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Datum Čas Název akce/filmu
Popis
Místo konání
Vstupné
Z důvodu neustále se měnícího programu a posouvání premiér filmů v souvislosti s opatřeními kvůli Covid-19 není možné v době uzávěrky zveřejnit program kina Egerie
na říjen 2020. Sledujte aktuální program na FB kina Egerie a na webových stránkách kultura.klasterec.cz. Děkujeme za pochopení.
do 30. 10.
Pohlazení
Výstava soch od nevidomé sochařky Mariany Jánošíkové Machalové
Galerie Kryt
zdarma
1. 10. 15.00 Bláznivý pětiboj
Odpoledne plné her o ceny, pět vypečených soutěží a malé občerstvení
Městská knihovna
zdarma
1. 10. 18.00 Český varhanní festival 2020
Gabriela Eibenová (soprán) a Adam Viktora (varhany), předprodej na zámku
Kostel Nejsvětější Trojice
100 Kč
3. 10. 17.00 Primitiv Akustik
Ukončení sezony s kapelou Primitiv Akustik (funk-big-beat)
Loděnice
dobrovolné
8. 10. 16.30 Křest knih kláštereckých autorů Luděk Kubát, Petra Martišková, Renata Šindelářová, Radka Zadinová
Městská knihovna
zdarma
11. 10. 13.00 Strašidelný pohádkový les
Start před zámkem, herci v kostýmech, originální hry, registrace na www.veldo.cz
Zámek, park
70 Kč
22. 10. 18.00 Modré snění George Gershwina Pavlína Senić, Felix Slováček, jr. a Vjačeslav Grochovskij – soprán, saxofon, klavír
Zámek
100 Kč
28. 10. 15.00 Pietní akt
Vzpomínková akce k 101. výročí založení republiky
Hřbitov
zdarma
30. 10.
Klášterecké divadelní žně
Zahájení výstavy a křest knihy o historii Divadelního spolku KLAS
Zámek
zdarma
31. 10. 19.00 Klášterecké divadelní žně
Saturnin – premiéra v podání Divadelního spolku KLAS
Zámek
50 Kč
1. 11. 19.00 Klášterecké divadelní žně
Saturnin – 1. repríza v podání Divadelního spolku KLAS
Zámek
50 Kč
2. 11. 19.00 Klášterecké divadelní žně
Saturnin – 2. repríza v podání Divadelního spolku KLAS
Zámek
50 Kč
3. 11. 19.00 Klášterecké divadelní žně
Příběhy z pohřbu aneb Povídej mi něco hezkého
Zámek
50 Kč
4. 11. 19.00 Klášterecké divadelní žně
Černý kocour a Tanga pro Ježíška
Zámek
50 Kč
5. 11. 19.00 Klášterecké divadelní žně
Fridy – životopisný příběh slavné malířky – Plzeňský soubor Žumbera
Zámek
50 Kč
6. 11. 19.00 Klášterecké divadelní žně
Kabaret v metru aneb Trasa E – divadelní soubor Kardio Theatre
Zámek
50 Kč
7. 11. 19.00 Klášterecké divadelní žně
Premiéra filmu o historii Divadelního spolku KLAS
Kino Egerie
zdarma

Z důvodu mimořádných opatření včetně omezení počtu návštěvníků venkovních akcí se v letošním roce nemohly uskutečnit
Promenády v lázních. V letním kině si Olgu Lounovou, MIG21 a Walda Gand přišly užít čtyři stovky návštěvníků, nálada
byla výborná. Hudební program byl doplněn řadou stánků s výtečným občerstvením.
Foto: Vítězslav Růta

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

09/2020 | strana 3

OBSAH

Krátce z vybraných hudebních setkání na zámku

SLOUPEK STAROSTY

ONA: bohatá vdova Hanna Glawari, ON: aristokrat
Danilo Danilovič pověřen vládou malého knížectví
k tomu získat její srdce, aby peníze vdovy udržel
v této zemi. Kdo by tušil, že je k sobě i po letech váže
stará láska? Oba se ji zpočátku snaží skrývat. Danilo
se z úcty k ní zdráhá splnit úkol, nechce být považován za lovce majetku, a tak se pouze snaží odradit
další Hanniny nápadníky. Zlom nastává tehdy, když
Hanna přede všemi na večírku rozhlásí, že podle závěti svoje miliony ztratí, když se znovu vdá. Nato ji
Danilo požádá o ruku, na rozdíl od ostatních má o ni totiž stále zájem. Hanna nabídku
přijímá a dodává, že ona sice miliony ztratí, ale jen proto, že budou přepsány na jejího
nového manžela… Takový příběh se skrývá za jednou ze slavných árií „Housle hrají“ z operety Franze Lehára Veselá vdova. Zazněla spolu s dalšími skladbami jako poděkování záchranářům při slavnostním galakoncertu operetních melodií a evergreenů v podání
komorního souboru Nálady a sólistů Liany Sass (soprán) a Václava Bartha
(tenor) 25. srpna v renesančním sále.

Vážení
Klášterečtí,
se zahájením
školního roku nastaly povinnosti
žákům i studentům. Díky epidemiologické situaci v naší zemi měli
někteří prázdniny velmi dlouhé.
Návrat do lavic je tak o to náročnější
pro žáky, studenty i pedagogy. Navíc
když jsme nadále všichni omezováni
pokračujícími opatřeními. Přesto vnímám jejich nutnost a je na každém
z nás, jak bude ohleduplný k ostatním.
Každý by se měl chovat tak, jak by
chtěl, aby se ostatní chovali k němu.
Zahájen byl i další, tentokrát již šestý
ročník velmi úspěšného projektu města a GSOŠ v Klášterci nad Ohří Poznáváme společně. Na slavnostním zahájení se tak sešlo více než šedesát
účastníků z osmdesáti přihlášených
seniorů – studentů. Ti všichni se již
na poznávání velmi těší. Díky studentům gymnázia se zrodil i studentský
film o zaniklých obcích. Zaplněné kino
svědčilo o obrovském zájmu. Zde patří
poděkování studentům, dalším účinkujícím, ale zejména Miloslavě Koubové.
Akci Hurá, už je tu škola jsme letos
spojili s akcí Sportu otevřeno a podle
vašich reakcí přímo na místě si myslím, že se tato forma osvědčila. Zrekonstruovaný areál letního kina je pro
podobné akce přímo stvořený. Bohužel stejně jako mnoho měst rušilo
všechny akce, museli jsme i my zrušit
naši největší akci Klášterecké promenády – počet účastníků venkovních
akcí je stále omezen. Abychom ale
o zvučná jména účinkujících nepřišli
a vyhověli omezením, která pro tyto
akce jsou, uspořádali jsme opět
v amfiteátru letního kina akci omezenou na tři kapely. Protože bylo krásné
počasí, tak jsme si to všichni velmi
užili.
Na oslavě kulatého výročí našeho kostela jsme se domluvili s farností a díky
spolupráci tak mohl proběhnout tento
jistě nevšední zážitek. Osobně jsem
zval na tuto oslavu rodinu Thunů,
bohužel se dostavit nemohli.
Připomínám všem pokračování úspěšného projektu Společně pro Klášterec.
Díky vašim nápadům se již realizovalo
mnoho drobnějších investic, které
dělají život v našem městě krásnější.
Závěrem mi dovolte pozvat vás ke
krajským volbám, které se uskuteční
2. a 3. října. Nenechte propadnout
svůj hlas a příležitost vyjádřit se
k životu v našem kraji. Krásný podzim.
Štefan Drozd, starosta města ■

Káva, pivo nebo vínko, teplé slunečné počasí a oblíbená dechovka – příjemné první zářijové odpoledne
zařídil příznivcům tohoto zpěvného lidového hudebního žánru chomutovský Velký dechový orchestr
Severočeských dolů, a. s. pod taktovkou kapelníka Josefa Zástavy. Zahrál při příležitosti oslav
Dne horníků na zámeckém nádvoří. Kdo chtěl, mohl
i tančit.
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Město nechalo z bezpečnostních důvodů vybudovat vyvýšený
přechod pro chodce u budovy školy ve Školní ulici. Na tento
projekt zažádalo o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „11. výzva MAS Sdružení
Západní Krušnohoří – IROP – Bezpečnost dopravy“.

K novému fotbalovému hřišti ve sportovním areálu byly nainstalovány dvě výsledkové tabule „domácí – hosté“ tak, aby
bylo skóre viditelné jak z místní restaurace, tak z nové tribuny.
Současně se zřídilo napájení pro časomíru využitelnou během
atletických závodů.

Na svahu, který odděluje sportovní areál s Petlérskou ulicí, byla
postavena nová tribuna, která nahradila stávající dosluhující
lavičky. Atletické závody či fotbalová utkání na novém venkovním stadionu tak mohou diváci sledovat s vyšším komfortem.

V prostoru mezi stadionem a Základní školou Krátká na svahu
sousedícím s tenisovými kurty bylo vybudováno psí hřiště s agility prvky, které vyhrálo loňské hlasování veřejnosti v projektu
Společně pro Klášterec.

Město plánuje v příštích letech zregenerovat sídliště
ulic Pod Stadionem a Královéhradecká
V listopadu tohoto roku bude město žádat o dotaci ze Státního
fondu podpory investic Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
regeneraci sídliště ulic Pod Stadionem a Královéhradecká, jejímž
cílem je zvelebení zmíněné části města a s tím související zvýšení
životní úrovně místních obyvatel. Regenerace sídliště bude rozdělena do čtyř etap, první se dotkne ulice Pod Stadionem, druhá
Královéhradecké, ve třetí etapě se upraví okolí obchodního
centra patřící Jednotě a v poslední části se vybuduje parkoviště

v ulici Pod Stadionem mezi domy čp. 404-405 a 406-408. Druhé
parkoviště mezi sousedními domy místní obyvatelé odmítli ve
prospěch zachování zeleně. Již v prvních etapách bude samozřejmě v obou ulicích navýšen počet parkovacích míst, upraví
se stávající chodníky, komunikace, schodiště, zregenerují se
zelené plochy s doplněním laviček, odpadkových košů či kontejnerových stání a veřejného osvětlení. Pokud bude město
úspěšné s žádostí o dotaci, práce začnou již v příštím roce.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Co s odstavenými auty hyzdícími město?
K řešení přispěla novela zákona
Nejenom v Klášterci nad Ohří,
ale v celé republice jsou nepojízdná auta stojící na parkovištích a zabírající parkovací
místa velkým problémem. Jak
ho řešit? V první řadě je třeba
rozlišit, zda se jedná o vrak
nebo „jen“ o auto bez platné
technické kontroly.
Ze zákona je vrakem
pouze vozidlo, které je pro
jeho závady zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, přičemž obnova
způsobilosti by si vyžádala výměnu, doplnění nebo opravu
podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla.
Auto, které dlouhodobě bez
využití stojí na parkovišti, ještě
nemusí být vrakem, i když má
třeba vypuštěné pneumatiky,
rozbité okénko, je posprejované nebo má propadlou technickou kontrolu. Ještě donedávna ze zákona nebylo
možné taková auta odtáhnout.
Naštěstí nová právní úprava
od května tohoto roku dává
možnost postupně z města
dostat i tato vozidla.
Likvidace vraků trvá i 3
měsíce
Pokud vozidlo splňuje definici

vraku, uloží městský úřad
jeho provozovateli povinnost
jej z místní komunikace odstranit. Problémem jsou neznámí majitelé, které úřad
a pošta složitě a dlouho dohledává. Po uplynutí lhůty 2
měsíců zajistí město předání vraku k likvidaci na
náklady jeho provozovatele. Obvykle tak celý proces
trvá cca 3 měsíce.
Nově mohou být odtažena
i auta bez technické
Pokud vozidlo není zjevně
vrakem, ale delší dobu stojí
na jednom parkovacím místě,
přičemž má více než 6 měsíců
propadlou technickou kontrolu, může být nově rovněž
odtaženo. Město musí v takovém případě nejprve provozovatele vozidla vyzvat, aby
si nechal udělat technickou
prohlídku. Opět po uplynutí
lhůty 2 měsíců je vlastník pozemní komunikace
oprávněn vozidlo odstranit a odstavit jej na vhodném místě. Výzva se doručuje do vlastních rukou,
ovšem často se stává, že provozovatelé se nezdržují na
adrese trvalého pobytu, nepřebírají poštu atp. Pokud se
nepodaří výzvu doručit nebo

Jedno z odstavených vozidel v ulici Mírová, foceno 1. června 2020
nelze zjistit provozovatele silničního vozidla, lze tento krok
nahradit zveřejněním výzvy
na úřední desce. V tomto
případě může celý proces
trvat až 5 měsíců.
Konkrétně z Mírové ulice byla
od květnové změny zákona
odtažena dvě vozidla, další tři
si odvezli majitelé po tlaku
města a městské policie. Čtyři
vozidla, která se řešila na sociálních sítích v nedávné
době, byla bez platné technické kontroly. Na konci července však došlo k jejich
poškození a překlasifikovala
se na vraky. Městský úřad ná-

sledně uložil jejich provozovatelům povinnost vraky odstranit a poslední by tak měly
zmizet nejpozději v průběhu
listopadu.
Město Klášterec nad Ohří
se snaží intenzivně problémy s překážejícími vozidly řešit, bohužel zákonné lhůty nelze obejít.
S informacemi o problémových vozech se lze obracet
přímo na městskou policii.
Z výše uvedeného však vyplývá, že se nejedná o krátkodobou záležitost. Děkujeme
za pochopení.
Libor Kocáb ■

AKTUÁLNĚ
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Škola jako dobrodružná plavba na pirátské lodi? A proč ne.

Takto letos pojali uvítání
prvňáčků v ZŠ Školní. Přirovnání školy k veliké lodi se ukázalo jako velmi vhodné. Aby
zde totiž vše dobře fungovalo
a loď neztroskotala, musí její
posádka prokázat odvahu,
šikovnost, pracovitost i poslušnost a to samé platí i pro
děti ve škole. Průvodci zábavným uvítacím programem
byli pirátka (paní učitelka
Radka Maříková) a klokan
(Danka Chloubová), kteří
všechny přivítali před budovou školy. Společně se starší

třídou pirátů 5.A jim zazpívali,
děti rozhýbali a prozkoušeli
je v tom, jak znají zvířátka.
Pak už nic nebránilo tomu,
aby se mohli noví žáčci nalodit na „palubu svých tříd“. Ze
zapsaných dětí se zde naplnily rovnou dvě, jejich paní učitelky – Ivana Jiránková (1.A)
a Jana Vlastníková (1.B) –
přišly také v pirátském převleku. Každému dítěti své třídy potřásly rukou a následně
jim předaly ještě medaili za
statečnost s logem školy.
Nápadem se nechala strhnout

i paní ředitelka Monika Bártová, která posléze v pirátském
klobouku pasovala mečem
předškoláky na opravdové
prvňáky své školy. Ačkoliv byli
noví žáci přivítáni velmi vlídně
a s úsměvem, občas přitom
ukápla i nějaká ta dětská
slzička. To jen potvrdilo, jak
významnou událostí v životě
je první školní den.
K přítomným krátce promluvil
kromě paní ředitelky také
„první zajatec“ školních pirátů, místostarosta Petr Hybner. Popřál všem to, po čem
po zkušenostech z minulého
školního roku touží snad každý – zcela normální školní
rok, během kterého by se děti
opět učily ve škole a ne doma
u počítače s rodiči.
K normálu se ale prozatím
zcela nevracíme. Alespoň
první školní den tomu nenasvědčoval. Svou třídu prvňáčci poprvé uviděli až druhý
den, po velmi pěkně připra-

DODATEK VEDENÍ
ŠKOLY ZŠ ŠKOLNÍ
Děkujeme všem, kteří se
podíleli na nelehké přípravě prvního školního dne
a přejeme prvňáčkům
i všem ostatním dětem
šťastné „vyplutí“ do nového školního roku. Velké
poděkování patří i Církvi
bez hranic Klášterec
nad Ohří za zapůjčení
hudební aparatury a kláštereckému hasičskému
sboru za zapůjčení stanu
pro případ nepříznivého
počasí.
veném uvítání hned odcházeli
domů. Na krátkou třídní
schůzku zůstal jen jeden
z rodičů, který musel mít
v budově školy nasazenou
roušku. V dalších dnech je
pak vstup rodičům do školy
již zakázán.

Včasný zásah strážníků městské policie
zabránil krádeži či poškození majetku
7. září krátce před 22. hodinou přivolal jeden z obyvatel
Ciboušovské ulice strážníky městské policie. Z okna viděl
v ulici dva muže, kteří se nejprve rozhlíželi kolem a pak
vnikli na jeden ze soukromých pozemků, který následně
prohledávali. Přivolaná hlídka přijela na místo ve 21:52,
oba muže zadržela a předala Policii ČR s podezřením na
trestný čin.

Kvalitu výuky náhradní prostory neovlivnily
Tak nám začal školní rok
2020/21. Hurá! Po dlouhé
době konečně ve škole, opět
se vidíme s kolegy a žáky
v lavicích – nádhera! Škoda
jen, že kvůli rozsáhlé rekonstrukci elektroinstalace nemáme pro výuku vlastní prostory.
Ale nevadí, nejsme žádní
nováčci, a proto jsme odhodláni tuto nelehkou situaci
zvládnout co nejlépe. Přípravy
byly náročné, ale vše se podařilo vyřešit a zajistit včas.
V současné době probíhá
výuka v náhradních prostorách. Žáci nižšího gymnázia

se učí v tělocvičně GSOŠ,
v knihovně a na ZŠ Školní
v Klášterci nad Ohří, ostatní
žáci dojíždějí do Kadaně bezplatnými autobusy, které
škola zajistila. Stravování je
jim poskytováno v jídelně
GSOŠ v Klášterci nad Ohří.
Od začátku školního roku
probíhají v běžném režimu
školní akce jako například
adaptační kurzy a geologický
kurz. Prozatím předpokládáme, že se část budovy zpřístupní již po podzimních
prázdninách, tedy od pondělí
2. listopadu.

Po prvním týdnu výuky mohu
s klidným svědomím říci, že
výchovně-vzdělávací proces
probíhá ve velmi dobré kvalitě i v náhradních prostorách.
Je vidět, že se všichni po
dlouhé době těšili na své
kamarády či kolegy a na pravidelnou činnost v podobě
prezenční výuky. Doufejme,
že jejích výhod budou moci
využívat co nejdéle a že jim
také co nejdéle toto počáteční nadšení vydrží.
Děkuji za profesionální přístup celému pedagogickému
sboru a také nepedagogic-

kým pracovníkům, kteří nám
velmi pomáhají udržet chod
školy. Chtěl bych také ocenit
přístup rodičů a žáků, kteří
se snaží dodržovat všechny
naše pokyny a jsou velmi
tolerantní k situaci, která
nastala. Vaše ochota a vstřícnost je pro nás velice důležitá
a moc si jí vážíme. Opravdu
se snažíme dělat vše ke spokojenosti vás i vašich dětí.
Těším se, že vás budeme
moci brzy přivítat v našich
prostorách.
Vojtěch Živnůstka,
ředitel školy ■
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Přijďte k volbám do Zastupitelstva Ústeckého kraje
Volby do zastupitelstev krajů se konají:
v pátek 2. října 2020 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 8 do 14 hodin.
Volby do Senátu Parlamentu ČR se občanů města v tomto
termínu netýkají, pro volební obvod Chomutov, kam spadá
i Klášterec nad Ohří, proběhly v říjnu 2018.
Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Volič,
který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, může
požádat o voličský průkaz, a to nejpozději do 16 hodin ve
středu 30. září 2020. O možnostech podání žádosti se více
dočtete na webu města v sekci „Volby 2020“.
Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb, volič je může obdržet i ve
volební místnosti.
Pokud si nejste jistí, kam máte přijít volit, najdete svoji
volební místnost také pomocí mapové aplikace „Kam
mám jít volit?“ v mapovém portálu na webu města:
https://www.klasterec.cz/mapy-mesta/.
Volební okrsek pro voliče s úřední adresou
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E.
Beneše 85, Klášterec nad Ohří) je zapsán ve stálém seznamu
voličů, a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním
okrsku č. 1 – Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 85.
Změna volební místnosti
Volební místnost č. 4 je po dobu rekonstrukce kulturního
domu přesunuta do domu dětí a mládeže Volňásek při ZŠ
Petlérská. Každý volič, kterého se to týká, obdrží tuto informaci také spolu s hlasovacím lístkem.
Voliči, kteří nejsou ze závažných, zejména zdravotních důvodů
schopni přijít volit do volební místnosti (neplatí pro ty, kteří
jsou v karanténě či izolaci kvůli onemocnění COVID-19), mohou
požádat o přinesení přenosné volební schránky domů.

S těmito požadavky se obracejte na paní Pavlínu Bláhovou,
e-mail: blahova@muklasterec.cz nebo na tel.: 724 571 785.
Voliči v karanténě nebo v izolaci, jimž karanténu nebo
izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 nařídila krajská
hygienická stanice nebo praktický lékař, mohou volit zvláštním způsobem hlasování:
1) Drive-in hlasování (z auta):
Pro každý okres budou zřízena volební stanoviště, která
budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Umístění volebního stanoviště bude zveřejněno v souladu se
zákonem 22. září, informace najdete na webu města v sekci
„Volby 2020“. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu 30. září 2020 od 7 do 15 hodin.
2) Do zvláštní přenosné volební schránky:
Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít
drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne
1. října 2020 do 20 hodin požádat o příjezd speciální volební
komise, která přijede s přenosnou volební schránkou za
občanem domů. Kontakty pro objednání této přenosné
schránky budou rovněž zveřejněny 22. září. Toto hlasování
bude probíhat v pátek 2. října 2020 od 7 do 22 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 7 do 14 hodin.
V obou případech má volič v karanténě nebo izolaci povinnost prokázat tuto skutečnost volební komisi potvrzením
vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím KHS.
Hlasování v uzavřených pobytových zařízeních
sociálních služeb
Krajská hygienická stanice nahlásí tato zařízení uzavřená
v období voleb na svém území krajskému úřadu, ten do
nich vyšle speciální komisi pro hlasování.
Tyto zvláštní způsoby hlasování zavedené v souvislosti
s koronavirovou epidemií bude ve spolupráci s úřady zajišťovat armáda.

Infocentrum zaznamenalo rekordní počet českých
turistů, Holky z porcelánu si také sezonu chválí
V našem turistickém informačním centru se v letních měsících potvrdilo pořekadlo "všude dobře, doma nejlíp". Dlouhá
doba strávená v našich příbytcích v kruhu nejbližších nás
hned v prvních dnech uvolňování opatření naprogramovala
vyrazit ven za přírodou, kulturou či poznáním. Mnoho Čechů
letos dalo přednost objevování krás naší země před pobytem
u moře, což se odrazilo i v návštěvnosti infocentra. Jen
v letních měsících jej navštívilo o 1.500 českých turistů více
než v loňském roce.
Již v květnu dorazily první autobusy s turisty ze všech koutů
republiky. Velmi nás potěšila chvála návštěvníků, kteří zde
byli poprvé a byli překvapeni množstvím zajímavostí

a pamětihodností ve městě a okolí. Obdivovali vzhled a čistotu města či udržovaný park. Byli mnohdy překvapeni,
protože čekali průmyslovou oblast s poničenou přírodou.
Avšak objevily se i negativní ohlasy, často turistům chyběl
větší výběr restaurací, obchodů nebo bankomat v okolí
náměstí.
Ač výrazně přibylo českých turistů, těch zahraničních samozřejmě vzhledem k situaci ve světě ubylo. Dle provozovatelů
ubytovacích kapacit se tak vytíženost hotelů a penzionů ve
městě v podstatě příliš nezměnila. Léto si naopak velice
chválí Veronika Kolínková, vedoucí expozice Holky z porcelánu: „Letošní sezona byla nadmíru úspěšná, zaznamenali
jsme velký nárůst počtu návštěvníků, díky čemuž se nám
dokonce podařilo dorovnat ztrátu z měsíců, kdy jsme museli
mít kvůli nouzovému stavu zavřeno.“
A na závěr ještě úspěch kláštereckého infocentra pod radnicí: Agentura CzechTourism a Asociace turistických informačních center ČR každoročně hodnotí kvalitu služeb našeho infocentra pomocí metody mystery shopping. Hodnocení
probíhá tajně z pohledu běžného zákazníka, který předstírá,
že se k nám přišel informovat. Kvalita obsluhy a nabízených
služeb byla na škále 0 až 100 % oznámkována skvělým
výsledkem 97,62 %. Důraz se klade na interiér a exteriér
infocentra, profesionální a aktivní přístup personálu, první
dojem zákazníka a řadu dalších kritérií. Každoročně nám
ubírá body chybějící stojan na kola u vstupu do infocentra,
což však prostorově není možné a nejbližší se nachází hned
za rohem u vchodu do budovy radnice.
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Rozhovor s… Lucií Gruntovou
Na začátek školního roku jsme pro rozhovor zvolili
16letou studentku, avšak ne pro její vzdělávání, ale
pro sport, kterému se odmalička věnuje. Tím je lední
hokej. Lucie Gruntová žije v Chomutově a hrála za
Chomutov, nyní však hraje za HC Tygři Klášterec nad
Ohří, střídavě i za HC Dračice Karlovy Vary, kde loni
pomohla k postupu do 1. ligy. V únoru z rukou starosty
získala ve své věkové kategorii 2. místo v anketě Sportovec regionu Chomutov. Již ve 12 letech byla nominována do české hokejové reprezentace dívek U16,
kde působí dodnes, před dvěma lety bojovala na
mistrovství ve Finsku. Vede kanadské bodování, je
vedena jako nejlepší střelec a nahrávač a zastává
pozici asistenta kapitána. Nominována byla také do
reprezentace žen U18, kde na Mistrovství světa žen
v Bratislavě česká reprezentace skončila šestá a nyní
ji v lednu (doufejme) čeká start za U18 na Mistrovství
světa žen ve Švédsku.

Lucie obléká dres české hokejové reprezentace
Sleduješ zápasy v televizi?
Ano sleduju, pokud mi to můj
čas dovolí. Ale mrzí mě, že se
ženský hokej neprosazuje
v televizi tak jako ten mužský.
Jakému jinému sportu se
věnuješ?
Ve volném čase, kterého tedy
moc nemám, si ráda zahraju
florbal, fotbal anebo si zaplavu.

Bez diváků není
ta správná
atmosféra.
V kolika letech ses poprvé
postavila na brusle?
Poprvé jsem na ledě stála ve
svých třech letech s hokejovou kozičkou.

Od té doby mi to
podivné zahnuté
zůstalo v rukou.
Jak se „malá holka“ vůbec
dostane k hokeji? Je třeba
tatínek hokejistou?
Ale vůbec ne, táta nikdy hokej
nehrál a co se týče mých
začátků, k hokeji jsem se
dostala na přípravce, kde jsem
viděla na druhé straně ledové
plochy hrát kluky, kteří drželi
v rukách podivné zahnuté
hole. Chtěla jsem to také zkusit a od té doby mi to podivné
zahnuté zůstalo v rukou.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
Za svůj dosavadní největší

úspěch asi považuju nominaci
na Zimní olympijské hry mládeže ve Švýcarsku. A pak
také 2. místo v anketě Sportovec regionu Chomutov, za
což bych chtěla všem moc
poděkovat. A málem bych
zapomněla na svůj první hattrick v prvním zápase v české
reprezentaci proti Německu.

Kolik času ti během roku
zabere hokejová příprava? Zvládáš současně
i školu?
Času mi hokej zabírá celkem dost. Jelikož hraju za
klučičí i dívčí tým, tak mám
na celý rok vystaráno. Školu
se snažím současně zvlá-

dat, ale není to zrovna jednoduché.
A jakou školu navštěvuješ?
Navštěvuju střední školu
v Chomutově – Obchodní
akademii v oboru Sportovní
management.

Už od malička
hraju v útoku.
Čím bys chtěla v dospělosti být? Chceš se hokeji
věnovat profesionálně?
Ano, pokud bude možnost,
chtěla bych se věnovat hokeji
i v dospělosti, ať už profesionálně hrát nebo dělat trenérku. Pak je tu ještě možnost
být fyzioterapeutkou.
Vnímáš při zápase diváky,
jejich fandění?
Ano, diváky vnímám, i když
občas se snažím nevnímat,
má to vliv na psychiku. Kaž-

Kdo je tvůj hokejový vzor?
Myslíte podle herní situace
nebo podle vizáže (smích)?
Asi myslíte podle herní situace. Pak by to byl švédský
útočník Oskar Lindblom,
z českých pak kluci David
a Ondra Kaše. Jsou to bratři
pocházející z Kadaně, Ondra
hraje v NHL za Boston a David
hrál v NHL za Philadelphii,
nyní působí v Karlových
Varech.
A tedy podle vizáže?
Těch je spousta (smích). Ale
asi by to byl také Oskar Lindblom.

Na ledě je jako doma už odmalička
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Moje nejoblíbenější jídlo je steak s rýží.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Nemám žádnou konkrétní oblíbenou barvu, líbí se mi
všechny.
Kde nejdále ve světě jsi byla?
Nejdále jsem byla v kanadském Quebecku, který leží
kousek od Montrealu, a to na turnaji Pee-Wee. Koná
se tam každý rok.
Jaké máš koníčky?
Mým koníčkem je lední hokej.
Co ti hokej dal a vzal?
Hokej mi dal možnost podívat se do světa nebo poznat
spoustu nových přátel a známých. Naučil mě disciplíně
a řádu. Bohužel stále cítím, že to v dnešní době děvčata
v ledním hokeji pořád nemají jednoduché. A co mi hokej
vzal? Především čas trávený s rodinou a přáteli, zvládat
psychiku a také trochu mého dětství.
Ocenění z mezinárodního hokejového turnaje
dopádně bez diváků není ta
správná atmosféra.

některé zápasy za kluky
a děvčata.

Hraješ v útoku nebo obraně?
Už od malička hraju v útoku.

Řekni nám něco o nominaci na mistrovství světa žen
U18…
Především jsem to vůbec
nečekala a chtěla bych za tu
šanci moc poděkovat. Byla to
pro mě velká příležitost i zkušenost. I když jsem byla
s děvčaty, které vlastně už
znám z předešlé reprezentace U16, tak jsem ke všem
měla velký respekt a moc
jsme si to všechny užily.

Ovlivnila pandemie koronaviru tvou letošní sezonu?
Musím přiznat, že celkem
ano, jelikož jsem byla posledním rokem v reprezentaci do
U16 a měl mě čekat velký turnaj v Maďarsku, který se kvůli
momentální situaci neuskutečnil. A také jsem nedohrála

Během mistrovství světa žen ve Finsku

S hokejovou reprezentací dívek U16 v Chebu

Z hokejového útočníka dámou během akce Sportovec roku

Jak jsi prožila letošní letní
prázdniny?
Prázdniny jsem prožila velice
pěkně, jelikož se mi trochu
protáhly. Kdyby nenastala
situace s koronavirem, pak
mi jako sportovci vždy trvají
jen jeden měsíc. A kde jsem
byla? Na dvoutýdenní dovo-

lené na Máchově jezeře
a poté mi začala letní příprava, která navazuje na novou
sezónu.
Děkuji moc za rozhovor,
jsi dobrá! Držím palce
k další úspěšné hokejové
kariéře.
Adéla Václavíková ■
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Zaměřeno na kulturu ve městě věnovanou dětem
Zářijové Klášterecké noviny patří převážně dětem.
Právě na ně cílila velká
část společenských aktivit
z poslední doby – konaly
se letní tábory, ať už přímo
tady ve městě nebo někde
mimo, na zábavná odpoledne je v závěru léta zvala v rámci kampaně Města
čtou městská knihovna,
v loděnici se jim doširoka
rozevřela nabídka nejrůznějších zájmových útvarů
DDM Volňásek, s Tomášem Bartákem se děti
v letním kině vesele rozloučily s prázdninami, aby
následně mohly konečně
nastoupit do školy. Své
staré známé i zcela nové
zájemce vítají místní sportovní kluby a zájmové
organizace. V neposlední
řadě se otevřela i ZUŠ, a to
doslova. Připojila se totiž
k celostátnímu festivalu

ZUŠ OPEN. Dětský školní,
kulturní, zájmový i sportovní život je nyní v plném
proudu, alespoň prozatím.
Proto jim také my věnujeme více než jednu z kulturních stránek.
ZUŠ OPEN
Již tradiční odpolední happening se uskutečnil 4. září na
školní zahradě a vtáhl do děje
školních uměleckých aktivit
nejen žáky, ale tentokrát
i jejich rodiče, kteří se přišli
podívat na to, co se jejich
ratolestem podařilo (i nepodařilo) secvičit v závěru loňského školního roku. A bylo
se opravdu na co dívat. Na
venkovním pódiu střídalo jedno vystoupení druhé – taneční obor, hudební obor, tělo
mluva neboli kombinace tance, pohybu a mluveného slova, vystoupení školní kapely
ZUŠ nebo představení Diva-

délka pod ZUŠkou… Svou
výtvarnou dílnu zpřístupnila
znovu Irena Hofhans, která
rozumí nejen nejrůznějším
výtvarným technikám, ale
i kulinářskému umění, pro
něž strhla i některé žáky. Ti

se podíleli na přípravě pohoštění. Kupříkladu jejich ovocné
koktejly rozhodně neměly
chybu. Vše se neslo v příjemné odpočinkové atmosféře
pozdního léta. Připojujeme
několik momentek.

Choreografie „Barvy“ – taneční obor, starší dívky

Kapela ZUŠ zahrála např. Čtyři slunce

Divadélko pod ZUŠkou předvedlo improvizované představení s pevnou strukturou s názvem Rande

Města čtou je také spíše
všeobecně známou srpnovou
akcí, nicméně připomeneme,
že nabízí otevřenou čítárnu
s možností odnést si vybranou knihu či časopis s sebou
domů zdarma a pestrý

dílny zaměřené tentokrát na
tvorbu záložek do knížky byl
pro ně hlavním tahákem
Pohádkový park. Kvůli
němu se zaměstnankyně
knihovny promění v pohádkové bytosti a dávají dětem

odpolední program, který
má oslovit zástupce různých
generací. Přeci jen jsou ale
i zde ve středu pozornosti
nejvíce děti. Vedle Prázdninového listování s Tomášem Bartákem a výtvarné

rozmanité úkoly. Na akci se
děti musely v knihovně přihlásit předem a dostavit se
na přesný čas.
Hned po uvítání čarodějnicí musely u čertů pohmatem určit obsah tajemných

čertovských pytlíků. Krátce
poté nasedly na motorku či
koloběžku a byly paní policistkou prozkoušeny ze znalosti
dopravních značek. Včelce
pomáhaly sbírat pyl pro výrobu medu a výživu malých
včeliček. Křemílek a Vochomůrka je učili pěstovat fazolku. A nakonec si u Manky
ověřily, jak dobře znají večer-
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níčky. K vybrané kartičce
s obrázkem pohádkové postavy musely najít ještě jednu
stejnou a přiřadit k ní další
kartičky ze stejné pohádky.
Za každý splněný úkol dostaly
vždy malou odměnu. Po
splnění všech si za odměnu
v loděnici ještě opekly buřtík.
Vydával je sám vedoucí
knihovny, pan Martin Biša.
Všem pohádkovým postavám
to moc slušelo a zájem
o odpoledne s nimi byl velký,
prodalo se 56 lístků.
Do čítárny sala terreny
letos přišel mimo jiné i tatínek s malým synem, půjčili
si dětskou knížku, pohodlně
se zde uvelebili a očividně se
oba u čtení a prohlížení
obrázků velmi dobře bavili.

NÁŠ TIP

Byl na ně krásný pohled.
Vztah ke knihám se buduje
postupně a na děti (a samozřejmě i dospělé) má blahodárný vliv. Podporuje fantazii, upevňuje gramatické
znalosti, rozšiřuje slovní
zásobu i životní obzory. Často
začíná nenápadným rodinným čtením před spaním
a nakonec z toho může být
láska na celý život.

Své nové knihy uvedou slavnostně do světa klášterečtí spisovatelé
Luděk Kubát, Petra Martišková, Renata Šindelářová a Radka Zadinová
v městské knihovně ve čtvrtek 8. října od 16:30 hodin.
Na křest jejich knih jste srdečně zváni.

1. říjnový den odstartuje v knihovně Bláznivý
pětiboj
Městská knihovna zve své
malé čtenáře na odpoledne
plné bláznivých her o ceny.
Přijít můžete mezi 15. a 16.
hodinou. Čeká vás pět
vypečených soutěží a malé
občerstvení. Akce je určena pro žáky základních škol
a tomu bude přizpůsobena
i jejich náročnost. A protože se nacházíme v celkem
složité době, sledujte, prosím, web knihovny, abyste
věděli, zda na akci musíte
mít roušku nebo nikoliv.
Moc se na vás těšíme.
Vaše knihovna ■

Klášterecké divadelní žně budou letos ZÁMECKÉ

18. ročník festivalu Klášterecké divadelní žně letos dostal
přívlastek ZÁMECKÉ, jelikož
se uskuteční na zámku z důvodu probíhající přestavby kulturního domu. Letošní žně
budou výjimečné i z jiného
důvodu. Divadelní spolek

KLAS v tomto roce slaví 50.
narozeniny, těšit se tak můžete nejen na tradiční přehlídku
amatérských divadel, ale i na
výstavu, křest nové knihy či
premiéru dokumentárního filmu. Vstupenky na divadelní
představení v hodnotě 50 Kč
budou v předprodeji na pokladně kláštereckého zámku
a je třeba si je včas rezervovat.
Důvodem je omezená kapacita míst na renesančním sále
zámku. I proto spolek do programu žní zařadil kromě premiéry Saturnina i dvě reprízy
– aby uspokojil zájem diváků.
Začátky divadelních představení budou zpravidla v 19
hodin.

Pátek 30. 10. 2020
Volně přístupná vernisáž
obsáhlé výstavy týkající se historie divadelního spolku v prostorách zámku a zároveň křest
knihy Jana Miloty zabývající se
rovněž historií KLASu.
Sobota 31. 10. 2020
Saturnin – Premiéra divadelní
hry podle Zdeňka Jirotky
v režii Václava Poldy.
Neděle 1. 11. 2020
Saturnin – 1. repríza
Pondělí 2. 11. 2020
Saturnin – 2. repríza
Úterý 3. 11. 2020
Příběhy z pohřbu aneb Povídej
mi něco hezkého – hra v podání spolku Antonín Puchmajer
D. S. Praha

Středa 4. 11. 2020
Černý kocour – krátká loutková
inscenace v podání Bažantovy
loutkářské družiny z Poniklé
Tanga pro Ježíška – hra o dvou
hercích v podání spolku Jirásek
Česká Lípa
Čtvrtek 5. 11. 2020
Fridy – životopisný příběh
slavné malířky – Plzeňský soubor Žumbera
Pátek 6. 11. 2020
Kabaret v metru aneb Trasa E
– divadelní soubor Kardio Theatre
Sobota 7. 11. 2020
Volně přístupná premiéra
dokumentárního filmu Miroslava Nyklíčka o Divadelním
spolku KLAS v kině Egerie.

Minerály v pastelech můžete zakoupit na zámku
Na kláštereckém zámku
můžete do 30. září 2020
navštívit prodejní výstavu
Minerály v pastelech, jejíž
autorkou je Jitka Větrovská. Umělkyně, která udělala ve své životní dráze radikální obrat a po dvaceti
letech pracovní činnosti ve
státní správě v rodné Praze
se společně s rodinou rozhodla přestěhovat z velkoměsta do klidnější lokality
Krušných hor, kde kromě

výtvarného umění objevila
dalšího nádherného koníčka
– hledání minerálů. Obě
své záliby propojila a využila
tak nejen vlastní tvůrčí
potenciál, ale i potenciál místa, ve kterém se nově ocitla.
Pro své obrázky získala certifikát regionálního produktu Krušnohoří a, jak
sama říká, s hrdostí propaguje skrze svá dílka náš nádherný region po celé naší
vlasti i ve světě.
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Aktuality z MŠ Klášterec nad Ohří
1. září jsme slavnostně
přivítali ve všech kláštereckých školkách celkem 152
dětí s povinným předškolním vzděláváním. Děti přišly pozdravit zástupkyně
městského úřadu a předaly
jim zábavné pracovní sešity
a klášterecké omalovánky.
„Malované písničky –
jak to vidí děti“ – Za pomoci
výtvarného materiálu a různých technik tvořily děti ve
všech našich školkách krásné
obrázky, které znázorňují
dětské písničky, známé
i méně známé. Zkusíte je
poznat? Přijďte se podívat.
Výstava potrvá od září do
konce října v prostorách kláštereckého zámku.
I letos jsme zapojeni do
mnoha projektů: „Stále se
zlepšujeme“ nám zajišťuje
finanční podporu z EU při
zaměstnávání školních asistentů a při dalším vzdělávání
učitelek. Dále umožňuje sdílení zkušeností se ZŠ a pořádání projektových dnů. Na
tyto aktivity čerpáme finanční
prostředky z ESF v rámci
Šablon II již druhým rokem.
„Obědy do škol“, projekt EU
financovaný z Operačního
programu potravinové a materiální pomoci je realizován
prostřednictvím kraje. Pro
školní rok 2020/2021 slouží

tato potravinová pomoc
dětem ve vážné sociální nouzi.
„Rozvojový program podpora vzdělávání cizinců“
pomáhá v roce 2020 našim
předškolákům, kteří jsou dětmi cizinců. Učitelky se jim
mohou věnovat individuálně.
Již 4. rokem spolupracujeme
s hokejovým klubem v rámci

„Hodiny pohybu navíc“. Dle
plánu by měli předškoláci ze
všech školek chodit od října
bruslit, na jaře pak hrát v tělocvičně míčové hry a kopanou.
Kurzy plavání v bazénu ZŠ
Krátká si ještě letos užijí předškoláci z MŠ Stonožka a MŠ
U Jablíček díky dotaci od města

1. 9.
zahájení školního roku
29. 10.–30. 10.
podzimní prázdniny
(svátek 28. 10.)
23. 12.–3. 1.
vánoční prázdniny
28. 1.
konec prvního pololetí
29. 1.
pololetní prázdniny
8. 2.–14. 2.
jarní prázdniny
1. 4.
velikonoční prázdniny
(včetně 2. 4. a 5. 4.)
30. 6.
ukončení školního roku
1. 7.–31. 8.
hlavní prázdniny
JAK JSME NA TOM
LETOS S POČTY
PRVŇÁČKŮ?

Paní učitelka 1.B Jana Vlastníková ze ZŠ Školní vítá svou
novou žačku, v pozadí rovněž v pirátské čepici paní učitelka
1.A Ivana Jiránková.

Žáci ZŠ Krátká získali certifikáty
Cambridge English
I za složité situace 2. pololetí
loňského školního roku se
konaly jazykové kurzy, které

ŠKOLNÍ ROK
2020/2021 V DATECH:

lze zakončit prestižní cambridgeskou zkouškou. Někteří naši žáci se přihlásili

a závěrečnou jazykovou
zkoušku z angličtiny úspěšně
složili. Certifikáty ovšem
obdrželi přímo ve škole, závěrečné slavnostní předávání
za účasti všech spolupracujících škol s jazykovým centrem Medou na Červeném
Hrádku bylo kvůli epidemii
zrušeno. Přesto všem ještě
jednou blahopřejeme a přejeme hodně dalších jazykových úspěchů.
Jazykové kurzy Cambridge
English se letos ve spolupráci
s jazykovým centrem Medou
otevírají znovu, a tak nezbývá, než popřát všem letošním
přihlášeným, ať i oni kurz
úspěšně zakončí.
Petr Opava, ředitel školy

ZŠ Krátká: tři 1. třídy
o 22, 23 a 24 žácích, ZŠ
Petlérská: dvě 1. třídy
s celkem 32 dětmi, přípravná třída 10 dětí, ZŠ
Havlíčkova: 2 prvňáčci,
ZŠ Školní: dvě 1. třídy
o 22 a 21 žácích. V Klášterci nad Ohří započalo
1. ročník povinné školní
docházky celkem 146
dětí. Všem přejeme šťastný a úspěšný školní rok.

Co chystá ZŠ
Školní v tomto
školním roce?
Akcí chystaných pro žáky je
spousta. V rámci Šablon II
jsou naplánované ve škole
a mimo školu projektové
dny na různá zajímavá
témata. V rámci nich
navštívíme např. Zoopark
Chomutov nebo areál Lesná. Připravujeme také
badatelský klub a klub
zábavné logiky. V prosinci
se uskuteční tradiční den
otevřených dveří a na jaře
2021 kvůli COVID-19 přeložený výjezd žáků do Španělska jako součást projektu Erasmus+ The Colours of
Science. Monika Bártová,
ředitelka školy ■
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Manželství je jako život – bojiště, a ne záhon růží
To je mottem Ireny a Antonína Říhových, kteří 29. srpna
oslavili zlatou svatbu. Seznámili se na taneční zábavě,
respektivě prodloužené, v kulturním domě v Klášterci nad
Ohří. Po vojně budoucího ženicha se vzali 28. března 1970 na
radnici, ovšem nejprve byli
slavnostně oddáni v evangelickém kostele v Žatci.

Přejme jim pevné zdraví
a štěstí a spoustu dalších
krásných společných dní.
Svou radu spíše pro ty z vás,
kteří se na manželství teprve
chystají, si vzali z úst Williama
Shakespeara: Před manželstvím mějte oči otevřené,
v manželství je potom trochu
přimhuřte.
VZPOMÍNKA

Novomanželé v roce 1970, foto
soukromý archiv Říhových
Oslavenci žijí v Klášterci již
mnoho let, ženich od roku
1950, nevěsta se do města

přistěhovala o 10 let později,
zde také oba našli dlouholeté
pracovní uplatnění – pan Antonín pracoval 30 let v závodě
Korek a poté i v ZKL, paní Irena se může rovněž pochlubit
20letou zkušeností s prací
v ZKL, které předcházelo 20
let v místní porcelánce.
Svůj slib si nyní potvrdili
v obřadní síni zámku v Klášterci nad Ohří za přítomnosti
svých tří děti, osmi vnoučat
a dvou pravnoučat po padesáti letech a čtyřech měsících.

Jarní termín výročí jim překazila epidemie koronaviru.
Po obřadu následoval slavnostní oběd v místní restauraci, o jehož přípravu se rodičům postaraly dcery Irena
a Věra. Syn Standa se svou
ženou Martou zajistili video
s fotografiemi a zpívanou
skladbou, jejímž autorem je
známý pražský zpěvák. Při
jeho sledování uviděli manželé Říhovi posledních padesát let svého společného života jako na dlani.

Studentský film o Mikulovicích měl velmi
pozitivní ohlas
V sobotu 5. září se v zaplněném sále kina Egerie sešlo
mnoho bývalých obyvatel
Mikulovic i Vernéřova na promítání dokumentu Mikulovice,
obec zbytečně zrušená. Tento
30minutový film vytvořili ve
svém volném čase 3 studenti
kláštereckého gymnázia –
Aneta Hyksová, Daniel Hrubiško a Daniel Synek za podpory paní učitelky Miloslavy
Koubové. My všichni zúčastnění jsme byli nadšeni ztvárněním a zpracováním poskytnutých fotografií a natočenými
rozhovory. Umíme si představit, kolik času stálo jen pátrání
v archivech, probírání se
materiály a hledání dalších
informací. Vedle toho museli
ještě stíhat svou školní práci.
Přiznám se, že při sledování
filmu vstoupily do očí slzy
dojetí nejen mně. My, kteří
jsme se tam sešli, jsme Mikulovice opouštěli kolem roku
1987-88, kdy se vesnice likvidovala. Pro nás to tehdy byla

doba dětství a dospívání a po
založení svých rodin už jsme
se nemohli vracet k rodičům
na vesnici. Zato naši rodiče
se tehdy stěhovali z domova
po 40, 45 letech od té doby,
co vesnici znovu osídlili po
vystěhování původních německých obyvatel. Panelák
pro ně byla krutá past na
dožití. A dnes dospěla moje
generace právě do onoho
věku našich rodičů, když
z Mikulovic museli odejít.
V dovětku se diváci dozvídají,
že s příchodem roku 1989
a sametovou revolucí se práce na zbudování uložiště
popílku zastavila, a tak zánik
nejen obce Mikulovice, ale
i Vernéřova a Pavlova pozbyl
smyslu, což dobře vystihuje
tehdejší poměry.
Při projíždění zaniklou obcí
Mikulovice nebo cestou na
akce v místním kostele sv.
Mikuláše vidím stále před
sebou, kde který dům stál,
pamatuji si jména jejich oby-

vatel, a proto jsem moc vděčná, že jsme se v sobotu mohli
potkat také s těmi, kteří
v okolí Klášterce a Kadaně
nežijí, a přesto přijeli, aby film
zhlédli. Studentům za všechny moc děkuji a přeji jim
mnoho dalších školních
i životních úspěchů.
Květa Sachlová ■
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 6. září
oslavila 93.
narozeniny
paní Marta
Balunová.
Milá maminko, vše nejlepší k Tvým narozeninám
a hlavně hodně zdravíčka
Ti přejí dcery Miluš, Marti
a Iren s rodinami a synové
Václav s rodinou a František. K přání se připojují
též vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní.

4. září uplynul právě rok,
co zemřel pan Tomáš
Macola.
Milovaný
synku, moc
nám chybíš.
Vzpomínáme
na Tebe každý den a posíláme pusu do nebe.
Maminka a bratr.
Dne 17. září vzpomeneme
nedožitých
100 let pana
Václava
Froňka. Na
jeho dobré
srdce a lásku
nikdy nezapomeneme. S neustálou
vzpomínkou dcera Milena
s rodinou a vnučka Martina
s rodinou. Prosíme, vzpomeňte společně s námi.
Dne 18. září
uplyne 14 let,
co nás navždy opustil
pan Václav
Kubát.
S láskou stále
vzpomíná manželka a dcery
s rodinami.
19. září uběhl
jeden rok,
co nás opustil pan Petr
Dubec. S láskou vzpomíná manželka,
rodina a kamarádi.
Dne 30. září to bude dlouhých 20 let, kdy nás opustil
pan Jan Pěnkava. Stále
vzpomínají
manželka
Alena, syn
Milan a dcera
Alena se svými rodinami.
Věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.
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Nezažili jste skautský tábor? Tady je malá ochutnávka…
O letošních prázdninách jsme
vyrazili na náš skautský tábor
do plzeňského kraje na okraj
obce Čbán v počtu 18 dětí,
3 mladších roverů (věková
kategorie dospívajících 15 až
18 let) a 3 dospělých. Tábořiště není stálé, měníme jej
podle možností a nabídek
pozemků.
Tábor stavíme doslova na
zelené louce. Den předem
kvůli tomu vyjíždí tým lidí,
který se skládá z vedoucích,
roverů, starších skautů, ale
i rodičů a známých. Podsadové stany a spoustu dalšího vybavení si dovezeme,
jiné stavby vznikají až na
místě. Tento rok jsme měli
k dispozici také stodolu, ve
které vznikla kuchyň s jídelnou.

Následující den přijede zbytek účastníků. Většinou jsou
to skauti, ale máme i několik
dětí neskautských, které
s námi pravidelně jezdí. Jsou
to většinou děti známých,
které se nemohou účastnit
skautských schůzek celoročně. Jídlo, až na oběd, si připravujeme sami. Obědy si již
několik let necháváme dovážet.
Obyčejně má tábor nějaké
téma, od kterého jsme letos
upustili díky předpokladu nízké účasti dospělých (naši
vysokoškoláci dělali zkoušky
i přes léto), nicméně jsme
celotáborově lovili bobříky,
které může leckdo znát od
Jaroslava Foglara. Asi nejoblíbenější byl bobřík samoty, kdy děti musely sle-

ROZVRH BĚŽNÉHO DNE
7.30 Budíček a rozcvička, snídaně
8.30 Ranní nástup: Sraz v krojích nebo střediskových
tričkách, za zpěvu skautské hymny se vztyčí vlajka
a sdělí se program dne. Denní rádce ho zahájí zaseknutím sekery do špalku.
9.00 Dopolední program po družinách
(Bodování úklidu může proběhnout kdykoli přes
den.)
13.00 Oběd a polední klid = většinou deskové hry
15.00 Odpolední družinový program
19.00 Večeře a večerní nástup, při kterém se vlajka ze
stožáru opět sundá.
Před spaním: volná zábava / oheň s kytarou /
vymýšlení pohádky / čtení z knih se skautskou tématikou / slavnostní oheň / noční hra.
22.00 Večerka

Poslední den proběhla tisková konference. Děti při ní
odpovídaly na otázky Markéty
Čečrdlové, která jejich odpovědi místy doplňuje:
Jak se ti líbil výlet do
Manětína?
Lena (10 let): Výlet se mi
hodně líbil, je to můj oblíbený
zámek.
Johanka (10 let): Výlet na
zámek Manětín mě na táboře
bavil ze všeho nejvíc.
Jak hodnotíš noční hru?
Filip (12 let): Byl to můj
životní výkon. (Po pěti letech
se mu podařilo dostat se ke
strážci majáku.)
Jaké je spaní ve stanu?
Tadeáš (10 let): V noci mi
občas byla zima, tak jsem se
přikryl ještě dekou.
Míša (10 let): Můj spolubydlící
prděl, takže to tam smrdělo.

Jaké pro tebe bylo celý
den mlčet?
Honza (12 let): … [stále
mlčí] …
Ondra (14 let): Bylo to těžký, v některých momentech
jsem myslel, že to nevydržím.
(Jako jeho matka musím říci,
že to byl neskutečný výkon.)
Jak ses cítil celý den na
samotce?
Adam (12 let): Potkali jsme
se na posedu s Ondrou, když
šel celý tábor kolem nás do
lesa a nemohli jsme dolů,
protože tam byl Filip.
Pavel (11 let): Bavilo mě to,
ale po půlhodině mi to zkazili
policajti. (Policisté honili řidiče ukradeného auta, který
utekl do lesa poblíž tábora.)
Co nového ses naučil?
Blonďák (12 let): Nic
a všechno. (Za vedoucí

dovat 12 hodin tábor, ale
samy nesměly být viděny,
mlčení bylo zajímavé spíš
pro vedoucí, ale většinou
trvalo jen okolo jedné hodiny.
Jen dva chlapci jej zvládli
a jeden ho porušil dvě hodiny
před koncem. Bobřík zručnosti dal zabrat chlapcům.
Museli zhotovit stolek k latrínám, který jim ovšem nechtěl stát. Jednodušeji zvládli
malí skauti bobříky plavání,
sportovních výkonů, odvahy, hladu, znalosti přírody nebo první pomoci.
Ani o dobré skutky nebyla
naštěstí nouze. Nejhorší byla
ušlechtilost, musím říci, že
tato ctnost bohužel dnes
dětem chybí, ale nejen jim.
Asi to hoši od Bobří řeky měli
tenkrát snazší.
Během pobytu jsme zažili
mnoho zajímavého: navštívili
jsme zámek v Manětíně, udělali jsme si výšlap cca 10 km

do Nečtin, kde byl pro nás
v zámeckém parku připraven
piknik, a vzhledem k tomu,
že jsme pobývali v zemědělské oblasti, prohlédli jsme si
kravín, což táborníky poměrně zaujalo. Došli jsme si
z tábora na zmrzku, která
nám po 5kilometrové cestě
moc chutnala. Jednou večer
jsme zapálili slavnostní oheň.
Zvláště chlapci si pak ještě
vyzkoušeli rybařit na přilehlém rybníce, přičemž na
některé z nich to udělalo velký dojem. Běžné a velice oblíbené jsou také schovávačky
a plížení v lese nebo střelba
ze vzduchovky či luku. I na to
jsme si letos udělali čas.
A došlo i na noční hru
s názvem Majáky, bohužel jen
jednou. Tato hra se časem
stala tradicí a nesmí chybět
na žádném táboře.
Markéta Čečrdlová,
skautská vedoucí ■

musím říct, že se zdokonalil
ve výrobě stolku, který na
třetí pokus zůstal stát.)
Honza: … [stále mlčí, ale
naznačuje, že se naučil rybařit] … (Nakonec porušil bobříka mlčení jen dvě hodiny před
koncem.)
Adam: Naučil jsem se stloukat police a nový byl pro mne
nástup, který jsem jednou
vedl jako denní rádce. (A šlo
mu to moc dobře.)
Jaké bylo nejlepší jídlo?
Tadeáš (13 let): Lívance.
Jakou táborovou stavbu
jsi postavil?
Luca (12 let): Nestabilní
skříňku a botník. (Který
potřebuje odvézt domů.)
Blonďák: Stolek k latrínám.
(Který byl 3krát předělán.)
Jaký bobřík byl nejtěžší
a nejsnazší?

Většinově: Nejtěžší mlčení,
nejlehčí plavec a zručnost.
Jaká hra se ti nejvíc líbila?
Sborově: Majáky – naštvalo
mě, že byly jen jednou!
Nejoblíbenější táborový
pokřik? (To mezi mnou připravenými otázkami nebylo,
asi roveři..)
Sborově: MOI MOI MOI. (Po
pravdě, chtěli ho použít proti
zloději auta, kdyby se vřítil
do tábora.)
SKAUTI VE ŠKOLNÍM
ROCE 2020/2021
Ohledně informací a termínů schůzek v průběhu školního roku kontaktujte
Veroniku Bílkovou tel.:
733 778 335 nebo Markétu Čečrdlovou tel.:
603 550 408.
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Poznáváme společně po šesté – co účastníkům projekt
dává a na co se letos těší?
Zahájení 6. ročníku projektu Poznáváme společně, na
kterém se podílí město Klášterec nad Ohří a Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří, proběhlo v sobotu
5. září ve slavnostních prostorách zámku. Do kurzů se
letos přihlásil úctyhodný počet seniorů – celkem 82.
Oslovili jsme proto některé z nich a položili jim pár
otázek…
Co vás motivovalo k tomu
se přihlásit?
Stanislav Bernášek (účastní se po šesté): Poprvé jsem
se hlásil proto, abych se něco
nového dozvěděl, procvičil si
mozek a také ze zvědavosti,
o co vlastně půjde.
Libuše Chamulová: Jsem
„studentkou“ kurzů od jejich
začátku, letos tedy už šestým
rokem. Když se začínalo, byla
jsem čerstvě v důchodu a šlo
o příjemné rozptýlení a také
o možnost zajít mezi lidi, jak
byl člověk zvyklý celý aktivní
život.
Anna Hankusová: Přihlásila
jsem se do počítačového kurzu vzdělávání. Ten loňský byl
krátký, ukončil ho koronavirus. Motivovalo mne to, že
moc s počítačem neumím
a chci se naučit více.
Co vám kurzy dávají?
Stanislav Bernášek: Díky

kurzu Cestománie mám možnost poznat jiné země, kam
se asi nedostaneme, a ty, kde
jsme byli, vidět jinýma očima.
V kurzu počítačů se učíme, co
je v dnešní době velice
potřebné znát. Navíc tam byla
výborná parta, která do teď
komunikuje.
Věra Pavlíčková (účastní se
po páté): I ve svém věku se
ráda dozvídám něco nového.
Mám ale i radost, když se
mluví o věcech, které znám,
ať ze života, knih nebo si
vzpomenu, jak jsme se toto
učili ve škole. Není to jen
o informacích, ale i o setkání
s vrstevníky, nejen ve třídách
nebo tělocvičně, je příjemné
se zdravit ve městě s lidmi,
které znám právě z těchto
akcí. Téma hovoru potom
opravdu nebývá nemoc
a problémy, ale zážitky
a poznatky.

Libuše Chamulová: Je to
příležitost zvednout se doma
z gauče, hezky se obléci, případně se trochu nalíčit, potkat se s novými nebo známými přáteli a také se samozřejmě něco nového dovědět
nebo se i zeptat na to, co mě
trápí nebo co mi není jasné.
Na co se letos nejvíce těšíte a proč?
Stanislav Bernášek: Že se
opět setkáme jak u počítačů,
kde se pokaždé dozvíme něco
nového, tak při povídání
o krajinách.
Věra Pavlíčková: Na to, co
už znám a mám ráda, jinak
bych se znovu nepřihlásila.
Letos je to čtenářský klub.
Nejsem si jistá, jestli nebudu
zaostávat za ostatními přihlášenými, ale nemohla
jsem si odpustit předmět,
který povede Jakub Hrbek.
Myslím si o něm, že je
ohromný.
Libuše Chamulová: Těším
se na Novou cestománii,
o kterou je stále velký zájem.
Určitě bychom měli znát něco
o svém okolí a ráda si zase
poslechnu Jakuba Hrbka ve
Čtenářském klubu.

Anna Hankusová: Letos se
nejvíce těším, že se naučím
sdílet fotografie a posílat je
svým blízkým. Také se asi
zúčastním kurzu první pomoci, určitě jsou zase nové
metody, materiály i způsoby
a těší mne, že mohu pomoci,
když je potřeba. Ráda bych
se naučila třeba nějakým ručním pracím. Ne, že bych nic
neuměla, baví mne to, ale
určitě je spousta nových
nápadů.
Odpovědí na anketu bylo možné uvést jen pár, každopádně
velice děkujeme všem, kteří
byli ochotní se jí zúčastnit,
jsou pro nás velmi cennou
zpětnou vazbou. Přejeme
všem spoustu krásných
zážitků, ať vás kurzy nadále velmi těší a baví. Zbývá
jen krátký dodatek k organizaci: Některé kurzy se rozjíždí
pozvolna s ohledem na probíhající rekonstrukci v budově
pořádající školy. Sledujte
webové stránky GSOŠ. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Eichlerovou
na mailové adrese eichlerova@gymkl.cz nebo na tel. čísle 725 212 538.

Malé výtvarníky v létě zaměstnal příměstský tábor ZUŠ
Letošním mottem bylo:
„Inspiraci hledej ve vodě“,
a tak o prázdninách všichni
společně pod vedením Ireny
Hofhans a Zdeňky Bílkové
v počtu 13 a 14 přihlášených
dětí hledali inspiraci v této
životadárné tekutině hned ve
dvou turnusech za sebou,
což je optimální proto, aby
se lektorky mohly všem
dostatečně věnovat. Účastníci byli v mladším školním
věku do 12 let, větší část
z nich jsou zároveň žáky

výtvarného oboru ZUŠ. Na
programu nebyly žádné výlety, dokonce primárně ani hry,
ale to, co všechny zúčastněné láká, táhne a baví ze všeho nejvíc – kreativní výtvarná činnost a možnost
zkoušet si ji v podmínkách
různých uměleckých technik.
Věnovali se například batikování, mramorování pomocí
olejovek, petroleje a ředidla,
ruční výrobě papíru, který
mohli použít pro vytvoření
japonské šité knižní vazby,

vyráběli obrazy za pomoci
mokrého plstění a mnoho
dalšího. Asi nepřekvapí, že
ačkoliv byl pro oba termíny
připraven stejný program,
každý tábor byl úplně jiný,
neboť každou skupinu zajímalo více něco jiného. Na
druhém turnusu se dokonce
děti učily vyrábět svačinu
a míchat koktejly. Dětská
„umělecká sympozia“ byla
zakončena vždy slavnostními
vernisážemi, kam byli pozváni rodina a kamarádi.

A jaký dojem si z toho
odnesla jedna z pořadatelek Irena Hofhans? Začínala v ZUŠ v 7:45 ráno, po celodenní práci s dětmi ji čekal
ještě úklid a příprava dvou
svačin na další den. Večer z ní
byl zkrátka mrtvý člověk, ale
její srdce umělce bylo šťastné
a čas strávený s dětmi ji
neskutečně nabíjí novou
energií. Ve Zdeňce má vedle
sebe skvělého parťáka, se
kterým by šla ráda do podobné akce znovu.
Závěrem si přála uvést velké
poděkování za podporu místní porcelánce Thun 1794
a. s. za poskytnutí hrnečků.
Děti si je hned první den
ozdobily a po vypálení z nich
pily po celou dobu tábora.
Papírna Perštejn spol.
s r.o. zase zajistila kvalitní
suroviny, které využili při ruční výrobě papíru. Včelařství
pana Loudy vděčí za skvělý
medík a o kvalitní stravu se
postarala taverna Kozoroh.

POHLED DO HISTORIE
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Historické okénko tentokrát ve znamení judaismu
Věděli jste, že i v Klášterci
stávala údajně židovská
modlitebna? Zmiňuje to již
Zdeněk Vachata ve své
knize o dějinách našeho
města.
Tak jako tak, v Klášterci nikdy
nežilo současně tolik Židů, aby
zde vytvořili tzv. ghetto, jako
tomu bylo v jiných městech.
Jinak to vypadalo v nedalekých
Údlicích, kde ghetto tvořily
řady domů okolo náměstí se
synagogou. Většina domů byla
zbořena v druhé polovině 50.
let 20. století, v různých přestavbách je z ghetta v současnosti zachovaná cca čtvrtina
domů. V Údlicích můžete v současnosti navštívit tzv. nový
židovský hřbitov, který byl
založen v roce 1864. Do dnešní
doby se zachovala jen ohradní
zeď, jinak je hřbitov bohužel
nedůstojně zdevastován a naleznete na něm pouze pár náhrobků. Další ze zajímavých
a z Klášterce dostupných hřbitovů se nachází například
nedaleko obce Čeradice u Žatce, kde byla silná židovská
komunita.
V Klášterci máme z archivních pramenů několik zmínek o Židech, a to hlavně
v souvislostech finančních
– jak je známo, Židé byli
velice zdatní obchodníci
a tak je nemálo záznamů o tom, kdy jaký klášterecký občan kolik dlužil
tomu a tomu židovskému
obchodníkovi. V roce 1666
byl hrabětem Michaelem
Osvaldem Thunem vydán
zákaz, že v Klášterci nesmí za
žádných okolností přebývat
žádný Žid a toto i jiná protižidovská opatření částečně zmírnil až tzv. Toleranční patent
Josefa II. Z roku 1795 pak
pochází zmínka o klášterecké
synagoze, resp. spíše malé
modlitebně. O tom, že v Klášterci Židé žili i ve 20. století, se
zmiňuje i paní Prebslová ve
svých vzpomínkách.
Co to vlastně bylo
již zmíněné GHETTO?
Šlo o část města vyhrazenou
pro vykázanou minoritní část
obyvatelstva na základě rasového, národnostního nebo
náboženského původu, o uzavřenou komunitu s vlastní
samosprávou.
Židé byli vždy vyčleněnou sku-

pinou obyvatel – ale tu z nich
v průběhu času udělala sama
majoritní společnost.
Vše má svůj původ v náboženství, protože Židé se lišili nejenom způsobem odívání či
náboženskými zvyklostmi, ale
především křesťanská církev
šířila protižidovské představy
a předsudky, podle nichž se
Židé podíleli na vraždě Ježíše
Krista. Na základě tohoto
i náboženských rozdílů pak
docházelo k dalším obviněním.
Obviňováni byli z rituálních
vražd, ze šíření nakažlivých
nemocí (dávaly se jim například za vinu morové epidemie),
z toho, že trávili vodu ve studních atd. Z těchto důvodů byli
v podstatě zavrženi majoritní
křesťanskou společností a vytlačováni na její okraj. Z toho
pak samozřejmě vyplývaly další důsledky – pro Židy neplatily
běžné zákony a nařízení, ale
měli vlastní, často velmi ponižující.
A o jaké zákony šlo?
Různá protižidovská opatření
vznikala už ve středověku, už
tehdy museli nosit označení,
judaismus byl brán jako nakažlivá nemoc. Židé se mohli
věnovat jen těm povoláním,
která jim byla povolena. Z nařízení českého panovníka, císaře
Karla IV., jim byla dokonce
regulována porodnost. Platily
tzv. Familiantské zákony, které
určovaly sňatkovou politiku
Židů a které stanovovaly také
tzv. Numerus clausus, tj. přesný počet židovských rodin,
které u nás smí žít. Omezován
byl také počet synů, kteří se
smějí oženit a založit rodinu,
regulována jim byla i možnost,
kde se mohou usadit, některá
města Židům pobyt zakazovala. Několikrát u nás došlo
k vyhánění Židů ze země bez
zjevného důvodu, mimo jiné
za vlády Marie Terezie. Zásadní
pak byly protižidovské pogromy, kterých v dějinách proběhlo hned několik. Židé se stali
obětními beránky například ve
14. století, kdy Evropu obcházela tzv. černá smrt neboli mor.
Byli označení za viníky a kvůli
tomu bylo zničeno přes 500
židovských komunit. V Českých zemích císař Karel IV. Židy
z ekonomických důvodů chránil, ale v německých městech
pogromy toleroval a v roce

1349 dokonce udělil městu
Norimberk povolení srovnat se
zemí celou židovskou čtvrť. Pro
případný pogrom, který bude
následovat, vyhlásil viníkům
předem amnestii.
U nás proběhl největší protižidovský pogrom v roce 1389,
kdy došlo na základě údajného
znesvěcení kříže malým židovským chlapcem k vydrancování
celého židovského města a vyvraždění téměř celé židovské
pražské komunity. Pogromy ale
probíhaly napříč dějinami ve
více zemích Evropy i světa.
Zlom nastává po velké francouzské revoluci, Židé
mohou postupně volně cestovat, stěhovat se mimo
ghetta atd. Za vlády Josefa II.
se úředním jazykem Židů stává
němčina a Židé museli ke svým
dosavadním jménům přijmout
také jména německá. Na mnoha místech se postupně stávají
rovnoprávnými občany, což se
ale v českých zemích mnohdy
nesetkalo s kladným ohlasem
– Židé byli zdatní obchodníci
a navíc byla vynucená němčina
brána Čechy jako negativní
prvek. Až v roce 1867 se Židé
dočkali zrovnoprávnění s ostatním obyvatelstvem.
Antijudaismus se
v 19. století mění
na antisemitismus
Antisemitismus označuje nenávist a předsudky vůči Židům
na etnickém, rasovém či náboženském základě. Tento název poprvé užil německý
protižidovský aktivista Wilhelm Marr v roce 1879.
Předsudky proti Židům přijala
za své církev a rozpracovala je
dále. Židé jsou dle tohoto konfliktní vyznavači škodlivé víry,
Židé jsou odpůrci většinové, tj.
správné vize světa a Židé jsou
ti, kdo jsou právem vyvrženi
ze společnosti, protože si to
sami zavinili.
Antisemitismus vedl například
k tomu, že lidé začali věřit ideji
celosvětového
židovského
spiknutí. Ani v moderních dějinách nepřestalo ničím nepodložené obviňování ze šíření
nemocí či trávení vody a toto
vyústilo i ve dvou nejznámějších aférách – Dreyfusova aféra
v roce 1894 ve Francii a tzv.
hilsneriáda v roce 1899 u nás.
V Dreyfusově aféře hrál hlavní
roli židovský důstojník fran-

Alfred Dreyfus
couzského generálního štábu Alfred Dreyfus, který byl na
základě zfalšovaných důkazů
obviněný ze špionáže pro Německé císařství. Nejprve byl
dvakrát shledán vinným, nakonec však byl omilostněn
a rehabilitován s tím, že odsouzení se zakládalo na falešných
dokumentech. Co se týče hilsneriády, opět šlo o falešné obvinění Leopolda Hilsnera z vraždy
mladé křesťanské dívky Anežky Hrůzové. Hilsneriáda byla
spojena s největšími projevy
antisemitismu na českém území během 19. století. Do této
aféry zasáhl ve prospěch Leopolda Hilsnera i budoucí prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Hilsner byl odsouzen k trestu
smrti, trest mu poté František
Josef I. zmírnil na doživotí a po
18 letech byl propuštěn na
základě milosti císaře Karla I.,
rehabilitován však nikdy nebyl.
Pro jeho odsouzení se nikdy
nenašel dostatek důkazů, zpochybňována byla také některá
svědectví. Existovalo také
podezření, že vrahem Anežky
byl její bratr, který měl jako
motiv vyplacení věna.
Antisemitismus pak dosáhl
svého vrcholu v podobě holocaustu za druhé světové
války, kdy přišly v koncentračních táborech o život
miliony evropských Židů.
Celkový počet všech obětí
holocaustu se pak odhaduje
mezi 11 a 17 miliony obětí, kdy
šlo o nacistickou perzekuci
nejenom Židů, ale také jiných
etnik a národů, homosexuálů,
lidí jiného náboženského
vyznání či politických oponentů.
Lenka Fricová ■
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POMÁHÁME

Informace pro klienty a zájemce o pečovatelskou službu
Městského ústavu sociální služeb v Klášterci nad Ohří
Pečovatelská služba je poskytována občanům Klášterce
nad Ohří a spádových obcí
(Miřetice u Klášterce nad
Ohří, Ciboušov, Klášterecká
Jeseň, Suchý Důl, Hradiště,
Lestkov, Mikulovice, Rašovice, Útočiště, Šumná a Vernéřov), kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku,
chronického
onemocnění
nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Pečovatelskou službu mohou
využívat klienti od 27 let
věku. Tato terénní služba je
nastavena tak, aby umožňovala osobám v nepříznivé
sociální situaci setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Nová Metodika Ústeckého
kraje klade důraz na pečovatelskou službu jako
službu odbornou, která
zaměřuje svou činnost především na přímou práci s uživatelem služby. Mezi úkony
pečovatelské služby nadále
patří úkony osobní hygieny,
pomoc při zvládání běžné
péče o vlastní osobu, podpora
pro samostatný pohyb a zajištění kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba nenahrazuje
činnost jiných v místě dostupných veřejných služeb (např.
zajištění stravy, rozvoz jídla
a úklid). Povinnost dodržovat
metodiku Ústeckého kraje je
přímo vázána na možnost
čerpání dotace Ministerstva

práce a sociálních věcí na provoz MÚSS. V dohledné době
dojde v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby
k následujícím změnám:
Neuzavíráme již nové smlouvy se zájemci o poskytování
stravy v MÚSS. Současným
strávníkům, kteří si oběd
v MÚSS sami vyzvedávají,
bude smlouva k 31. 12.
2020 ukončena a bude jim
navržena vhodná alternativa
stravování. Klienti, kteří
využívají i jiných úkonů pečovatelské služby (např. péče
o osobní hygienu), budou
moci i nadále využívat rozvozu stravy domů. Nákupy by
měla primárně zajišťovat
rodina. V případě osamoceného klienta je možné sjednat

s pečovatelkou i úkon zajištění nákupu. Každý klient,
kterého se změna týká, bude
individuálně informován.
Od 1. 1. 2021 bude rozšířena doba poskytování pečovatelské služby až do 21 hodin
ve všech dnech v týdnu dle
individuálních potřeb klientů
a také bude rozšířena cílová
skupina o děti a dorost se
zdravotním postižením.
Děkujeme všem klientům
a zájemcům za pochopení.
V případě jakýchkoliv dotazů
můžete kontaktovat vedoucí pečovatelské služby, paní
Jitku Kočkovou (e-mail: kockova@mussklasterec.cz, tel.:
722 722 941).
Miroslava Lizáková,
ředitelka MÚSS ■

Město obdrželo od společnosti ZF Electronics Klášterec s. r. o.
dar v podobě 10 praktických dezinfekčních stojanů
4. září kvůli tomu osobně
navštívili městský úřad zástupci společnosti – vedoucí

personálního oddělení pan
Vlastislav Burian a paní
Pavla Valášek Freise z oddělení marketingu a komunikace. Jedná se o jednoduchý
bezdotykový nášlapný a skladný stojan se širokou možností
využití, jímž sami vybavili své
výrobní prostory, prakticky od
vrátnice až po jídelnu. Design
stojanů byl navržen v Klášterci
nad Ohří, jejich výroba probíhá
v Perštejně, dezinfekční prostředek si míchají sami.
Nápad obdarovat jimi také
město vzešel dle slov pana
Buriana z jeho rozhovoru se
sousedkou – učitelkou, se

kterou hovořili o složitých přípravách preventivních hygienických opatření chystaných
ve školách v souvislosti se
zahájením školního roku.
Situace, kdy se v uzavřeném
prostoru pohybuje velké
množství lidí, kteří musí být
z různých důvodů v kontaktu
i v době, kdy je koronavirová
epidemie opět na vzestupu,
jim v ZF Electronics rozhodně
není cizí. Proto si dovedou
představit, že například
výuka dětí ve třídě, zvláště
těch mladších, není za současných podmínek nic jednoduchého.

Při předání daru na radnici si
stojan přítomní zástupci
vedení města mohli také rovnou vyzkoušet. Nyní již
všech deset slouží veřejnosti
při návštěvě městského úřadu, zaměstnancům radnice,
strážníkům městské policie,
dětem na základních školách, seniorům v MÚSS i studentům Gymnázia a SOŠ
Klášterec nad Ohří, kteří se
dočasně učí v náhradních
prostorách.
Město Klášterec nad Ohří
chce tímto veřejně vyjádřit vřelé poděkování za
tuto praktickou pomoc.

Naděje má k oslavě hned několik důvodů
„Pomáháme, nesoudíme“,
tento nápis byl to první, co při
vstupu na zahradu pobočky
Naděje v Kadani padlo do oka
návštěvníkům dne otevřených
dveří, který zde byl uspořádán
při příležitosti výročí služby
chráněného bydlení. V Kadani
funguje právě 5 let, v sousedním Klášterci nad Ohří tomu
budou 3 roky. Navíc samotná
charitativní organizace Naděje
si letos připomene 30 let od
svého vzniku.
Služba chráněného bydlení
je určena pro dospělé klienty od
18 do 80 let s lehkým či středně
těžkým mentálním nebo chronickým duševním postižením

a kombinovaným znevýhodněním. Podmínkou zařazení do
programu je, aby byli tito klienti
schopni základní sebeobsluhy.
Naděje pro ně postupně zařídila
byty se základním vybavením,
4 v Kadani a 4 také v Klášterci
nad Ohří, kam za nimi dochází
asistent. V každém z měst je do
služby zařazeno po 10 klientech, kapacita je tedy prozatím
již naplněna.
Služba je pojatá komplexně.
Asistent klienty podporuje jednak při zcela běžných činnostech týkajících se chodu domácnosti, ale i v organizaci
volnočasových aktivit. Zalistujete-li si v jejich fotoalbu, zjis-

títe, že společně podnikají výlety
nebo navštěvují kulturní akce.
Jsou také vedeni k zálibám, na
oslavě byly k vidění vyšívané
obrázky, nebo pečují o zahradu.
Z výtěžku kabelkového veletrhu
byl pro ně zakoupen skleník,
který si osázeli a nyní sklízí
vlastní vypěstovanou zeleninu.
Naděje je doprovází i v oblasti
pracovního uplatnění. Častěji
se daří klienty zaměstnat
v některém ze sociálních podniků než u běžných zaměstnavatelů. Cílem je naučit je vše
potřebné k tomu žít, pracovat
a fungovat zcela nezávisle ve
vlastním bytě. Progres je tedy
žádoucí a očekává se, nicméně

tato podpora má spíše dlouhodobý charakter.
Na setkání hostům službu krátce představily vedoucí místní
pobočky paní Veronika Kusá
a vedoucí chráněného bydlení
Karolína Rathouská, která přítomným asistentkám poděkovala květinou. Odpoledne bylo
zpříjemněno krátkým hudebním vystoupením. Oslava pak
pokračovala grilováním.
Do dalších let přejeme všem
klientům i pracovníkům Naděje, ať se jim daří společně
splnit nejen vytyčené cíle,
ale i prožívat radost a uspokojení v práci i v osobním
životě.

SPORT

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

09/2020 | strana 18

Mistři ČR ve 24hodinovce na horských kolech jsou z Klášterce
V sobotu 5. září se v Sokolově
uskutečnilo Mistrovství ČR
v závodě horských kol v časovém limitu dlouhých 24 hodin.
Cyklistický oddíl Hnízdil Team
Kadaň postavil do závodu své
elitní maratonce a v rámci
tohoto týmu mělo na startu
své zástupce i naše město. Po
celý den se jezdci prali o co

největší nájezd kilometrů,
aby ti nejlepší z nich následně
mohli hrdě obléknout dresy
pro mistry ČR. Závodilo se na
8,5 km dlouhém technickém
okruhu u koupaliště Michal,
který dokonale prověřil jak
fyzický fond závodníků, tak
i jejich psychickou odolnost.
Štafeta ve složení Vojta Mar-

van, Marcel Červenka, Jiří
Kalabis a Ladislav Doležal
šla do čela již od samého
začátku, kdy Vojta Marvan
zajížděl nejrychlejší kola celého závodu. Museli se však
poprat i s noční jízdou, která
znamenala nejtěžší zkoušku
dovedností všech členů. Naši
závodníci se nevyhnuli ani
menšímu karambolu či drobným technickým problémům,
ale i přesto probíhala celoden-

ní jízda hladce a Hnízdil Team
v konkurenci ultramaratonců
z celé ČR již jen navyšoval
náskok. V neděli v 10 hodin
protínal Ladislav Doležal cílovou pásku s celkovým nájezdem přes 550 km už
jako zasloužený mistr ČR.
Místní cyklisté tak opět potvrdili, že patří mezi nejlepší
maratonce u nás. Gratulujeme.
Hnízdil Team Kadaň ■

Co je nového u našich střelců?

Foto: Petr Červenka

Michael Lejsek vévodí saním i v létě
Poslední srpnový víkend se
konalo mistrovství republiky
dospělých v jízdě na kolečkových saních v jizerskohorské
Smržovce. Reprezentoval nás
Michael Lejsek, který trénuje
při SK saně Klášterec. Michael
si dojel pro skvělou stříbrnou
medaili a dokázal, že saním
vévodí i v letní sezoně. V současné době začíná druhá polovina letní přípravy, která
vyvrcholí zimní sezonou.
Během ní by se Lejsek rád
kvalifikoval na zimní olympijské hry, čímž by navázal na
historické úspěchy kláštereckého klubu. Připomeňme, že

předseda klubu Luboš Jíra st.
se v roce 1988 účastnil Zimních olympijských her v Calgary, přičemž spolu se známým kreslířem a humoristou
Petrem Urbanem skončili ve
dvojici na třináctém místě. Do
Vancouveru (2010) a Soči
(2014) pak letěl jako šéftrenér
české sáňkařské reprezentace
a jeho syn Luboš Jíra ml. byl
třetím nejmladším českým
olympionikem ve Vancouveru.
Michaelu Lejskovi gratulujeme
k úspěchu ve Smržovce a držíme palce, aby se do české
reprezentace na olympiádu
úspěšně kvalifikoval.

Na konci srpna proběhl v loděnici 3. ročník Střeleckého
dne. Přes velmi nepříznivé
celodenní deštivé počasí si přišli zastřílet zájemci nejen
z Klášterce nad Ohří či Kadaně,
ale i z Prahy, Děčína a Ostravy.
Hodnoceny byly dvě kategorie
dětí (do 12 let a nad 12 let),
první tři místa byla v obou
kategoriích odměněna diplomem a dárkovým balíčkem.
Celkem se soutěže zúčastnilo
27 velkých a malých střelců,
v hlavním závodu O pohár
střeleckého dne bojovalo ve
střelbě ze vzduchové pušky,
vzduchové pistole a kuše 11
párů (dospělý + dítě). První
místo získali Běla Šplíchalová
s tatínkem z Klášterce nad
Ohří, 2. místo Francovi z Děčína a 3. místo Nečasovi z Perštejna, všechny páry rovněž
získaly diplom a balíček,
výherci navíc pohár. Všem
skalním účastníkům děkujeme.
Místní střelci se od května každý měsíc účastní dětských
závodů do 15 let na střelnici
Myslivna AVZO Cheb. Pravidelně dosahují hezké umístění, střílí se kategorie do 6 let
(ty nemáme), do 10 let a do

15 let. Děti do 10 let střílí na
větší (malorážkový terč), do
15 let na mezinárodní vzduchovkový terč. Soutěž je vždy
doplněna obrázkovým terčem.
Střílí se také na „škodnou“
(klíšťata, vosy nebo lišku) na
10 metrů v sedě.
Od města jsme pro využití
střeleckého klubu získali nové
prostory pro vzduchovkové
tréninky a závody dětí i dospělých ve Weberově domě.
Dlouhodobě spolupracujeme
s DDM Volňásek. Střelecký
kroužek vede trenér Milan Slavík, kroužek navštěvuje cca
20 dětí, z nichž polovina je
u nás registrována. Činnost
dětí, závody i vybavení jsou
financovány výhradně naším
spolkem za dotační podpory
města, za což velmi děkujeme. Jaroslava Peštuková ■

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
29. 9. (Út) 17.00–18.00
4. 10. (Ne) 15.30–16.30
6. 10. (Út) 17.00–18.00
10. 10. (So) 14.15–15.15
11. 10. (Ne) 15.30–16.30
13. 10. (Út) 17.00–18.00
17. 10. (So) 13.30–14.30
18. 10. (Ne) 15.30–16.30
20. 10. (Út) 17.00–18.00
25. 10. (Ne) 15.30–16.30
27. 10. (Út) 17.00–18.00
31. 10. (So) 12.30–14.30
bruslení s hokejkou
1. 11. (Ne) 15.30–16.30
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MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
zveřejňuje záměr prodeje bytové jednotky
č. 366/9 v ulici Boženy Němcové, bytová jednotka je o velikosti 1+3,
umístěná ve 3. nadzemním podlaží jako půdní vestavba, celková plocha
s příslušenstvím je 79,04 m2 (kuchyně 13,50 m2, pokoj 22,80 m2, pokoj
8,10 m2, pokoj 12,10 m2, koupelna 3,70 m2, WC 5,10 m2, předsíň
6,20 m2, sklep 7,54 m2), vytápění je zajištěno plynovým kotlem s ohřevem vody umístěným v koupelně.
Podmínky prodeje:
Město Klášterec nad Ohří nabízí prodej bytové jednotky tomu žadateli, který
učiní nejvyšší nabídkovou kupní cenu, přičemž nejnižší nabídková kupní cena
je stanovena ve výši 1 480 000 Kč.
Žádosti zasílejte v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu zřetelně označené
„NEOTEVÍRAT – nabídka na prodej b. j. 366/9 v ul. Boženy Němcové“ na adresu
nebo osobně: Městský úřad Klášterec nad Ohří - podatelna, náměstí Dr. E. Beneše
85, 431 51 Klášterec nad Ohří nejpozději do 19. 10. 2020 do 12.00 hodin.
Prohlídku bytu lze domluvit na tel. č. 606 625 670 – p. Hloušková.
Bližší informace získáte na tel. č. 474 359 634, 724 067 137.

Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje výběrové řízení
na pozici strážníka městské policie.
Hlásit se mohou jen občané České republiky starší 18 let.
Dále požadujeme:bezúhonnost, spolehlivost, tělesnou a duševní způsobilost
k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii, psychickou
odolnost, komunikativnost, středoškolské vzdělání zakončené maturitní
zkouškou, řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme:stabilní pracovní poměr v dobrém pracovním kolektivu, týden dovolené
navíc, příplatek na stravné, možnost dalšího vzdělávání a jiné beneﬁty.
Přihlášky se všemi náležitostmi, které najedete na webových stránkách města,
můžete odevzdávat na podatelně městského úřadu.

Jste ve výpovědní lhůtě?
Hledáte zaměstnání?
Zkusme to spolu.
www.KomercniBezpecnost.cz
info 733 124 002
PO–PÁ 7.30–14.30 hod

INZERCE

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Nabízím
soukromou individuální
výuku angličtiny
v Klášterci a okolí.
Mgr. Renata Menclová
Tel.: 607 934 175

LEVNÝ DŘEVOPRODEJ
palubky od 109 Kč/m2
Telefon: 773 020 809,
Pražská 176, Klášterec nad Ohří,
Výdejní sklad: Nádražní ul., KnO.
www.palubky.online

Krmiva
PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ
pro nosnice, králíky, krůty, brojlery,
kuřata, kachny, kuřice, pštrosy,
bažanty, holuby, pávy, ovce,
křepelky, prasata, koně , skot aj.
Dále nabízíme komodity – pšenici, ječmen, kukuřici,
oves, obilné šroty, vojtěškové úsušky, otruby,
cukrovarské řízky aj.
Pro rybáře – krmítkové a vnadící směsi, boilies, řepnou
tekutou melasu, dále extrudované peletové krmivo pro
koi kapry

KŘÍŽOVKA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

09/2020 | strana 20

Klášterecké noviny jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku a jsou registrovány u MK ČR pod číslem E 14592. Vydává: město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec
nad Ohří. Adresa redakce: Město Klášterec nad Ohří, Odbor komunikace a cestovního ruchu, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří. IČ: 00261939. Odpovědná redaktorka: Mgr. Kateřina
Šmahelová. Redakční rada: Dr. Ing. Radka Hodicová, Bc. Adéla Václavíková, Mgr. Eva Kocábová, Ota Schnepp, Bc. Renata Šindelářová. Tel.: +420 474 359 699. E-mail: redakce@muklasterec.cz.
Web: www.klasterec.cz. U neoznačených článků a fotografií je autorem redakce Kláštereckých novin. Klášterecké noviny vycházejí vždy poslední čtvrtek v měsíci. Redakce si vyhrazuje právo úpravy,
případně zkrácení textu doručených příspěvků. Místo vydávání: Klášterec nad Ohří. Klášterecké noviny jsou neprodejné a vycházejí v nákladu 7200 výtisků. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.

