rozpočet využívají.
Například ve Zbraslavi hlasováním veřejnosti vyhrály projekty Barevná Zbraslav, jehož
cílem bylo oživení šedých trafostanic profesionálními sprejery, nebo workoutové hřiště.
V Chomutově je nyní podáno
několik desítek návrhů, například oprava psího útulku,
venkovní stoly na ping pong
a další. Pojďme tvořit. Společně pro Klášterec.

V Klášterecké Jeseni si
vlastními silami postavili
přístřešek k setkávání

Jeseňští si založili spolek Svobodná Jeseň. Ten od města
získal kromě peněz na materiál také dřevo z městského
lesa, které si sám natěžil. Veškerou práci odvedli Jeseňští
sami, některé části přístřešku získali sponzorsky od místních živnostníků. „Aktivita tamních obyvatel je příkladem
pro všechny," chválí Jeseňské starosta Štefan Drozd a dodává: „podobné projekty by mohly být součástí připravovaného projektu Společně pro Klášterec." Možnost zapojit
se do projektu Společně pro Klášterec prý Svobodná Jeseň
rozhodně využije. Kromě postaveného přístřešku pořádají
různé akce a chystají další projekty.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

6/2017 | strana 7

K 30. červnu končí ve funkci ředitelky ZŠ Krátká Mgr. Jana Dimunová. Město jí proto děkuje za
dlouholetou pedagogickou činnost, výchovu dětí a patnáctileté
vedení školy, ze které se stalo
moderní školní zařízení. Přejeme
hodně úspěchů, zdraví a osobního
štěstí.

Žádáme příjemce dotací z městského rozpočtu, aby při propagaci svých
činností a projektů nepoužívali znak
města, ale logo města tak, jak mají
uvedeno ve smlouvě. Užití znaku
podléhá schválení radou města. Pro
účely propagace akcí, a to včetně
městských, je logo města ke stažení
na webových stránkách.

AKTUÁLNĚ

Provoz mateřské školy je zajištěn
i o letních prázdninách. Podrobný
rozpis najdete na webu města
i na www.ms-klasterec.cz.
Na místním gymnáziu a střední
odborné škole přišlo k maturitám
69 studentů. Gratulujeme úspěšným maturantům a držíme palce
těm, kteří zkusí štěstí v září.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova

Oslava Dětského dne v Kotvině na hřišti byla velkolepá, dostavila se spousta dětí i s rodiči.
Doufám, že se všem tato akce líbila. Rád bych poděkoval Hasičům Královského města Kadaň,
hasičům z Klášterce nad Ohří, hasičům z Dolů Nástup Tušimice a Hasičskému záchrannému
sboru Ústeckého kraje. Dovolte mi, abych ještě vyjádřil poděkování pánům Šestákovi, Doležalovi, Štochlovi, Svobodovi, Bártlovi a Marešovi z Okounova. Také děkuji paní Květě Rejnové,
která jako překvapení pro všechny napekla koláče. Nerad bych někoho opomněl, proto
přijměte mé poděkování vy všichni, kteří jste pomáhali u atrakcí a snažili se tento den dětem
udělat krásným.

V obci Okounov se musela vybudovat nová komunikace, která
byla v minulosti zakreslena v územním plánu jinde. Pokračujeme
ve schvalování 1. změny Územního plánu pro obec Okounov.
Obec Okounov pokračuje na propojení čističky odpadních vod.

V obci Oslovice jsme částečně vyměnili a osadili nové
lampy veřejného osvětlení.

Hřiště v Kotvině posloužilo i při záchraně lidského života.
Zřítil se člověk z rampy, ze které létají rogala. Vyjadřuji velké
uznání zasahujícím záchranářům za profesionální výkon.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Filipem Foukalem
V červnovém vydání Kláštereckých novin přinášíme
rozhovor s velitelem místních hasičů, Filipem Foukalem. Filipovi je 33 let a již před 6 lety nahradil dlouholetého velitele Josefa Herouta, který dodnes v jednotce
působí. Žije s přítelkyní přímo v budově hasičské stanice a dá se říci, že tímto povoláním žije.

Filip se svou přítelkyní Adrianou
Chtěl jsi být odmalička
hasičem?
Nechtěl. Chtěl jsem být
voják. Ale když mě nevzali na
vojenskou střední školu, šel
jsem na hasičskou. Od té
doby jsem hasič. Táta byl
dobrovolný hasič, děda byl
dobrovolný hasič a praděda
vlastně taky. Už jako dítě mě
vozili hasičskou Avií, mohl
jsem si ji i řídit.
Takže tvé vzdělání na
hasiče je střední hasičská škola?
Ano, konkrétně Střední odborná škola energetická
a stavební v Chomutově, obor
Strojník požární techniky. Teď
si dodělávám vysokou školu
v oboru Krizový management
na ČVUT v Kladně.
Hasič by měl mít dobrou
fyzickou kondici. Jak si ji
udržuješ?
Vůbec nijak. Jsem neustále
v pohybu, takže speciální čas
tomu nevěnuji. Jsem přirozený talent. (smích)
Jak dlouho má Klášterec
dobrovolnou jednotku
hasičů?
Od roku 1874. Do konce 2.
světové války zde působili
především němečtí hasiči
a až po válce se jednotka stala ryze českou. Od 90. let
pracuje jednotka dobrovolných hasičů na velmi profesionální úrovni, což je

Foto: Vítězslav Růta

zásluhou předchozího velitele Josefa Herouta, který v ní
působí dodnes.
Na náměstí v 50. letech
shořelo kino Moskva (na
místě dnešních veřejných
toalet), a to v době, kdy
měli hasiči bál. Může se to
opakovat?
Nemůže. Hasiči už dnes nepijí. Pohotovost je 24 hodin 365
dní v roce připravena k výjezdu. Na všech našich akcích,
kde jsme v uniformě, je zcela
zakázaný alkohol.

Nejpozději
v 10. minutě
od vyhlášení
poplachu
musíme vyjíždět.
Ale stíháme
to za 5 minut.
Kolik je v Klášterci nyní
dobrovolných hasičů?
Dvacet jedna.

Ohří se svoláváme GSM systémem z operačního střediska
z Ústí nad Labem. To znamená, že všem 21 hasičům přijde
hlasová zpráva na telefon, ve
které se dozví, k jakému případu mají jet. Ti, co mají
pohotovost, mají povinnost se
dostavit v co nejkratším čase
na stanici a v nejpozději 10.
minutě od vyhlášení poplachu
musíme vyjíždět. Ale stíháme
to za 5 minut. Jako záložní
systém, když náhodou vypadne GSM systém, máme pagerovou síť a v krajním případě
tu sirénu.
Proč se zkouší siréna,
když se nepoužívá?
Siréna se spouští v případě
krizového stavu, který vyhlásí
kraj nebo stát. Když obyvatelé města uslyší sirénu mimo
čas zkoušky, měli by sledovat
média, co se děje, a čekat na
pokyny. Pokud se ve městě
stane něco rozsáhlejšího,
bude využit místní rozhlas
a další komunikační kanály
města, jako jsou mobilní rozhlas, webové stránky města,
sociální sítě. Doporučuji tedy
se všem registrovat do mobilního rozhlasu, pak přijde
zpráva až k vám a nemusíte
ji nikde hledat.
Připravuje se nějaká
modernizace místního
rozhlasu?
Jednu novinku po létě chystáme. Lidé, kteří nebudou
rozumět hlášení místního rozhlasu, si ho budou moci zpětně přehrát na webových
stránkách města. K dispozici
budou tři poslední hlášení,
proto bude možné dohledat,
zda se nehlásilo něco důležitého, když byl člověk například mimo město.

Jsou mezi nimi i ženy?
Ne. Žádné se k nám nehlásí,
ale nejsme na to ani vybaveni, například oddělenými šatnami, koupelnami, WC apod.
Jak se svolává jednotka,
když je výjezd?
Sirénou už to není. Ta se jen
každou první středu v měsíci
ve 12 hodin zkouší, a to po
celé republice. V Klášterci nad

Filip velí jednotce již 6 let

Hasiči vždy vše
dělají minimálně
ve dvou,
neexistuje, že
hasič jedná sám
jako ve filmech.
Co chystáte za novinky
například v oblasti svého
vybavení?
Před dvěma lety se nám
podařilo obnovit plošinu
z roku 1972 a ke konci letošního roku bychom měli dostat
zcela novou cisternu jako
náhradu za dosluhující Tatru
z roku 1981. Poslední tak zůstává přání obměnit prvovýjezdový vůz, naší Liazku.
Když se řekne hasič, tak si
člověk vybaví scény z filmu, kde hasič vynáší dítě
z hořícího domu. Zažil jsi
to někdy?
Ne. Tyto scény z amerických
filmů se u nás většinou nestávají. Máme jinou taktiku postupu než hasiči v USA. Máme
jinou požární prevenci, jiná
opatření, jiné budovy… Většinou proběhne samovolná evakuace ještě před příjezdem
hasičů nebo v průběhu zásahu.
Když už by někdo v místě požáru zůstal, například při nadýchání kouřem, pak ho hasiči
vynesou. Ale rozhodně ne
v náručí a vždy ve dvou. Hasiči
vždy vše dělají minimálně ve
dvou, neexistuje, že hasič jedná sám jako ve filmech.
Co dělají hasiči kromě
hašení, sundávají kočky
ze stromu?
Určitě, teď jsme jednu sundávali ze střechy. Hasiči umí
všechno. Nemožné ihned
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Vepřové na všechny způsoby.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Asi červená a modrá. Červená máme auta a modré
montérky.
Jaké nejvzdálenější místo ve světě jsi navštívil?
Teď otázka, co je dál, Paříž nebo Skotská vrchovina.
Skotsko je jediná země, kam bych se klidně přestěhoval. Lidi mi tam přišli stejní, jako jsme my. Myslím my
– Moraváci. (smích)
Klášterečtí hasiči každý rok pořádají soutěž
a zázraky do tří dnů. Snažíme
se umět vše, být na vše vybavení a vycvičení. Hašení zabírá tak pětinu práce. Největší
objem práce hasičů jsou technické pomoci, to znamená
dopravní nehody, záchrana
osob, zvířat a majetku, práce
s výškovou technikou, pomoc
při odstraňování následků
živelních pohrom a přírodních
kalamit, jako jsou povodně,
polomy apod. Jsme vybaveni
i na zemětřesení.
Může si vás člověk objednat
na odstranění vosího hnízda nebo k otevření bytu?
Ne. Takhle to nefunguje. Hasiči
odstraňují obtížný hmyz pouze
v případě, že hrozí nebezpečí
na životě nebo zdraví osob.
Stejné je to i v případě zabouchnutých dveří od bytu.
V těchto případech musí lidé
volat na tísňovou linku, kde
operační důstojník posoudí,
jestli jsou hasiči potřeba, aby
je tam poslal.
Platí lidé za tento výjezd
hasičů?
Za výjezd se nikdy nic neplatilo a neplatí, je to rozšířená
pověra. Pokud by však někdo
zneužil tísňového volání
a úmyslně nechal vyslat hasiče na výjezd, ti to pak postupují orgánům trestního řízení
a následně je vyměřena
pokuta. Novinkou posledních
pár let je pak platba za
výjezd k dopravní nehodě,

Doporučuji tedy
se všem
registrovat do
mobilního
rozhlasu, pak
přijde zpráva až
k vám.

kterou nám však hradí pojišťovna z povinného ručení. Ne
řidič.
U dopravních nehod se
setkáváš s vážnými poraněními nebo i smrtí. Jak to
působí na tvou psychiku?
Vůbec nijak. Člověk si musí
uvědomit, že je v práci a je
tam pro záchranu lidí, není
čas přemýšlet nad svými
pocity. Dobrovolný hasič jsem
17 let a hasič z povolání 12
let, ale mám to tak od začátku. Samozřejmě mě mrzí
zbytečná smrt kohokoli, ale
snažím se v tu chvíli pomoci
a být profesionál.

Jaké máš koníčky?
Práci, práci a zase jenom práci. Fakt. Ale teď jsem se
dal vlastně na akvaristiku. Ale není na to čas, rybičky
pomalu hynou.
Jsi hasič. Co ti toto povolání dalo a vzalo?
Vzalo mi to veškerý volný čas. Díky tomuto povolání
mám trochu jiný pohled na život, nezabývám se maličkostmi a nedělám hlouposti. Chlap, který se nevěnuje
naplno své práci, rodině a zájmům, vymýšlí často hlouposti. Také jsem díky hasiččině poznal skvělou partu
lidí.
chickou připravenost hasičů,
kdy hlavním cílem je zachránit lidi a chránit sami sebe,
protože zraněný nebo mrtvý
hasič už nikomu nepomůže.

Nedávno kolem redakce
Kláštereckých novin projelo pět hasičských aut.
Kam jela?
Na požár lesního porostu pod
Šumnou. Sjelo se nás tam pět
hasičských jednotek. Požár
byl za sady nad Ohřeckou loukou, hořelo ve skalnatém
svahu. Oheň se díky včasnému zásahu hasičů nerozšířil
do větších rozměrů. Den poté
jsme zasahovali u lesního
požáru za Kovářskou, ten
vznikl zásahem blesku. Protože začínají sucha, tak očekáváme požáry lesů v okolí
častěji. Lidé by měli být opatrnější, nerozdělávat ohně
v blízkosti lesů, pouze na
vyhrazených místech a nijak
manipulovat s otevřeným
ohněm v lesích, neodhazovat
nedopalky a podobně.

Co dělají klášterečtí hasiči
mimo pohotovost?
Jednou z našich činností je
prevence, takže pořádáme
soutěže, akce pro děti
a účastníme se dětských dnů
ve městě a okolních obcích,
navštěvujeme i školy. Sami
pořádáme dvě soutěže, letos
proběhl již 23. ročník soutěže
O pohár starosty města na
fotbalovém stadionu. Druhá
proběhla před pár dny
v zámeckém parku, a to tzv.
Výstup na zámeckou věž,
hasičský víceboj, který pořádáme čtvrtým rokem. Již šest
let spolupracujeme s hasičským sborem z partnerské
obce Grossrückerswalde – za
tu dobu jsme již přátelé, stejně jako je navázalo vedení
města, úředníci, sportovci
a další skupiny, které se
účastní společných projektů.
Plánujeme s nimi dělat i společná cvičení a navázat
i hlubší spolupráci.

Vyjádřil by ses k požáru
mrakodrapu v Londýně?
Doufám, že se s ničím podobným nesetkáme. Jde o jednu
z nejhorších nočních můr pro
hasiče. Výšková technika ve
městě i okolí má dosah jen
30 metrů. Také je to velmi
náročné na fyzickou i psy-

Spolupracujete také se
sousední Kadaní?
Na tuto spolupráci jsem hrdý.
Ačkoliv je tu věčná rivalita
mezi „Klacíkovem“ a „Obydlenou zatáčkou“, tak naše
hasičské jednotky skvěle spolupracují a vycházíme si
navzájem vstříc.

Bydlíš v budově hasičské
stanice, takže ač nejsi
v práci, držíš přesto pohotovost. Co na to Tvá přítelkyně?
Nese to těžce. Ale zvyká si.
Nemám to doma úplně jednoduché, ale to už je úděl povolání hasiče. Hůř nese, že
chodím z jedné práce do druhé. Dělám totiž hasiče i pro
Doly Nástup Tušimice. Proto
mi asi toto povolání bere všechen můj čas. Ale podporuje
mě, jezdí s námi na akce,
doma mám veškerý komfort,
přítelkyně občas upeče i ostatním hasičům. Zatím máme
psa a rybičky, ale letos bude
svatba a plánujeme i rodinu.
Moc gratuluji. Když jsme
u dětí - ve městě existuje
kroužek malých hasičů.
Kolik má členů?
Na začátku každého školního
roku přijde cca 20 dětí, během
roku se pak číslo ustálí na cca
10. Je to kroužek náročný na
fyzičku, ale i na teorii, což
některé děti odradí. Není to
o stříkání hadicemi a ježdění
hasičských autem, to je spíš
takový bonus. Děti se tam
naučí topografii, tzn. práci
s mapou a buzolou, jak vzniká
oheň a jak se hasí různé typy
požárů, typy hasicích přístrojů, je toho hodně. Přijímáme
děti od 7 do 15 let, mladší
pouze v případě plné samostatnosti. Případní zájemci se
mohou hlásit u mě.
Adéla Václavíková ■
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Klášterecké hudební prameny přinesou
nevšední hudební zážitky
Letní hudební festival Klášterecké hudební prameny se již
potřinácté rozezní v prostorách
našeho zámku. Letošní ročník
je opět nabitý zajímavými koncertními projekty, premiérami
a nevšedními hudebními zážitky.
Před zahajovacím koncertem
ožije zámek mladými houslisty,
kteří přijedou již 3. července na
týdenní interpretační kurzy
Jaroslava Svěceného.

První koncert se bude konat
o den později, 4. července od
18 hodin, v nádherném protestantském kostele v partnerské
obci Grossrückerswalde (SRN),
kde Jaroslav Svěcený, umělecký ředitel a spoluzakladatel festivalu Klášterecké hudební
prameny, představí ve společném programu vynikající českou varhanici Michaelu Ká-

čerkovou ve skladbách G. Ph.
Telemanna, J. S. Bacha,
G. F. Händela, T. Albinoniho,
A. Corelliho a dalších autorů.
Na nádvoří kláštereckého
zámku zazní první tóny letošního ročníku opravdu ve velkém stylu. Ve středu 5. července od 19.30 hodin tu v premiéře zazní originální koncert
s názvem Šanson v gala, na
kterém vystoupí špičková šansoniérka Renata Drössler,
herečka Zdeňka Volencová
Žádníková, klavírista Petr Ožana a Jaroslav Svěcený.
O den později, 6. července od
19.30, přivítá festival, rovněž
poprvé, jednoho z nejlepších
českých trumpetistů Ladislava
Kozderku a renomovaného rozhlasového a televizního moderátora Jiřího Vejvodu, kteří
v kláštereckém kostele Nejsvětější Trojice spolu s varhanicí
Michaelou Káčerkovou a Jaroslavem Svěceným představí
klenoty barokní hudby.
Nejen kytara na zámku – pod
tímto názvem se skrývá
vystoupení slavného českého
kytarového mága Lubomíra
Brabce a renomované flétnistky
Žofie Vokálkové, kteří spolu
s Jaroslavem Svěceným naplní
nádvoří kláštereckého zámku
hudbou tří staletí. Stane se tak
v pátek 7. července od 19 hodin
a 30 minut.

Obrazy Vladimíra Kiseljova vyjadřují jeho komplexní vnímání světa, propojují všechny smysly diváka – barvy, filosofický význam, hudbu, pohyb, prostor a čas. Vytvořil tak
komplexní výtvarný směr zvaný SYNESTETISMUS. Mladý
malíř má přitom za sebou již více než 80 výstav po téměř
celé Evropě. Přímo před kláštereckým publikem namaluje
obraz na energii hudby J. S. Bacha, kterou zahraje Jaroslav
Svěcený, v pátek 7. července v 17 hodin v galerii Kryt.
Oficiálně tak bude zahájena výstava Kiseljovovy tvorby,
která potrvá do 30. července.

VSTUPENKY
Vstupenky na festival je možné zakoupit nebo rezervovat
v pokladně Zámku Klášterec nad Ohří, tel.: 474 375 436,
e-mail: info@zamek-klasterec.cz od pondělí do neděle od
9 do 17 hodin.
Informace o festivalu jsou dostupné na webových stránkách
zamek.klasterec.cz nebo kultura.klasterec.cz. Existuje také
facebooková stránka Klášterecké hudební prameny.

Sobota 8. července bude
naplněna hudebními lahůdkami. Od 10 do 16 hodin bude na
zámku k vidění unikátní výstava houslí, viol a smyčců. Jaroslav Svěcený, který je také
mezinárodně uznávaným soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje, se osobně
ujme dvou komentovaných
prohlídek.
Festivalový večer nabídne galakoncert s názvem Letní setkání
žánrů aneb hudba napříč světadíly, na kterém vystoupí zpěvačka Leona Machálková,
virtuos na vibrafon a marimbu
Radek Krampl, kytarista a skladatel Lukáš Sommer, akordeonista Ladislav Horák, kontrabasista Vítek Švec a klávesista
Petr Berki. I tento program zazní
v premiéře od 19.30 hodin.
Neděle patří Mládí na pódiu. Na
již tradiční odpolední koncert
talentovaných účastníků houslových kurzů od 14 hodin, se
kterými bude hrát jeden z nejlepších současných českých
klavíristů Václav Mácha, naváže
večerní koncertní vyvrcholení
letošního ročníku. Závěrečné
Klášterecké gala naplní špičkoví
interpreti, kteří s obrovským
úspěchem vystoupili na předchozím ročníku - barytonista
Filip Bandžak, violistka Jitka
Hosprová a komorní orchestr
Virtuosi Pragenses, kteří spolu
s Jaroslavem Svěceným nabíd-

nou známou i méně známou
hudbu Antonia Vivaldiho,
J. S. Bacha, G. F. Händela,
K. Stamice, W. A. Mozarta
a dalších skladatelů.
Festival Klášterecké hudební
prameny pořádá město Klášterec nad Ohří ve spolupráci
s houslistou Jaroslavem Svěceným a koncertní agenturou
Subiton.
„Každoročně se do této překrásné severočeské lokality
vrací špičková kultura a dnes
tolik potřebná pozitivní energie,
což oslovuje lidi všech generací
z různých koutů naší vlasti i ze
sousedního Německa,” říká
umělecký ředitel festivalu Jaroslav Svěcený a dodává: “Město
Klášterec nad Ohří tak zviditelňuje tím nejlepším možným
způsobem. Těším se na setkání
se skvělými posluchači a neopakovatelnou letní atmosféru
kláštereckého zámku a jeho
okolí.“
Festival Klášterecké hudební
prameny také významně podporuje Ústecký kraj, který již
druhým rokem řadí klášterecký
festival mezi významné akce
do projektu pod názvem Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
Dále festival podpořila skupina
ČEZ a.s. a společnost Toyoda
Gosei Czech., s.r.o. Festival je
také součástí projektu Putování
po historických městech Čech,
Moravy a Slezska.
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POHLED DO HISTORIE

Městský pramen slaví 120 let od svého objevení
Před 120 lety, v roce 1897, byl
objeven druhý ze tří minerálních pramenů, který se v současnosti v areálu lázní Evženie
stáčí – Městský pramen.
Objeven byl při kopání nové
studny na pozemku, který
patřil částečně městu a částečně spolku kláštereckých
ostrostřelců. Proto byl pojmenován jako Městský pramen.
Vzhledem ke své lokaci ho
měl až do roku 1901 v nájmu
nájemce Střelnice (dnešní
restaurace Peřeje). Ten ho dal
za mírný poplatek k dispozici
místním obyvatelům.

V roce 1901 se nájemcem
Městského pramene stal
klášterecký truhlář a rada
obchodní komory Josef
Weber, který si o rok později
vzal do nájmu také Evženii
(objevenou v roce 1883
Josefem Fickerem) a na trh
začal oba prameny dodávat
pod názvem Klášterecká
kyselka.
Josef Weber byl velmi zdatný
obchodník – Klášterecká
kyselka díky němu získala
věhlas i v zahraničí, ročně se
u nás plnilo až 1,5 milionu
litrů minerální vody.
Protože na konci dvacátých
let 20. století byly postupně
rušeny všechny ostrostřelecké spolky, jediným majitelem
Klášterecké kyselky se v tomto roce stalo město. Už o rok
později přešel podnik do nájmu firmy Hinke a Glaser. Tato
firma provoz rozšířila a za
druhé světové války byla
kláštereckou vodou zásobována také armáda německého generála Erwina Rommela
v Africe.
Klášterecká kyselka byla
v provozu až do počátku

padesátých let 20. století.
Poté se minerální voda úplně
přestala těžit a Městský pramen byl zabetonován. Celý
areál začal chátrat.
Pramen Evženie byl obnoven
v roce 1964. Údajně neobnovitelný Městský pramen se
podařilo znovu přivést k životu v devadesátých letech 20.
století, několik let po objevení
třetího z našich pramenů zvaného Klášterecký. V současné
době se v lázních Evženie stáčejí všechny tři prameny.
Lenka Fricová ■

Reformační hnutí v 16. a 17. století
Potomci rodu Fickerů se sešli v Krytu

Bezmála třicet let navštěvují každý rok město Klášterec
nad Ohří přímí potomci Josefa Fickera, objevitele pramene
Evženie, kteří žijí v Německu. Letos přijeli na jaře, kdy se
setkali i s dalšími členy rozvětvené rodiny a společně si
prohlédli město. Se sestavením rodokmenu a nalezením
příbuzných jim před několika lety pomohl zdejší rodák
Hans Sattler, též žijící v Německu. Na snímku jsme zachytili
Johanna Franze Josefa Rudolfa spolu s Anneliese Glaser,
kteří zanechali pochvalný vzkaz v galerii Kryt. „Děkujeme
za vlídné přijetí, moc se nám líbí historické i současné
fotografie, které jsme tu viděli,“ spokojeně uvedl Johan
Rudolf. O své návštěvě pak napsal i do německých novin
Heimatbrief.

V roce 1577, tedy přesně
před 440 lety, přivedl do
Klášterce Leo z Fictumu
prvního luteránského pastora. Do té doby to byla výsada
pouze katolických kněží.
V Klášterci se podle zásady,
čí je půda, toho je i víra, šířilo
Lutherovo učení relativně
pomalu a klášterečtí dokonce
své děti nechávali pokřtít luteránským pastorem v Kadani.
Luteránští faráři jsou u nás
známí pouze tři. Mattias
Höckner, Petr Höckner a farář
Scultetus. Není náhodou, že
poslední zmínka o něm
pochází z roku 1623. V tomto
roce totiž klášterecké panství
od královské komory koupil
Kryštof Šimon Thun, představitel české katolické šlechty
a horlivý katolík poté, co byl
veškerý majetek zabaven
rodu Fictumů. Kryštof Fictum
byl totiž jednou z vůdčích
osobností
Stavovského
povstání a za účast na něm
mu byl veškerý majetek
zkonfiskován.

Luteránství – jeden ze směrů reformace odkazuje na
učení
Martina
Luthera,
německého teologa a kazatele, zakladatele protestantismu. Reformace byla snaha
o nápravu církevních poměrů
a návrat k tradičnímu křesťanství – zásadní byla například kritika odpustků, což
představitelé reformace považovali za obchodování se spásou a odpuštěním.
Stavovské povstání –
povstání českých stavů proti
Habsburkům, začalo v roce
1618 3. pražskou defenestrací
a skončilo definitivní porážkou
českých stavů a vítězstvím
Habsburků bitvou na Bílé Hoře
8. listopadu 1620. Jádrem
sporu byly nejenom mocenské, ale také náboženské
poměry – jednalo se o spor
mezi katolíky a protestanty
o podobu církve, u nás tento
spor vyvrcholil v roce 1618.
Odpor českých stavů poté
způsobil mnohem závažnější
konflikt – Třicetiletou válku.

PRO RODINU
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V obřadní síni na zámku přivítali miminka

Martin Vejvoda

Matěj Dičko

Diana Mertová

Petr Benedikt

Štěpánka Lucie Vávrová

Matěj Hach

Nina Papoušková

Tomáš Holeček
V minulém čísle Kláštereckých novin došlo k závadě
v tisku u fotografie Lisy Van
Yperenové. Zveřejňujeme
proto její fotografii ještě jednou a všem narozeným
dětem přejeme hodně zdraví
a štěstí.
foto: Jan Kučera

Eva Peroutová

Jiří Trnka

Lisa Van Yperenová

ZUŠce se velmi daří, funguje i mezinárodní spolupráce
Školní rok utekl jako voda
a naše škola prožila opět výjimečné chvíle s žáky při různých
akcích, a to jak při těch tradičních, tak i nových. Tento rok byl
mimořádný, co do krásných
umístění v soutěžích a přehlídkách, napříč všemi obory naší
školy. Musíme alespoň zmínit
úspěch ve hře na klavír, ve hře
na kytaru a ve hře na violu –
po letech se podařilo přivézt
z krajského kola krásná 2. místa. Svou sbírku ocenění rozšířil
i výtvarný obor, a to zejména
v celorepublikové soutěži Jirkovská paleta. Tanečníci nezůstali pozadu a opět se taneční
soubor LEGARMM připojil mezi
nejlepší soubory letošní sezóny
a bude nás i celé město reprezentovat na celostátní přehlídce
scénického tance.
V rámci projektu setkávání
s umělci jsme měli možnost
přivítat exkluzivního zahraničního hosta ze Státní univerzity
Oswego ve státě New York,
Trevora Jorgensena, který
hraje na klarinet a saxofon

a Roberta Aulera s hrou na klavír. Významnou a zvládnutou
zkouškou byl pro nás projekt
MINIZUŠka, kurzy pro mladší
děti než 5 let. Již teď se těšíme
na další pokračování. Ateliér
Jitky Kůsové pro veřejnost se
věnoval figurální kresbě. Co
nelze opomenout, je zapojení
do mezinárodní spolupráce se
ZUŠ Letovice. Naši žáci úžasně
reprezentovali celý týden ve
Starém Gradu v Chorvatsku.
Ale i na ústecké platformě se
děly významné události.
Zapojili jsme se do projektu
Mladí s filharmoniky a zahráli
tak s Teplickou filharmonií na
významný den pro ZUŠky celé
republiky ZUŠ OPEN pod záštitou operní pěvkyně Magdaleny
Kožené. V tyto dny jsme
neskutečně a úplně dokořán
otevřeli naše dveře a prezentovali naši práci. Malí tanečníci
si užili festival Tanambourreé
ve Varnsdorfu a oslavili jsme
20 let smyčcového soubor
Cantabile Strings. A bylo toho
mnohem víc.

Ani v létě není čas na zahálku.
Někteří malí, mladí umělci
budou aktivně relaxovat při
prázdninových
aktivitách
a někteří se zapojí do Evropské
letní filharmonie nebo Piano
campu. Taneční obor opět roztančí město v rámci festivalu
SIRAEX, při kterém vznikl další

prostor Dětská taneční scéna
a pokusí se zapojit do tance
nejen klášterecké děti roztančenou sobotou 19. srpna
v parku. A pak už je zase nový
školní rok, tak přijďte k nám
ať: „Děti žijí uměním“.
Zora Breczková,
ředitelka školy ■

Dne 9. 6. 2017 ve věku 93 let zesnula Miloslava Palečková,
která se v roce 1955 stala první ředitelkou hudební školy
v Klášterci nad Ohří a řadu let působila jako učitelka hry na
housle. Pomáhala tak rozvíjet talent mnoha žákům v ZUŠ.
Poslední rozloučení se uskutečnilo 16. 6. v kostele Panny Marie
Utěšitelky. S úctou vzpomíná rodina i mnozí její žáci a přátelé.

NAŠE TIPY
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Tipy pro letní osvěžení ve městě i okolí
Jaká koupaliště můžete navštívit?

Začínají prázdniny a spousta
z vás vymýšlí program pro
sebe i rodinu. V Klášterci nad
Ohří se můžete osvěžit
v místním aquaparku, kde je
řada vodních atrakcí jako tobogány, skluzavky, vodní hřiby,
skokanská věž nebo divoká
řeka. K opalování můžete
využít rozlehlé travnaté plochy
a aktivní návštěvníci si mohou
užít plážová hřiště. Vstupné na
celý den je 70 Kč na osobu, na
celé léto si v aquaparku
a v turistickém informačním
centru pod radnicí můžete
zakoupit permanentku za
850 Kč. Atrakce se již zvlášť
neplatí.
I v blízkém okolí je několik oblíbených koupališť. V Kadani se
koupaliště nachází u fotbalo-

vého stadionu. Jsou zde bazény, tobogán, brouzdaliště
i sportovní vyžití, více informací
najdete na www.koupalistekadan.cz.
Klášterečtí také často navštěvují koupaliště v Perštejně.
V bezprostřední blízkosti vodního areálu se nachází autobusová zastávka, autobusy do
Perštejna i z Perštejna jezdí
pravidelně po celý den. Dojet
tam můžete i proti proudu řeky
na kole.
Koupaliště můžete navštívit
i v údolí Prunéřovského potoka
nedaleko hradu Hasištejn. Kdo
má rád přírodnější koupání, je
to ta pravá volba. Občerstvit
se můžete přímo v areálu koupaliště nebo v přilehlém autokempu.

Osvěžení najdete i v lázeňském areálu

I v Klášterci nad Ohří si můžete
půjčit loďku na krátkou vyjížďku třeba k zámku, a to v loděnici v lázeňském areálu
Evženie. Osvěžení najdete i ve
stáčírnách minerálních vod.
Obě jsou otevřeny každý den,

Evženku si natočíte od půl druhé do pěti, Městský a Klášterecký pramen již od půl 9, a to
včetně víkendů. Víte, že Městský pramen letos slaví 120 let
výročí? Více se dozvíte v rubrice Ohlédnutí do historie.

Kde se můžete ochladit i si zasoutěžit?

Příjemně se sjíždí řeka Ohře

Jednou z nejoblíbenějších
českých řek mezi vodáky je
Ohře. Řada společností nabízí
vypůjčení lodí, raftů i dalšího
potřebného vybavení, které
můžete vyzvednout i vrátit na
několika místech na řece.
Krásná je například trasa
z Lokte do Karlových Varů,
kde míjíte kouzelné kulisy

Svatošských skal. Dojet se dá
i do Klášterce nad Ohří.
V turistickém informačním
centru pod radnicí si můžete
zakoupit vodáckou mapu
Ohře, kde jsou přehledně
popsány bezpečné i nebezpečné jezy, místa, kde je nutné loď přenést, kempy
i vodácká tábořiště.

Malou vědomostní soutěž
o pěkné ceny připravili provozovatelé štoly Země zaslíbená
v Měděnci. Rodiny s dětmi
i jednotliví zájemci o hornické
téma tak mají možnost prohloubit si své znalosti a navíc
získat leštěný minerál, klíčenku štoly Země zaslíbené či
odznak občanského sdružení
Historické rudné doly Mědník
Měděnec. Vyplněné lístky ke
slosování lze nechat i u průvodců štoly nebo ve zdejším
infocentru, kde je i losovací
box. Soutěž potrvá do 31. 10.
2017.
„Štola Země zaslíbená byla
v dubnu 2013 prohlášena za

Kulturní památku ČR a i nadále
pokračujeme v práci a zařazení vrchu Mědník na seznam
UNESCO,“ říká za provozovatele Ivan Cáder.
Otevírací doba štoly Země
zaslíbené je v červnu, září
a říjnu: so–ne od 11 do 17
hodin.
V červenci a srpnu: út–ne od
11 do 17 hodin.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 40 Kč
děti, důchodci, ZTP.
Nutná je pevná obuv a dobré
oblečení, stálá teplota ve štole
je pouhých 6–7 stupňů.
Je také možné domluvit si
prohlídky mimo otevírací dobu
na telefonu: 739 040 671.
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Klášterečtí vyběhali 36 tisíc pro psí útulek
Charitativní akce pro radost i dobrou věc ve vybraných místech
republiky pořádá společnost Běhejme a pomáhejme útulkům.
Poprvé se tato akce konala i v Klášterci na Ohří. V zámeckém
parku se sešly stovky běžců i chodců, kteří zaplacením startovného podpořili útulek částkou 36 tisíc Kč.
„Moc se mi líbila pohodová atmosféra akce. Přišli samí fajn
lidé, kteří chtěli podpořit útulek a nic nekritizovali. Byl to
super den,“ hodnotí akci Eva Vohánková, provozovatelka
psího útulku v Ciboušově. „Už se těšíme na další ročníky, rádi
bychom do cíle přidali nějakou další zábavu, aby toto příjemné
setkání mohlo být delší.“

Pokud jste akci nestihli, ale
přesto byste se chtěli projít
s nějakým pejskem z útulku,
využijte čtvrtek až neděli. Na
návštěvu a nový domov zde
čekají například:
LUMPÍK
Lumpík je cca
tři a půl roku
starý pes, je
kastrovaný.
Nedoporučuje
se k dětem
a ani ke psům, ale fenky má
rád. Hledá páníčka, který mu
ukáže, jak se má chovat.

MÍŠA
Míša je cca 9 let
starý pes. Váží
kolem 30 kilo
a bere léky na
srdíčko.
Je
hodný, ale útěkář.
DASTYN
Dastyn je cca
2 a půl roku
starý pes. Váží
28 kilo a je
kastrovaný. Je
hodný, kamarádský a naprosto úžasný.

Premiéra kláštereckého
ženského týmu dračích lodí
inzerce

KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOST
Pro zahraniční výrobní společnost se sídlem Verne Industrial
Park, Klášterec nad Ohří, hledáme nové kolegy na pozice:

foto: Petr Studnička
4. ročníku veřejného závodu
malých dračích lodí Kadaňský
drak se se ctí zúčastnil
i women tým s názvem Bludimíry, který vytvořilo jedenáct žen z městského úřadu
pod vedením kapitánky Pavlíny Bláhové. „Děkujeme organizátorům akce TJ Vodní
sporty Kadaň ve spolupráci
s Dragonteamem Nymburk
za úžasně prožitý den na řece

Ohři za zvuku dračích bubnů
a bojových pokřiků. To, co
jsme nestihly v trénincích,
jsme se snažily dohnat bojovností, svým odhodláním
a také svými vyladěnými dresy. Sice je to naše první zkušenost s dračí lodí, obvykle
sjíždíme Ohři hlavně na raftech, ale už teď víme, že příští
ročník si rozhodně ujít nenecháme,“ říká kapitánka.

■ OPERÁTOR VÝROBY SENIOR
■ OPERÁTOR VÝROBY JUNIOR
■ OPERÁTOR MONTÁŽE
■ OPERÁTOR SELEKCE
NABÍZÍME:
■ lidský přístup a osobní kontakt
■ velmi čistou a plně automatizovanou výrobu
■ stravenky v hodnotě 75 Kč
■ peněžitý bonus 5000 Kč ročně
■ 1 den dovolené navíc za každý odpracovaný
kalendářní rok
Zájemci o více informací nás neváhejte kontaktovat na
tel.: 702 286 378, či e-mailu: nemeckova@perasperagroup.cz.
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Úspěchy Michaely Dvořákové
z taneční školy Stardance
Michaela Dvořáková, studentka GSOŠ Klášterec nad
Ohří, která tančí v Taneční
škole Stardance v Chomutově
taneční styly latino show,
showdance a modernu,
v uplynulých týdnech zabodovala na dvou Mistrovstvích
České republiky a také
Mistrovství Evropy.
Na Mistrovství České republiky CZECH DANCE MASTERS
2017 v Praze vytančila prvenství a získala titul mistryně
České republiky s formací
BAD GIRLS. Tato choreografie
byla zároveň nominována na
Grandfinále CZECH DANCE
MASTERS – Galavečer Mistr
Mistrů 2017, kde se o titul
absolutního vítěze utkali
Mistři České republiky ze
všech
tanečních
stylů.
Neuvěřitelným úspěchem
bylo nakonec vítězství TŠ
Stardance s formací BAD
GIRLS a získání titulu absolutního vítěze Mistra Mistrů
2017 v juniorské kategorii.
Michaela Dvořáková se poté
zúčastnila Mistrovství ČR
Taneční
skupiny
roku
2017, které se konalo začátkem června v Praze. Na tomto
mistrovství vytančila 1. místo
a získala titul mistryně České

uvěřitelné konkurenci nejlepších evropských týmů
probojovala do finále a získala 5. místo.
Michaela má pod vedením
trenérky Jany Zelenkové před
sebou ještě Mistrovství Evropy taneční skupiny roku –
BEST DANCE GROUP 2017,
které se koná po uzávěrce
našeho listu. Tohoto mistrovství se zúčastní také za
finanční podpory města Klášterce nad Ohří.
Taneční sezónu 2017 uzavře
Mistrovství světa v Polsku ve
Varšavě – IDO WORLD
MODERN CHAMPIONSHIPS
2017, kam byla nominována
podle výsledku z Mistrovství
ČR. Gratulujeme k těmto
mimořádným
úspěchům
v tanečním sportu.

republiky v latino show (Tumbao) a 3. místo v disciplíně
ShowArt s formací Nad propastí.
Na Mistrovství Evropy – IDO
EUROPEAN CHAMPIONSHIP
MODERN AND JAZZ PRAGUE
zabojovala TŠ Stardance
v kategorii moderna s formací Tančíme srdcem. Na
tomto mistrovství se v ne-
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Lejsek přivezl
prvenství
Náš sáňkař Michael Lejsek
obsadil první příčku na
závodech o pohár starosty
města Ústí nad Labem na
kolečkových saních v kategorii juniorů.
„Projevuje se zde již letní
příprava za podpory sportovního klubu BlackHoleGym, kde se Michael připravuje po fyzické stránce
a města Klášterec nad
Ohří, které podporuje náš
sáňkařský klub formou
dotace,“ spokojeně uvádí
předseda klubu Luboš Jíra
st.
Ten nám také prozradil, že
letní příprava bude dále
pokračovat na zdejší sáňkařské dráze, kde již
v červnu trénovali i sáňkaři
z Německa.

Atlet Dan Vejražka se v těchto dnech nominoval na Mistrovství Evropy juniorů v italském Grossetu a na MS dorostenců
v keňském Nairobi. „Zatím se rozhodujeme, které z těchto
akcí se zúčastníme,“ uvádí jeho trenérka Veronika Blašková
Purmanová. „Rozhodnutí padne na Mistrovství ČR dorostu,
které se uskuteční 24.–25. 6. 2017 v Jablonci. 15. června
Dan vyhrál Mezistátní utkání dorostu v Maďarsku a vylepšil
svůj osobák na 21.35 sec. Byl vyhlášen nejlepším dorostencem,“ spokojeně dodává trenérka.

Karatisté mají medailové žně
V kadaňské sportovní hale se
27. května již pošesté uskutečnil
Krajský přebor ústeckého svazu
karate JKA, který pořádá Karate
klub Kadaň a Klášterec za podpory města Kadaně a Klášterce
nad Ohří a firmy Stavmax.
„Výborné výkony podali všichni
závodníci našeho klubu, získali
jsme tak cenné body na Mistrov-

ství ČR,“ dodává Josef Patík
a vypočítává medailovou žeň
pro celý klub,a to: 8 zlatých, 10
stříbrných a 10 bronzových
medailí. Letošní krajský přebor
se tak stal nejúspěšnějším krajským přeborem v historii klubu.
Poděkování patří všem rodičům,
trenérům, partnerům a sponzorům klubu.

Hokejisté se zaměří víc na mládež,
končí 2. liga „A“ mužstva seniorů

Klášterecká Taneční skupina Respect, kterou od loňského
září vedou Jana Dušková a Markéta Svatoňová, sklízí jeden
úspěch za druhým. Zúčastnila se pěti soutěží, z nichž
dovezla čtyři medaile. Naposledy dvě zlaté. V červnu
v kategorii děti – streetdance – malé týmy – hobby si
slečny vytancovaly 1. místo v soutěži O cenu starostky
města Česká Lípa. Dva týdny předtím si dovezly stříbro
z Ústí nad Labem a na začátku května bronz z Duchcova.
Gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme
mnoho dalších úspěchů!

Ekonomické i personální důvody vedou výkonný výbor
hokejového klubu Klášterec
nad Ohří k rozhodnutí nepřihlásit „A“ mužstvo seniorů do
2. ligy LH. „Jsme přesvědčení,
že toto opatření umožní klub
finančně stabilizovat,“ uvádí
Petr Mikeš, místopředseda
klubu. „Naši aktivitu budeme
v dalším období směřovat
především k našim nejmladším a už od září začínáme
na vlastní náklady nový projekt v mateřských školách

s názvem Hodina pohybu
navíc,“ uvádí dále Mikeš.
„Děkujeme všem dosavadním
sponzorům hokejového klubu
a zejména pak hlavnímu sponzoru a našemu největšímu přispívateli a podporovateli,
kterým je město Klášterec nad
Ohří, za trvalou a významnou
podporu naší dlouholeté snahy
o udržení úrovně hokeje,“
uvádí Mikeš a dodává:„Jakmile to situace dovolí, tak učiníme veškeré kroky k návratu
do 2. NHL.“
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Příběh o chlapcích s talentem,
o radosti z úspěchu a odpovědnosti
vydržela po celou dobu závodu až do chvíle, kdy z úst
pořadatelů zaznělo: „A jako
první s celkovým počtem
4 893 získaných bodů vyhrává Základní škola Krátká,
Klášterec nad Ohří.“
Radost byla nepopsatelná,
někteří chlapci si zlepšili své
osobní rekordy a unaveni
a spokojeni se vraceli domů.
Nastaly dny nervozity a očekávání. Do republikového
finále postupovalo z patnácti
krajských závodů pouze osm
nejlepších škol. Paní ředitelka
Jana Dimunová pozvala vítězné družstvo do ředitelny školy, kde chlapcům s radostí
poblahopřála.
Konečně jsme se dočkali.
Chlapci postoupili do republikového finále jako druhá nejúspěšnější škola. A co to pro
ně znamenalo? Podvečerní
tréninky na místním fotbalovém stadionu, kde podmínky
nebyly optimální. Přesto jsme
využili všeho, co nám místní
stadion nabízel – ovál o délce
400 m, na kterém trénovali
sprinty, vytrvalost, štafetový
běh, nízké starty a travnatou
plochu, kterou jsme využili
k hodu kriketem, protože náš
nejlepší žák hází přes 70 m.
Zdokonalovali jsme jednotlivé disciplíny, ale nejnáročnější byl skok daleký.
Vzpomínám si na nedělní trénink, kdy celý den pršelo.
Když déšť ustal, sešli jsme se
s chlapci na stadionu a místo
černé gumy, která je součástí
doskočiště, jsme viděli jen

Stříbrní atleti na klášterecké radnici
obrovskou kaluž, kde by se
chlapci mohli koupat. Jelikož
se závody blížily, zaklekli
jsme a rukama vylévali vodu,
dokud se nedalo po této části
bezpečně přeběhnout.
Chlapce podporovali i spolužáci, kamarádi, kteří s nimi
chodili na tréninky a nabídli
pomocnou ruku. Rodiče dětí,
které bydlí v okolních vesnicích, zajišťovali dopravu dětí
na tréninky, podporovali je,
informovali se.
V úterý 6. června v 11 hodin
proběhlo slavnostní zahájení
finalistů republikového finále
v atletice – Sportovní ligy ZŠ
o Pohár ministryně školství –
49. ročník Poháru rozhlasu,
který se konal v Kladně. Škola
se otřásala v základech, a to
díky spolužákům a učitelům,
kteří společně sledovali přímý
přenos ze závodů. Chlapci
pod velkým tlakem atmosféry
inzerce

Každý rok se žáci naší školy
účastní okresního kola Poháru
rozhlasu. Tento ročník se pro
naši školu stal rokem výjimečným. Závody se konaly
v Chomutově 10. května.
Žáci ve složení Matěj Vejražka, Filip Chlup, Roman
Štefl a Jan Barantal ze
7. tříd, Daniel Tůma,
Ondřej Jakubčík, Daniel
Ševčík, Tomáš Kokman
a Jakub Jungwirth ze 6. tříd
závodili ve skoku dalekém,
skoku vysokém, v běhu na 60
a 1 000 m, hodu kriketem
a štafetovém běhu. Pořadatelé vyhlašovali pořadí jednotlivých disciplín a kromě
šesti zlatých medailí si závodníci odvezli Pohár rozhlasu,
diplom a první místo s celkovým počtem 4 235 získaných
bodů.
První místo v okrese znamenalo postup do krajského
kola, které se konalo 23. května v Ústí nad Labem. Chlapci
byli šťastní, spokojení a motivovaní. Jejich odhodlání bojovat o prvenství bylo neuvěřitelné. Aby byla i tato
výprava úspěšná, provedli
jsme malé změny ve složení
a družstvo chlapců doplnili
Matěj Jiránek a Štěpán
Frajbiš a začala intenzivní
příprava. Tréninky probíhaly
v dobré náladě. Chlapci si
pomáhali, předávali si zkušenosti a vzájemně se podporovali. Svým klidem, přístupem, pozitivní energií a zodpovědností vytvářeli pohodovou atmosféru, která jim

na stadionu, soupeřů a přes
nepřízeň počasí statečně
bojovali a v konkurenci finalistů ze sportovních základních škol a gymnázií získali
krásné druhé místo. Předvedli
fantastický výkon. Navíc zvítězili ve dvou individuálních
disciplínách – Filip Chlup uběhl 1000 m v čase 3:03.31,
čímž si vylepšil osobní rekord,
a zlatá byla i štafeta 4 x 60 m
v čase 30:05.
Stříbrné atlety přijal na radnici starosta Štefan Drozd,
aby jim osobně pogratuloval
a předal několik dárků na
památku – knihu o Klášterci
nad Ohří, powerbanku či volnou vstupenku do kina.
Chlapcům patří velké poděkování. Dosáhli úžasného
úspěchu a jsou příkladem
všem svým spolužákům.
Iveta Hniličková,
učitelka a trenérka ■

KOBERCE CHOMUTOV
koberce bytové
koberce zátěžové
PVC
vinylové dílce

šířky 3; 3,5; 4; 5 m,
šířky 2; 4 m
šířky 3; 3,5; 4; 5 m
na objednávku do 7 dnů

běhouny

SLUŽBY: provádíme dopravu, zaměření a pokládku
bezkonkureční ceny, každý měsíc slevové akce
odvoz do Klášterce – 150 Kč
kontaktní údaje: tel. 775 260 076, 777 196 601
web:
koberce-chomutov.webnode.cz
prodejna:
Na Moráni 4878, 430 01 Chomutov
(areál bývalého masokombinátu, vedle
BESTCARS 4U)
Těchto 9 žáků ZŠ Krátká přivezlo z republiky stříbro

otevírací doba:

po–pá 9–17 hod., so 9–12 hodin
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KLEMPÍŘSKÁ VÝROBA A PRODEJ
 ŽLABY, SVODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
 VENKOVNÍ PARAPETY
 OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ
 STŘEŠNÍ VÝLEZY A STŘEŠNÍ OKNA
 STŘÍHÁNÍ A OHÝBÁNÍ PLECHŮ
 ATIKY, LIŠTY, LEMOVÁNÍ, OKAPNICE
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
 HRANATÉ A NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY
 PROFILOVÁNÍ – FALCOVANÁ KRYTINA
Kontaktní údaje: tel.: 739 454 810, 605 118 954
www.strechysegment.cz
Prodejna: Tušimice 35, 432 01 Kadaň
(odbočka chaty Tušimice – bývalý areál Flóra)
Otevírací doba: PO–PÁ 7.30–15.30 hodin
Antikvariát vykoupí knihy,
nejlépe celé knihovny
a pozůstalosti. Přijedeme
za vámi, platba v hotovosti.
Tel.: 722 969 525
Vlastník nabízí ZDARMA
pronájem 4 ha orné půdy
v Mikulovicích u Vernéřova,
ihned k dispozici.
tel.: 602 586 411.
Prodám garsonku, balkon v bytě.
Tel.: 603 832 090.

Krmiva
Akce K 25 kg
ENERGYS Nosnice
(Klasik, Gold)
– 1 kg Mikros Minerál
Nosnice

ZDARMA

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

V ZF Klášterec hledáme kandidáty na pozice:









Mechanik seřizovač
Procesní inženýr
Inženýr kvality
Metrolog / koordinátor kalibračních zkoušek
Finanční účetní SAP
Specialista logistiky
Specialista controllingu SAP
Skladník /skladnice

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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