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Vánoční strom se opět
rozsvítí v zámeckém parku

Gymnázium a střední
odborná škola slaví výročí

Karel Meloun odhalil obelisk
s otiskem ruky Václava Havla
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Název akce/filmu
Klášterecké divadelní žně
Výstava vánočních dekorací
Natálie Urbanová – bižuterie
Addamsova rodina
Stáhni a zemřeš
Addamsova rodina
Terminátor: Temný osud
Strašidlácká párty
Sněžný kluk
Abstinent
Lilian Malkina – herečka na export
Travesti show skupiny Kočky
Světáci
Blíženec
Ženská na vrcholu
Zloba: Královna všeho zlého
Osudové devítky
Bitva u Midway
Addamsova rodina
Ženská na vrcholu
Prohlídka zámeckého parku
Sněžný kluk
Terminátor: Temný osud
Minipárty
Joker
Podzimní koncert
Amnestie
Sněžný kluk
Doktor Spánek od Stephena Kinga
30 let svobody: RETRO
Zloba: Královna všeho zlého
Le Mans 66
Addamsova rodina
Stáhni a zemřeš
Zábavné odpoledne
Koncert Petry Janů
Poslední aristokratka
Le Mans 66
Ledové království II
Úsměvy Iva Šmoldase
Ženská na vrcholu
Ledové království II
Vlastníci
Ledové království II
Bitva u Midway
Posezení se… zlatokopem
Poslední aristokratka
Adventní štrúdlování
Na nože
Ledové království II
Vlastníci
Ledové království II
1. Adventní koncert
Ženská na vrcholu
Last Christmas

Popis
17. DEMOLIČNÍ Klášterecké divadelní žně trvají od 24. října do 2. listopadu 2019. Více na str. 10
Prodejní výstava vánočních dekorací potrvá od začátku listopadu do Vánoc. Přijďte si prohlédnout či nakoupit vánoční a adventní dekorace do vašich domovů
Náramky, náušnice, náhrdelníky z korálků a dalších materiálů. Potěšení pro oko, které si můžete na místě i zakoupit
USA – Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát v animované podobě (2D)
USA – Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert nebo již každému začal děsivý odpočet? (2D)
USA – Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát v animované podobě (2D)
USA – V boji o život proti novému druhu terminátora z tekutého kovu přicházejí na pomoc ve svých ikonických rolích Sarah Connor (L. Hamilton) a T-800 (A. Schwarzenegger) (2D)
Akce pro celou rodinu! Přijďte jako strašidlo, duch, čaroděj či upír a pojďte řádit. Dvě hodiny tance, strašení a legrace na plné pecky s Hudebním divadlem Hnedle vedle
USA – Animovaný film. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit Yetiho domů bude pro dívku Yi cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi (3D)
ČR – Nehostinné prostředí protialkoholní léčebny se pro 19letého Josefa Trojana mění v útočiště a postupně se stává místem sebereflexe události, která nenávratně změnila jeho život (2D)
Zábavný pořad Tomáše Bartáka s herečkou cizokrajného jména, Lilian Malkina, která se u nás proslavila rolí babičky v oskarovém filmu Kolja
Nový pořad oblíbené skupiny Kočky s názvem Tančírna
Muzikálová komedie v podání Divadelní společnosti Háta. Hrají I. Andrlová, D. Gondík, A, Gondíková, M. Zounar, M. Bočanová, A. Háma a další
USA – Will Smith je elitní nájemný zabiják a absolutní profesionál. Nyní se musí postavit tváří v tvář zabijákovi, který má zlikvidovat jeho. Zjišťuje, že je to jeho o 30 let mladší já (3D)
ČR – Romantická komedie s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem, Markem Němcem, Janou Preissovou a Bolkem Polívkou odehrávající se na Vánoce na vysokohorské chatě Samota (2D)
USA/VB – Nečekaný zvrat událostí a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce (2D)
Další ze série výstav Osudové devítky, tentokrát k roku 1989. Výstava fotografií Lenky Hatašové a Miroslava Rady, vernisáž v 17 hodin, výstava potrvá do 6.12.
USA/Čína – Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha (Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway (2D)
USA – Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát v animované podobě (2D)
ČR – Romantická komedie s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem, Markem Němcem, Janou Preissovou a Bolkem Polívkou odehrávající se na Vánoce na vysokohorské chatě Samota (2D)
Krásně zbarveným podzimním parkem provede zájemce opět František Kroupa. Zaměří se zejména na Stibalův okruh. Bude to nejen o dřevinách, ale i ptačích budkách.
USA – Animovaný film. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit Yetiho domů bude pro dívku Yi cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi (3D)
USA – V boji o život proti novému druhu terminátora z tekutého kovu přicházejí na pomoc ve svých ikonických rolích Sarah Connor (L. Hamilton) a T-800 (A. Schwarzenegger) (2D)
Zcela nová talk show na motivy úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Účinkují: Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský
USA – Joaquin Phoenix jako zkrachovalý komediant se čím dál více propadá do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker (2D)
Podzimní koncert žáků základní umělecké školy
ČR/SR – Aňa Geislerová a Marek Vašut v dramatu tří rodin zasažených komunistickými perzekucemi. Film se věnuje i vězeňské vzpouře po amnestii Václava Havla v roce 1990 (2D)
USA – Animovaný film. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit Yetiho domů bude pro dívku Yi cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi (2D)
USA – Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook. V hlavní roli Ewan McGregor (2D)
Václav Koubek, Lenka Dusilová – sólo, Tichá Dohoda, Hnedle vedle Oldies, Adéla Kodytková, fotokoutek, retro raut a kabina pro převlíkače kabátů. Více na str. 15
USA/VB – Nečekaný zvrat událostí a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce (2D)
USA – Henry Ford si najímá dva automobilové závodníky (M. Damon a Ch. Bale), aby pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé auto, které porazí dlouholetého favorita – Ferrari (2D)
USA – Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát v animované podobě (2D)
USA – Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert nebo již každému začal děsivý odpočet? (2D)
Zábavné odpoledne v oddělení pro děti a mládež plné kvízů a hádanek s podzimní tématikou. Zveme všechny naše čtenáře, aby si přišli protáhnout mozkovnu
Koncert české zpěvačky Petry Janů se skupinou Amsterdam
ČR – Nový film Jiřího Vejdělka s Hynkem Čermákem a Tatianou Vilhelmovou v hlavních rolích. Potomek emigrantů neznalý českých poměrů se vrací po 40 letech žít na zámku Kostka (2D)
USA – Henry Ford si najímá dva automobilové závodníky (M. Damon a Ch. Bale), aby pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé auto, které porazí dlouholetého favorita – Ferrari (2D)
USA – V pokračování animovaného muzikálu se královna Elsa společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu zachránit ledové království (3D)
Zábavný pořad Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse na zámku
ČR – Romantická komedie s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem, Markem Němcem, Janou Preissovou a Bolkem Polívkou odehrávající se na Vánoce na vysokohorské chatě Samota (2D)
USA – V pokračování animovaného muzikálu se královna Elsa společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu zachránit ledové království (2D)
ČR – Komedie pro ty, co to nezažili. Drama pro ty, co to žijí. Jak se domluví vlastníci bytového domu, když má každý jinou představu? Hrají T. Voříšková, V. Kotek, D. Havlová a další… (2D)
USA – V pokračování animovaného muzikálu se královna Elsa společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu zachránit ledové království (3D)
USA/Čína – Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha (Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway (2D)
Petr Gruss je v Klášterci známý spíše jako vedoucí šachového oddílu. My ovšem víme, že je také amatérský zlatokop, bude vyprávět o rýžování zlata v ČR a ve Finsku
ČR – Nový film Jiřího Vejdělka s Hynkem Čermákem a Tatianou Vilhelmovou v hlavních rolích. Potomek emigrantů neznalý českých poměrů se vrací po 40 letech žít na zámku Kostka (2D)
Vánoce se blíží, Advent je za dveřmi. Oblíbená soutěž o nejlepší štrúdl je opět tady. Přijďte soutěžit, přijďte hodnotit. Soutěžící se mohou hlásit na tel.: 774 404 500
USA – V satirické krimi komedii, v duchu Agathy Christie, vyšetřuje Daniel Craig záhadnou vraždu. Dále hrají Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon a Don Johnson (2D)
USA – V pokračování animovaného muzikálu se královna Elsa společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu zachránit ledové království (2D)
ČR – Komedie pro ty, co to nezažili. Drama pro ty, co to žijí. Jak se domluví vlastníci bytového domu, když má každý jinou představu? Hrají T. Voříšková, V. Kotek, D. Havlová a další… (2D)
USA – V pokračování animovaného muzikálu se královna Elsa společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu zachránit ledové království (3D)
Adventní koncert, vystupuje duo Aleš Křivský – viola, Josef Ulrich – kytara, a soubor bicích nástrojů pod vedením Pavla Hekela
ČR – Romantická komedie s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem, Markem Němcem, Janou Preissovou a Bolkem Polívkou odehrávající se na Vánoce na vysokohorské chatě Samota (2D)
VB – Kdyby Bridget Jones hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate by se určitě trefila do černého. Magnet na špatná rozhodnutí navíc pracuje v obchodě s vánočním zbožím (2D)
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Znám jednu starou zahradu, kde
hedvábná je tráva. Má vrátka na
pět západů a mně se o ní zdává…
Tentokrát mám pro vás něco naprosto výjimečného. Kamennou svatbu
slavili na zámku 19. října manželé
Pavlišovi. Jiřina a Jan si poprvé
řekli své „ano“ 30. října 1954(!)
v Litomyšli. Člověku se až zatají
dech, když mu to dojde. Narodily se
jim dvě dcery, Jiřina a Jana, a později
se rodina rozrostla o 5 vnoučat
(4 vnuky a 1 vnučku) a 5 pravnuček.
Foto: Štěpán Malast
Slavnostním obřadem je doprovázel
pan starosta. Mluvil o jejich pevném a tvrdém svazku postaveném na dobrých základech
a o tom, jak jsou nám všem pěkným příkladem. Oba manželé měli přitom slzy v očích.
A nejen oni. Z této svatby si budu pamatovat obzvláště silnou atmosféru dojetí, ale i veselosti
zároveň. Stvrzení manželského slibu polibkem uvedl totiž pan ženich se smíchem větou: „To
bude událost.“ Z jejich krásného výročí se radovala celá rodina. Na mou obvyklou otázku,
co je podle nich receptem na šťastné manželství, odpověděla paní Jiřina v podstatě obvyklé,
ale o to neméně podstatné věci – jako láska, důvěra, tolerance. A pak se na chvíli zasnila
a řekla: „Je to jako procházka zahradou, když je jaro, všechno nádherně kvete, pak přijde
jiné období, napadne sníh a je to zase jiné, ale také velmi krásné…“
Když text písně v úvodu zpíval Václav Neckář Heleně Vondráčkové uprostřed romantické
zámecké zahrady v pohádce Šíleně smutná princezna z roku 1968, slavili tehdy Pavlišovi
už 14leté výročí svatby… A právě tak si představuji tu jejich zahradu. Při pomyšlení na to,
kolik let jsou spolu, to rozhodně není žádné klišé.
Manželé Pavlišovi, všichni v redakci Vám upřímně přejeme ještě mnoho společných let,
buďte oba zdraví a nadále velmi šťastní.
Kateřina Šmahelová ■
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
v převážné
části
října
jsme byli obdařeni příjemným babím létem. To
jistě přispělo
k výjimečné účasti na tradiční podzimní akci v našem
zámeckém parku, kdy běh
spojil sportovce mnoha věkových skupin. Zvládnout takovouto akci jistě zaslouží obdiv
a poděkování všem, kteří se
na pořadatelství podíleli.
Sportovalo se ale i v jiných
disciplínách. Tradiční – netradiční olympiáda však bohužel
musela být přesunuta poprvé
pod střechu kulturního domu.
Přesto si ji jistě všichni užívali.
Setkání k možnému využití
prostoru mezi Základní školou v Krátké ulici a sportovním areálem se pak zúčastnili
nejenom sportovci. Jsem
rád, že se nás sešlo několik
desítek a je vidět, že využití
tohoto překrásného místa
Vás nenechává lhostejnými.
A to je dobře. Je to sice jen
začátek diskuzí o využití
tohoto místa, ale i tak zde
jednoznačně zaznělo odmítnutí komerčních staveb a vítězí využití pro oddech, sport
a volný čas.
Přichází listopad a v něm další
zastupitelstvo města, které
bude řešit pravidla o prodeji
pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Ciboušovská. Přestože mne mrzí,
že jsme nedokázali vše připravit rychleji, myslím, že
průkopnické řešení zasíťování a následný prodej městem
přináší po delší době unikátní
možnost postavit si vlastní
bydlení přímo ve městě.
Oslavíme též popáté v Klášterci nad Ohří výročí 17. listopadu. Je tomu již třicet let,
kdy se změnily poměry v naší
zemi. Tentokrát vzhledem ke
kulatému výročí proběhnou
oslavy s bohatým programem v kulturním domě v sobotu 16. listopadu.
Užívejte podzimu a jeho barevnosti při pohledu na krásné vrchy v okolí našich domovů.
Štefan Drozd,
starosta města ■

INVESTICE
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Město chystá kompletní rekonstrukci ulic
Královéhradecká a Pod Stadionem
V letošním roce probíhá poslední etapa regenerace panelového sídliště, které se nazývá „nové“. V příštím roce chce
město v případě získání dotace ze Státního fondu rozvoje
bydlení, Programu regenerace sídlišť pokračovat na sídlišti
ulic Královéhradecká, Pod Stadionem a v okolí bývalé Jednoty.
Regenerace bude stejně jako v případě nového sídliště rozdělena do etap.
V první etapě se město zaměří na kompletní obnovu ulice
Pod Stadionem, nové povrchy komunikací a chodníků, schodiště, úprava zelených ploch s doplněním laviček, odpadkových košů a psích patníků, úprava a navýšení počtu
parkovacích stání, nová kontejnerová stání a veřejné osvětlení. Další etapa se ve stejném rozsahu bude týkat Královéhradecké ulice. Ve třetí etapě město zregeneruje okolí
obchodního centra s restauracemi, kde byla dříve Jednota.
Zde se rozšíří stávající schodiště a podél Petlérské ulice se
vysadí nové stromy. V poslední etapě město v případě potřeby

vybuduje parkoviště v ulici Pod Stadionem mezi domem čp.
404–405 a domem 406–408. V polovině roku 2018 proběhlo
veřejné jednání s obyvateli dotčených ulic a následná anketa,
ve které místní rozhodli, že parkoviště mezi domy nechtějí
a bude zde raději zachována zeleň.
Regenerace tohoto sídliště doplní sousední již zvelebené
plochy – atletický stadion a cyklopark v Královéhradecké.
V příštím roce se také bude realizovat cyklostezka podél
Kláštereckého potoka, jež bude finančně podpořena ze Státního fondu dopravní infrastruktury – Cyklistické stezky.
V plánu na další roky je regenerace chodníku v Petlérské
ulici, kde kromě nového povrchu pro pěší vznikne i pruh pro
cyklisty, nyní se žádá o finanční příspěvek ze stejného programu, tedy ze Státního fondu
dopravní infrastruktury –
Cyklistické stezky.

Jak to vidí městský architekt Ladislav Komrska?
„Princip městského urbanismu spočívá v přirozenosti.“ Takto
otevřel 9. října Ing. arch. Ladislav Komrska veřejné setkání
s občany na pozemku pod ZŠ Krátká, které iniciovalo vedení
města. Cílem bylo zahájit diskusi ohledně využití tohoto prostranství. Setkání se zúčastnilo kolem 60 občanů. Všeobecně
převažuje přání vytvořit zde sportovně-odpočinkovou zónu.
Jedná se o zcela unikátní centrální prostor v obydlené části
města a nebylo by dobré ho znehodnotit komerční zástavbou.
Nové hřiště není vyloučeno, městský architekt by zde také
doporučil vysázet letitou zeleň, která by rozčlenila prostor
např. na sportovní a klidovou zónu.
O řešení volného prostoru pod ZŠ Krátká se bude dále diskutovat, upravovat se bude postupně. Pro obyvatele města
bude připraven zmenšený interaktivní plánek pozemku
s různými prvky k vystřižení, se kterým budou moci pracovat
a vytvořit si tak vlastní návrh využití tohoto prostoru a ten
pak sdílet. Ohledně dalšího vývoje situace sledujte informační
kanály města.
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SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC

Z projektu Společně pro Klášterec vzešly další nápady veřejnosti
Do konce září mohla veřejnost navrhovat další projekty, které by město mohlo z vyčleněného milionu korun
realizovat v příštím roce. V současné době se ještě pracuje na projektech, které zvítězily v minulém roce. Na
podatelnu městského úřadu dorazilo devět projektů, z nichž osm bylo vybráno do hlasování. Níže najdete
jejich stručný přehled. V listopadových Kláštereckých novinách vám projekty představíme blíže, uvidíte je
také v místních televizích a ve středu 27. listopadu od 16 hodin vám je navrhovatelé přiblíží pomocí veřejné
prezentace v kině Egerie. Tam budete moci také pokládat dotazy a rozhodnout se, které z projektů ve dnech
1. až 15. prosince 2019 podpoříte. O průběhu hlasování blíže napíšeme v příštím čísle novin a na webových
stránkách města. Fotografie k projektům jsou ilustrační.
Projekty jsme nyní srovnali podle abecedy dle příjmení navrhovatele. Při hlasování budou pravděpodobně projekty vždy v jiném pořadí, aby nebyly přední projekty zvýhodněny. Dle zkušeností z minulého roku tedy předem
upozorňujeme, abyste si při hlasování vždy pozorně přečetli, pro jaký projekt hlasujete.
Vybudování posezení včetně
zastřešení v areálu fotbalového
hřiště v Rašovicích

hřiště na Pétanque o mezinárodních rozměrech 4 x 15 m. Pétanque je nenáročný
sport, který se dá snadno naučit a může
ho hrát každý bez rozdílu.
Sportovně relaxační zóna
před budovou gymnázia a střední
odborné školy

Discgolfové hřiště za Vyhlídkou
Navrhovatel:
Ing. Martin Bašus
Vybudování zastřešeného posezení
v areálu fotbalového hřiště, které bude
využíváno návštěvníky při sportovních
a kulturních akcích nebo jako odpočinkové místo při výletech do okolí.
Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni

Navrhovatel:
Mgr. Lenka Morová
Umístění 4–5 venkovních fitness strojů.
Tato venkovní posilovna bude sloužit
žákům gymnázia před nebo po vyučování, seniorům – účastníkům projektu
Poznáváme společně, ale i široké veřejnosti.
Psí hřiště a louka
u Kláštereckého potoka

Navrhovatel:
Dana Bláhová
Vybudování pěkného a bezpečného místa
na hraní pro děti v Klášterecké Jeseni,
které zde dosud není. Umístěno by bylo
u fotbalového hřiště.

Navrhovatel:
Jitka Ujváry
Vybudování discgolfového hřiště na louce
a v lesíku za Vyhlídkou. Discgolf je zábavný sport, který není náročný na výbavu,
dá se snadno naučit a může ho hrát každý
bez rozdílu věku.
Úprava pozemku pro dětské hřiště
v Útočišti

Sportovní areál pro hru Pétanque
Navrhovatel:
Šárka Němcová
Vybudování psí louky na veřejném prostranství pro volný pohyb psů u Kláštereckého potoka pro hraní bez vodítka
a okrajově i k výcviku, s prolézačkami
a dalším potřebným vybavením.

Navrhovatel:

Jaroslav Kalina
a Jaroslav Krejsa
Vybudování sportovního areálu u loděnice
mezi zámeckým parkem a lázněmi. Tři

Hřiště pro Pétanque
v areálu Lázní Evženie
Navrhovatel:
TK Evženie Klášterec
Využití volného prostoru vedle tenisového
areálu v lázních pro vybudování profesionálního pétanquového hřiště pro lázeňské hosty i širokou veřejnost.

Navrhovatel:
Markéta Václavíková
Úprava pozemku pro dětské hřiště s fotbalovými brankami a případně sloupky
na napnutí sítě, zpevnění plochy se zeleným trávníkem, aby se zde daly hrát
míčové hry.

AKTUÁLNĚ
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Když poděkovat, tak písničkou – jako děti v MŠ U Jablíček
O tom, že město investovalo
do nových herních prvků
v zahradách dvou mateřských
škol ve Školní a Lípové ulici,
jsme vás již informovali v zářijovém čísle Kláštereckých
novin v rubrice investic. Nyní
je, tedy alespoň co se MŠ
U Jablíček v Lípové ulici týče,
již vše dodáno, postaveno,
odpracováno, zaplaceno, vyřízeno a přišel čas na tu nejpříjemnější část – slavnostní
otevření a představení nové
podoby zahrady rodičům
a veřejnosti. Dětem ji už není
třeba představovat, protože ty

se v ní mezitím už rychle
„zabydlely“. Pásku tedy slavnostně přestřihli společně
ředitelka MŠ Jitka Vlková
a místostarosta David Kodytek
25. září dopoledne. Přítomným zástupcům vedení města
a zástupcům odboru výstavby
a rozvoje města, odboru
sociálních věcí, školství a sportu a odboru finančního poděkovala nejprve paní ředitelka.
Pro nepřízeň počasí se další
program přesunul do třídy, kde
poděkovaly také děti, a to pásmem veselých písniček.
Na odpoledne byli na slavnost-

AD: Proč jsme zase byli bez tepla a teplé vody?
Někteří obyvatelé Klášterce nad Ohří ze sídlištních lokalit ulic
Petlérská a 17. listopadu se dotazují, proč jim již po několikáté
za sebou netekla teplá voda či proč jsou zrovna „právě teď“
bez tepla.
Všem dotčeným se za případné způsobené komplikace omlouváme, ale bohužel se jedná o úsek potrubí vedeného v zemi,
na němž pracuje „zub času“. Nečekané poruchy totiž vznikají
opotřebením materiálu, hydroizolace a hlavně vlivem hladiny
spodních vod, která v tomto úseku značně kolísá a přes vady
v hydroizolaci topného kanálu (předpokládáme, že vznikly
z části při výstavbě, především však stavebními činnostmi
v okolí topného kanálu, tak i kořeny stromů) se voda dostává
do topného kanálu a nejspíše vícekrát vystoupala nad spodní
úroveň tepelné izolace. Ta nasáklá vodou způsobila korozi
a tím následnou netěsnost v potrubí. Jedná se přitom o skrytou
korozi, která se nedá předem předvídat, natož odhalit běžnými
diagnostickými metodami, jež se používají například během
letních odstávek preventivní údržby. Už jen proto, že je potrubí
vedeno v uzavřeném betonovém topném kanálu.
V žádném případě se proto nejedná o liknavost či nedůslednost
zaměstnanců Tepla Klášterec nad Ohří či přímo ČEZ Teplárenské, jak někteří míní. Společnost se vždy snaží tyto nahodilé
mimořádné situace urychleně řešit. Aby odběratelé měli opět
co nejdříve teplo a teplou vodu k dispozici, na jejich odstranění
se vždy pracuje prakticky nepřetržitě.
Do budoucna navíc obě lokality propojí nové potrubí tak, aby
v případě výpadku jedné větve byla tepelná energie dodávána
všem větví druhou. Půjde o investiční akci společnosti ČEZ
Teplárenská, a. s., její realizace proběhne v období červen až
srpen 2020. Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor stavebního úřadu a územního plánování, již 30. 9. 2019 vydal rozhodnutí o umístění stavby.
Ota Schnepp,
mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy ■

Celkové náklady na úpravu zahrady, které fakturovala společnost Hřiště hrou s. r. o. činí 587.681,99 Kč vč. 21%
DPH. Projekt byl spolufinancován Národním programem
Životní prostředí, prioritní oblast 6, aktivita 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben
a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“).
Poskytnutá dotace činila 447.012 Kč.
ní otevření zahrady pozváni
rodiče a přátelé školky. Pro děti
byl připraven doprovodný program s vystoupením zpěvačky
dětských písní, Inky Rybářové.
Přišlo 50 dětí i s rodiči.
Návštěvníci si mohli venku
prohlédnout např. nové prohazovadlo se zvířátky, prolézačku ve tvaru pyramidy,
altánek Hubert, dřevěné počítadlo, vyzkoušet zvonkohru
nebo si zahrát venkovní dřevěné pexeso. Mají zde nově tři
dřevěné záhonky, které stihli
malí zahradníci osázet ještě
během září podzimními květinami. Tato práce je prý velmi
bavila. Na jaře pak budou pod
vedením svých učitelek moci
pěstovat třeba jahůdky, květiny, hrášek či bylinky. Před
budovou školky je umístěn

hmyzí domeček. Jak doufá
paní ředitelka, bude sloužit na
jaře k pozorování létajícího
hmyzu, mravenců a jiných
představitelů hmyzí říše a dodává: „Snad nejvíce si děti
oblíbily novou tabuli, na kterou
kreslí křídami téměř denně.
Projekt v MŠ Lípová jsme
zvládli zrealizovat včetně
administrativy velmi rychle
během jednoho měsíce,
samotná stavba trvala tři dny.
Se společností Hřiště hrou
s. r. o. se nám velmi dobře
spolupracovalo. Zahrada v MŠ
Stonožka ve Školní ulici je nyní
v rukou jiné společnosti a bude
také brzy dokončena, slavnostní otevření tamní zahrady
na sebe tedy jistě nenechá
dlouho čekat. Budete opět
srdečně zváni.“

Uklízet je třeba i na podzim

Také my, žáci osmého a devátého ročníku ZŠ Petlérská, jsme
se v druhé polovině září zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Naše vymezená trasa vedla cestou podél Podmileského potoka, lesíkem u Lesní správy a zpět ke škole. Musíme
se pochlubit, že jsme byli při úklidu opravdu pilní a nasbírali
jsme hromadu odpadu. Pracovní pomůcky jsme získali od města Klášterce nad Ohří a tímto děkujeme za jejich poskytnutí.
Na závěr jsme si pak za odměnu na ohýnku opekli buřty.
Na jaře bude Česko vyzváno k úklidu znovu. Je to prospěšná
akce, počítáme s tím a rádi se opět zapojíme. A co vy? Přidáte
se?
žáci 8.A a 9.A ■

10/2019 | strana 7

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Přijmeme učitelku MŠ a požadujeme kvalifikaci dle § 6 odst.
1 zákona č. 563/2004 Sb., nástup možný od 1. 1. 2020,
v případě zájmu zašlete životopis na ředitelství MŠ: reditelka@ms-klasterec.cz.
Připomínáme konání veřejné sbírky použitého ošacení 11.–13. listopadu 2019
Sbírka proběhne v salonku radnice od 8.00 do 17.00 hodin.
Jiný termín lze dohodnout na e-mailu: bendova@muklasterec.cz nebo telefonicky 734 286 498.
Zasedání zastupitelstva proběhne 7. listopadu 2019
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se od 15.00 hodin v kulturním
domě uskuteční zasedání Zastupitelstva města Klášterce
nad Ohří. Zabývat se bude mimo jiné schvalováním pravidel
pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě
Ciboušovská. Všichni jste srdečně zváni, online přenos můžete vidět na YouTube: Aktuality Klášterec. Děkujeme.
Důchodci nad 65 let musí zažádat o novou čipovou
kartu
Dne 31. 12. 2019 končí platnost stávajících papírových průkazek pro kategorii cestujících Důchodci nad 65 let. Od
1. 1. 2020 budou průkazky nahrazeny bezkontaktní čipovou
kartou. O novou kartu lze žádat v Přepravní a informační
kanceláři v Klášterci nad Ohří – ul. Nádražní 199, a to v pracovní době od 07.30 do 16.00 hodin. Výroba čipové karty
trvá cca 30 dní, žádáme tedy o včasné vyřízení žádosti
o čipovou kartu. Abyste mohli již od 1. ledna 2020 využívat
výhodné jízdné, předložte tedy vyplněnou žádanku nejpozději do konce listopadu 2019.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Žádanku si můžete vyzvednout na Přepravní a informační
kanceláři v Klášterci nad Ohří. S vyplněnou žádankou je nutno
předložit jednu barevnou fotografii o rozměru 35x45 mm
a pro ověření nároku platný občanský průkaz. Jelikož v současné době v Klášterci nad Ohří není žádný fotograf, můžete
se přijít nechat vyfotit do turistického informačního centra
pod radnicí. Fotografii vám vytiskneme v požadovaném rozměru. Nebude se jednat o klasickou průkazovou fotografii
pro jiné účely, dopravce MHD ji však bude akceptovat.
Cestující, kteří mají stávající papírovou průkazku platnou
do 31. 12. 2019, dostanou na základě vyplněné žádanky
čipovou kartu zdarma. Poplatek za zhotovení čipové karty
pro nové držitele je 120 Kč, platnost karty je 3 roky.
Cena ročního časového jízdného pro kategorii cestujících
Důchodci nad 65 let zůstává 200 Kč s „plovoucí“ platností,
tzn. pokud bude vystavena v průběhu roku například
k 20. 3. 2020, bude platná do 19. 3. 2021.
Návštěvnici našeho města jsou srdečně vítáni
V tomto duchu Turistické a informační centrum pod radnicí
prezentovalo Klášterec nad Ohří na veletrhu cestovního
ruchu plzeňského kraje ITEP
2019, který se konal v Plzni
19.–21. září. Zájem o naše
město ze strany návštěvníků veletrhu nás potěšil,
odnesli si spoustu letáčků
a drobných dárků a každý
den soutěžili o Klášterecké
lázeňské oplatky. V listopadu se chystáme na veletrh
do Lipska.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
přináším vám nové zprávy z našich obcí.
Proběhl pro nás již tradiční výlet na houby,
ale bohužel se hub moc nenašlo. Houbařské
žně probíhají spíše až teď, ale i tak jsem rád,
že nám vyšlo počasí a výlet se vydařil. Chtěl
bych poděkovat panu Polcarovi za organizační
vedení této akce.
Stále je v našich obcích co vylepšovat, a tak naši pracovníci
plní úkoly, které jim neustále vymýšlím. Proběhl větší úklid
rampy na nádraží ve spodní části Okounova a byl prořezán
výhled u kolejí pro větší bezpečnost. U všech činností využíváme naši techniku, kterou obec disponuje a neustále oceňuji její přínos. Pomalu také začínáme s přípravou na zimní
údržbu a od listopadu začne prořezávání náletových dřevin
podél komunikací, aby se zlepšila bezpečnost.
V Kotvině došlo k vyčištění staré skládky odpadu podél
komunikace. Stejnou komunikaci, kterou využívají zejména
naši chataři, budeme ještě opravovat.

Musíme přikročit k oplocení pozemku u hasičské zbrojnice,
jelikož se do našeho kontejneru začal vozit odpad z okolních
vesnic.
Dále bych chtěl informovat naše občany o provozních dnech
a hodinách v našem sběrném dvoře. Od listopadu bude dvůr
otevřen:
Středa 15.00–17.00
Sobota 11.00–14.00
Neděle 11.00–14.00
Sběrný dvůr je otevřen pro občany s trvalým pobytem
v našich obcích a pro vlastníky chat na našem území.
V úterý 29. října máme naplánovaný úklid podél komunikace
z Klášterce nad Ohří do Kotviny. Do této akce se zapojí děti
z DDM Volňásek Klášterec nad Ohří, ale mohou i další rodiče
s dětmi. Vyrážet se bude v 8 hodin z křižovatky Kotvina –
Klášterec. V příštím čísle Vás budu informovat, jak tato
akce byla úspěšná.
Josef Dvořák,
starosta Okounova ■
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Rozhovor s… Jiřím Jedličkou
Při příležitostí významného
výročí klášterského gymnázia a střední odborné školy
jsme požádali o rozhovor
prvního ředitele této školy,
Mgr. Jiřího Jedličku. Pan
Jedlička pochází z Podbořan. Do Klášterce se přistěhoval kvůli zaměstnání.
V době, kdy stál u zrodu
místního gymnázia v roce
1994, měl už za sebou bohatou pedagogickou praxi. Ve
funkci ředitele setrval úctyhodných 15 let. Svou aktivitou a podnikavostí se mu
podařilo položit škole solidní
základy, na nichž staví další. Díky němu jí bylo někdy
humorně přezdíváno „Jedličkárna“ či „Jedličkův ústav“.
Rozhovor s ním se přirozeně točil hlavně kolem tématu
jeho celoživotního zaměstnání. Ačkoliv je pan ředitel již
10 let v důchodu, přesvědčil mne o tom, že ho nelze
v žádném případě zařadit do kategorie „stará zkostnatělá
škola“. Na rozdíl od některých nenaříká nad tím, jak jsou
děti rok od roku horší. Jsou podle něj jen „jiné“ a tak k nim
přistupoval. Má zkušenosti z reálného školství a nyní již
také zdravý odstup. Právě proto získává jeho vidění věcí
na hodnotě.
na matfyz. Přijímací zkoušky
Hned na úvod se nabízí jsem udělal, ale nebyl jsem přiotázka – jaký prospěch jste jat pro nadměrný počet uchaměl ve škole Vy?
zečů s lepšími výsledky. Zvolil
Průměrný, nebyl jsem žádný jsem tedy učitelský obor na
šprt ani propadlík. Ovšem byly Pedagogické fakultě v Ústí nad
předměty, které jsem nemusel. Labem – fyzika a základy průmyslové výroby.
A jaké třeba?
Například dějepis. Problém byl A jaké byly Vaše učitelské
v tom, že když měla událost začátky?
přesné datum, učitel na něm Myslím, že to šlo poměrně
bazíroval. Museli jsme uvést hladce. Mimochodem letos
přesný den, měsíc a rok, včet- 27. srpna uplynulo přesně 50
ně jmen samozřejmě. To let, co jsem vstoupil do budovy
nebylo nic pro mne. Nemám 2. ZŠ v Klášterci nad Ohří. Shápaměť na telefonní seznamy, něl jsem tehdy umístnění
nemohl bych být hercem, s ubytováním a tady mi vyhonezapamatoval bych si roli. věli. Tenkrát zde dělal ředitele
Mám paměť logickou, potře- pan František Marhan a řekl
buji mít možnost si věc spočí- mi: „Beru tě, nechám tě měsíc
tat, ověřit, vyvodit. Proto mě rozkoukat a pak se na tebe přibavily spíš předměty technic- jdu podívat.“ První rok jsem ho
kého charakteru jako mate- viděl na hospitaci třikrát a pak
už ne. Říkal, že mě už vidět
matika, fyzika, chemie.
nepotřebuje, že učit umím.
Kdo má zásluhu na tom, že
Začal jste tedy učit fyziku?
jste se stal učitelem?
Můj táta. Měl dva výuční listy Hlavně fyziku a dílny. S dětmi
na technické obory autoelek- jsme opracovávali plasty, dřetrikář a automechanik a střed- vo, kov. Tím získávaly mechaní průmyslovou školu strojní. nickou dovednost, zručnost,
Pracoval jako elektrikář a ob- což bylo velkou výhodou. To je,
sluha velínu na rozvodně elekt- myslím, to, co dnes dětem chyrárny. Jeho hobby bylo seřizo- bí, oni mají teď hlavně dovedvání motorů, aut, motorek. nost „prstovo-mobilní“.
Dodnes jsem schopný si toho Pak ještě brannou výchovu,
doma hodně sám opravit. která byla zavedená jako předPůvodně jsem se chtěl dostat mět někdy na začátku 70. let.

Na tu jsem měl dodělanou třetí
aprobaci.
Branná výchova? To mám
spojené spíše s obdobím
minulého režimu.
Kdyby byli vypustili tu politickou část, mohl by být předmět
zachován a děti by mohly mít
ucelený soubor dovedností,
které v branné výchově byly.
Žáci dnes neumí poskytnout
první pomoc, těžko se orientují
v dopravě, v terénu, topografii.
Mapy, buzoly, poznávání přírody, to vše bylo součástí.

Protáhněte se
a zařvěte si, říkal
jsem studentům.
Měl jste nějakou osvědčenou metodu na upovídané
nebo zlobivé studenty?
Nikdy jsem nepsal poznámky,
to nic neřešilo. Jediná metoda,
kterou jsem uplatňoval, když
bylo třeba, zněla: Každý má
právo na vzdělávání se, ale nikdo nemá právo ho rušit. Kdo
ruší, musí si jít stoupnout dozadu. K sezení je to ve škole za
odměnu, k stání zdarma.
Prý jste házel po studentech
klíče?
Ale jo, občas něco uletělo. Když
byli studenti unavení, spíše
jsme otevřeli okno a řekl jsem
jim: Protáhněte se a zařvěte si.
Když řvali málo, museli to opakovat. (Toto se smíchem
potvrzují i dvě kolegyně-absolventky z odboru komunikace,
pozn. red.)
Byl jste prvním ředitelem
místního gymnázia. Co bylo
impulzem pro jeho založení
v Klášterci? Gymnázia již
přeci fungovala v Kadani,
Chomutově a v Ostrově…?
Prapůvod gymnázia se váže
k roku 1993. Tehdy přišel
s nápadem, aby mělo město
vlastní střední školu, jeho starosta, pan Šroubek. Klášterec
měl zhruba stejný počet obyvatel jako Kadaň. Do Kadaně
jezdila spousta studentů a také
mladší děti na víceleté gymnázium. Záměrem bylo umožnit
jim, aby nemuseli dojíždět za
vzděláním. S takovou školou by
se také město mohlo lépe rozvíjet.

Jaké kroky tedy vedly k jeho
otevření?
Především bylo třeba, aby
město požádalo ministerstvo
o schválení žádosti o otevření
víceletého gymnázia, zároveň
s tím se hledalo jeho umístění.
Dalším nutným krokem byl
konkurz na ředitele, ve kterém
jsem uspěl, a uspořádání přijímacích zkoušek. Toto všechno
se zvládlo a začínali jsme v září
1994 s primou, měli jsme 27
dětí z Klášterce, které ukončily
5. třídu. Ve 2. ZŠ, kde jsem
učil, byl tehdy úbytek dětí.
Zpočátku jsme proto sdíleli
budovu s nimi. My jsme se
postupně rozšiřovali a oni se
zmenšovali.
Ke gymnáziu jste v roce
2000 přidružil střední odbornou školu. Jak k tomu
došlo a proč zrovna sociální
obor?
Naše škola dříve spadala pod
Školský úřad Chomutov, kde
jsme se s kolegy řediteli pravidelně setkávali na poradách.
Vedoucí školského úřadu, tehdy pan Kohout, na jednom
z nich přišel s tím, že nám
v okrese chybí sociální obor.
Nabízel to nejprve na gymnázium do Kadaně. Tamní ředitelka paní Kožíšková to odmítla,
a tak jsem po tom sáhl. Znamenalo to další příliv studentů
do města a později, kdy školství
převzal kraj a kdy byla tendence některé školy zavřít, nás to
také zachránilo.
Co považujete za svůj největší úspěch z doby, kdy
jste byl ředitelem?
V době, kdy jsme otevřeli ucelený 4letý a 8letý cyklus na
gymnáziu a ucelenou střední

Promoce 1969
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO

Lyžování s manželkou v Dolomitech během jarních prázdnin
odbornou školu, podařilo se mi
dosáhnout 100% aprobovanosti pedagogického sboru, na
což jsem velmi hrdý. Jako jediná škola v kraji jsme začali učit
angličtinu a němčinu ve výkonnostních skupinách. To byla
skutečně rarita. Také na tom
jsem vybudoval dobrou pověst
školy. Začali k nám dojíždět děti
z Ostrova, Chomutova, Jirkova,
z hor a některé i z Kadaně. Ty
z Lubence nebo Žatce jsme
měli po dohodě ubytované na
domově mládeže v Kadani.
Školu jste opouštěl před 10
lety. Uběhla mezitím sice
nějaká doba, ale když se
zamyslíte nad dnešní mladou generací, sdílíte také
názor, že jsou dnešní děti
rok od roku horší?
Nesouhlasím s tím, že jsou horší nebo lepší, jsou jiné, protože
vyrůstají v komplexně jiných
podmínkách – politických, finančních, materiálních, zájmových, a to je formuje. Proto je
třeba s nimi také jinak pracovat.
Jak jste na to šel Vy?
Vycházel jsem z toho, co je přínosem pro ně. Měl jsem v sobě
hlavně to, že mají poznávat
a naučit se pracovat se zdroji
informací. Proto bylo třeba
vést je k tomu, co, kde a jak
získají. Přitom mi šlo hlavně
o věci důležité pro život, pro
praxi, aby se uměli orientovat
a sami pak hledat zdroje k dalšímu poznání. Sedět v lavici
a učit se něco, co jen slyšíte,
není tak efektivní. Jestliže jste
vtaženi do procesu, měření
nebo zpracovávání informací,
které někde sami získáte, tak
je to o něčem jiném. Nejlepší
je vlastní zkušenost.

Kdo kantořinu
nezažil, tak neví,
o čem mluví.
Jaký je Váš názor na státní
maturity?
Jako prospěšné vnímám ověřit
v rámci maturitní zkoušky formou testu jakýsi etalon znalostí
a dovedností, ale jednu výhradu bych měl. Nesouhlasím
s centrálně opravovanými
a hodnocenými slohovými pracemi. Vývoj studenta zná
v tomto nejlépe jeho učitel, ví,
kdy se jedná o chvilkové selhání
či souvislé nezvládání během 4
let, což se promítá i do hodnocení. Nejsem také pro plošné
státní maturity z matematiky.
Pokud chcete zvládnout maturitní zkoušku z tohoto předmětu, musíte mu rozumět, znát
postupy. Pokud to tam nevidíte,
tak s tím prostě nic neuděláte.
Co si myslíte o pozici učitelů
ve společnosti?
Kantor byl a je podřadný člověk, 20 let se jeho hodnocením
nikdo nezabýval. Kdo kantořinu
nezažil, tak neví, o čem mluví,
když tvrdí, že se jim přidává
moc. Podle mého by si zasloužili
100% přidání.
Přesto se zdá, že nedostatek kvalifikovaných učitelů
bohužel nikoho moc netrápí…
Četl jsem kdysi takovou studii,
ve které se s podobným problémem zabývali ve Švýcarsku.
Stárl jim pedagogický sbor
a mladé učitele od nástupu
odrazoval plat. Sestavili tedy
25člennou komisi, která se dva
a půl roku zabývala analýzou
komplexní zátěže kladené na

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Jím všechno, ale není nad dobře pečené vepřové
s bramborovým knedlíkem a špenátem.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Modrá.
Kde nejdále jste ve světě byl?
Procestoval jsem Evropu často během školních poznávacích zájezdů. Ale s manželkou obzvláště rádi vzpomínáme na dovolenou na řeckém ostrově Zakynthos.
Byli jsme ubytováni v hotelu přímo u pláže, kde kladou
vejce mořské želvy a rodí se tu malé želvičky. Ochránci
zvířat umísťovali k hnízdům cedulky s pravděpodobným
termínem vylíhnutí. Mláďata se vyklubala v noci a ráno
jsme nacházeli na písku stopy malých nožiček a ocásků.
To byl největší zážitek z dovolené.
Jaké máte koníčky?
Od malička jsem byl sportovně založen. Začínal jsem
v 7 letech gymnastikou. Skončil jsem s ní ve 13 letech,
kdy se mi odstěhoval trenér. Hrál jsem také fotbal,
volejbal, míčové hry obecně. Byl jsem takový „multisportovní“. Z toho všeho mi teď zůstalo sjezdové lyžování a v létě plavání, kolo a pěší výšlapy.
Mimo sport mám teď dalšího koníčka – zahrádku. Je
to tedy v prvé řadě doména mojí paní. Rád tu usednu
na zahradní houpačku, dám si kafíčko a dívám se na
naší „trojkorunu“ – Mravenčák, Černou horu uprostřed
a Lestkov. Teď na podzim se začínají zbarvovat. To je
prostě nádhera…
Co Vám dala a vzala Vaše práce?
Dala mi stabilitu zaměstnání, bydlel a pracoval jsem
v jednom městě, působil jsem v oboru, který mě bavil
a který jsem vystudoval. Vzala mi větší možnost realizace. Vzhledem ke sníženým příjmům nemohl být můj
osobní rozvoj takový, jaký by býval mohl být.

V závěru ředitelské kariéry s učitelským sborem
státní zaměstnance při výkonu
jejich povolání. Hodnotili psychickou a fyzickou zátěž, prestiž
ve společnosti nebo finanční
ohodnocení. Výsledky byly pro
mne překvapující – jako povolání s největší komplexní zátěží
vyhodnotili zkušebního pilota,
učitel se umístil na druhém místě a hned za ním skončil chirurg
na sále. Podle výsledků tohoto
průzkumu byly následně upraveny tarifní tabulky a další pracovní podmínky.
Obávám se, že je to v současném Česku to nejméně

pravděpodobné řešení. Co
byste na závěr vzkázal či
popřál Vašim kolegům, současným učitelům?
Přeji všem učitelům, aby jejich
práce komplexně rozvíjela
osobnosti studentů tím, že je
současně komplexně rozvíjena
jejich osobnost patřičným
finančním a prestižním oceněním ve společnosti.
Děkuji za příjemný rozhovor a do dalších let přeji
mnoho zdraví.
Kateřina Šmahelová ■

KULTURA
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Mladá generace pátrá po osudech zaniklých obcí
Žili tam spíš jejich prarodiče.
Možná. Když tudy dnešní studenti procházejí, nachází už
jen smutné pozůstatky zašlé
slávy míst, kde ještě poměrně „nedávno“ jiní žili a vyrůstali, podnikali a budovali, snili
a plánovali, smáli se i plakali… Jejich domovy stály jen
kousek od těch našich. Svou
usilovnou prací chtějí studenti

nám ostatním znovu zpřítomnit příběhy míst, která byla
často unáhleně vymazána
z map. Ožívají znovu během
vyprávění jejich obyvatel.
Ohlas k této studentské aktivitě je velký a rozhodně stojí
za zveřejnění.
Kniha s názvem Přísečnice
žije – Preßnizt lebt! je úctyhodným dílem o počtu 512

Studenti představují svou práci v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích, foto Vlasta Fišrová

stran, psaným dvojjazyčně:
česko-německy. Vyšla letos
na podzim. Podílel se na ní
tým studentů Gymnázia
Kadaň a Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge,
Annaberg-Buchholz pod vedením Mgr. Veroniky Kupkové
a Dipl. Lehr. Daniely Hielscher.
Bývalé okresní město v knize
zmapovali velmi detailně
z mnoha stran. Obsahuje
mnoho vzácného fotografického materiálu a cenné vzpomínky pamětníků. Kontakt
pro objednání knihy: kupkova.veronika@gymnaziumkadan.cz. Několik výtisků je
také k dispozici v turistickém
informačním centru na radnici
zde v Klášterci. Kniha je
k dostání za dobrovolný příspěvek.
Ani klášterečtí studenti za
nimi nezůstávají pozadu.
Tříčlenný tým ve složení
Aneta Hyksová, Daniel Synek a Ondřej Hrubiško, pod
vedením Mgr. Miloslavy Koubové nyní dokončuje práci na
dokumentárním
filmu

a textu s názvem Zaniklá
obec Mikulovice. Premiéra
filmu se plánuje na začátek
příštího roku. Také oni chtějí zdokumentovat historii
obce, pátrali po dobových
fotografiích v archivech,
natáčeli mši v mikulovickém
kostele i rozhovory s bývalými obyvateli a pamětníky.
Konzultovali věc také s odborníky na urbanismus,
architekturu nebo psychologii. Svou aktivitou se hodlají
zapojit do tzv. SOČ, tedy
soutěže ve studentské odborné činnosti.
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Výročí pádu komunistického režimu si v galerii Den seniorů 2019
Kryt připomeneme výstavou fotografií Lenky s heligonkáři
a harmonikáři
Hatašové a Miroslava Rady
Lenku Hatašovou určitě
nemusíme dlouze představovat, v galerii Kryt uvidíme její
tvorbu již podruhé. Poprvé to
bylo v roce 2017 při výstavě
Obrazy Izraele, tentokrát

k nám přiveze a představí
dosud nepublikované fotografie z průběhu revoluce
1989 v Praze.
Miroslav Rada působil jako
dlouholetý fotograf Deníku

a v galerii představí fotografie
z průběhu revoluce v severních Čechách včetně fotografií z ekologických demonstrací
v Teplicích, které předcházely
pražským protestům.
INFORMACE
Vernisáž druhé
výstavy ze série
Osudových devítek
s názvem 30 + 30
se v galerii Kryt
uskuteční
8. listopadu 2019
v 17.00 hodin.
Výstavu můžete
navštívit
až do 6. prosince 2019.

S knížkou do života – dárek větší, než se zdá
Městská knihovna se letos
připojila k celostátní akci
„S knížkou do života – BOOKSTART“. Akce se zaměřuje na
rodiče těch nejmenších, které
chceme oslovit, aby pro své
děti vytvářeli správné návyky
již od prvních krůčků. V rámci
této akce rodiče obdrží při
vítání občánků informační
brožuru, která slouží zároveň
jako poukaz na startovací
sadu pro děťátko i rodiče.
Sada obsahuje dvě knížky,
jednu pro rodiče, druhou pro

mimčo, dále poukaz na roční
bezplatnou přihlášku do
knihovny, ale hlavně možnost
zapojit se do BOOKSTART
klubu.
Pro členy klubu bude knihovna
od podzimu do jara pořádat
tematická setkání, samozřejmě vždy přizpůsobená
možnostem a schopnostem
dětí. V knihovně bude připraven i přebalovací pult, kobercová zóna a dlouhodobě již
tvoříme knižní fond pro takto
malé děti. Tento dárek od

městské knihovny je opravdu
větší, než se zdá, protože děti,
které si brzy vytvoří vztah ke
knihám a četbě, jsou v životě
úspěšnější. Lépe zvládají
komunikaci a nároky kladené
na ně později ve škole.
Startovací sadu, kterou jste
obdrželi, si můžete IHNED
vyměnit za dárek v oddělení
pro děti a mládež. Schůzky
BOOKSTART klubu se konají
každé pondělí od 10 hodin.
Martin Biša,
Městská knihovna ■

Velmi mě potěšil nejen hojný
počet diváků na setkání heligonkářů a harmonikářů u příležitosti Dne seniorů 2019,
ale i jejich aktivní účast během
celého hezkého večera. Všichni se dobře bavili, jednak
zásluhou protagonistů, jednak
díky výborným podmínkám
v kulturním domě, které zajistilo jeho vedení i jednotliví zaměstnanci. Poděkování
patří také městu za finanční
příspěvek a Okresnímu výboru Svazu tělesně postižených.
Při pořádání akce jsme žádali
o finanční příspěvek také Krajský úřad Ústeckého kraje, tam
bohužel nebylo naší žádosti
vyhověno. Nad jejich rozhodnutím neskrývám své zklamání, ale i přesto se večer velmi
vydařil. Účinkující podali během svého vystoupení úžasné
a upřímné výkony, za což jim
také velmi děkuji a těším se
opět na shledanou příště.
Stanislav Kotous,
pořadatel ■

Vzpomínka
na Karla Gotta

SEPTEM CANTET na festivalu v Litoměřicích
Ženský pěvecký komorní soubor SEPTEM CANTET Klášterec nad Ohří přijal pozvání
PhDr. Vladimíra Frühaufa, člena sborových dirigentů Asociace hudebních umělců
a vědců v Praze na 25. ročník

festivalu „Podzimní sborové
dny“. Festival byl zahájen
v pátek 11. října koncertem
v barokním sále na zámku
v Libochovicích a pokračoval
sobotním koncertem v kostele
Všech svatých v Litoměřicích.

Jako posluchač se účastním
každého vystoupení tohoto
pěveckého souboru a děkuji
jeho členkám za skvělý zážitek
a reprezentaci našeho města.
Monika Paroubková,
předsedkyně spolku ■

Se smutkem i hrdostí sdílíme vzpomínku na návštěvu
Karla Gotta v Klášterci nad
Ohří při příležitosti pořádání
výstavy jeho obrazů v galerii Kryt v říjnu roku 2011.
Ať už jsme byli nebo nebyli
jeho fanoušky, nikdo z nás
nezůstal jeho uměním zcela
nedotčen, patřil k životu
(nejen) v české společnosti
po dlouhou dobu a zbylo po
něm prázdné místo. Pane
Karle Gotte, děkujeme.
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Gymnázium a Střední odborná škola v Klášterci
nad Ohří letos slaví čtvrtstoletí své existence
Svou činnost zahájilo osmileté
gymnázium dne 1. 9. 1994
s jedinou třídou čítající 27 studentů. O 6 let později přibyl
ke stávajícím třídám osmiletého gymnaziálního cyklu
1. ročník čtyřletého gymnázia
a současně byl otevřen i 1.
ročník SOŠ sociálně správní.
První maturitní zkoušky proběhly v květnu 2002 a svou
zkoušku dospělosti tehdy složilo úspěšně 26 studentů.
Od školního roku 2003/2004
se poprvé ve škole vyučovalo
ve všech ročnících všech tří
studijních oborů, a tak v květnu 2004 opustilo bránu naší
školy již 74 absolventů. Tento
počet mladých lidí, kteří většinou pokračují v dalším studiu na vysokých či vyšších
odborných školách, zůstává
téměř stejný po celé další
období. Naši bývalí studenti
za pětadvacet let existence
školy dávno dospěli, mnozí
z nich dosáhli vysokoškolských titulů a v současné

době vykonávají nejrůznější,
mnohdy velmi náročné a odpovědné profese. Potěšujícím
faktem je to, že na svou
střední školu nezapomněli
a nezapomínají a se svými
bývalými učiteli jsou i nadále
v kontaktu.
Počet vyučujících se od založení školy stále zvyšoval až
ke dnešnímu počtu 36 pedagogů. Někteří učitelé změnili
své působiště a nastoupili za
ně další pedagogové, některé
z kolegyň založily rodinu
a odešly na mateřskou dovolenou, několik učitelů odešlo
do důchodu, řadu pedagogů
však rozšířili i někteří bývalí
studenti gymnázia.

Ke změnám došlo i ve vedení
školy: Mgr. Jiří Jedlička, který
stál u zrodu gymnázia, svou
funkci ředitele vykonával do
srpna 2009. V září téhož roku
ho vystřídala Ing. Jaroslava
Kovandová.
Školní budova, v níž GSOŠ sídlí, je ovšem výrazně starší než
gymnázium samotné, má za
sebou již více než 60 let svého
fungování. Aby školní prostory
mohly naplňovat cíle pedagogů
tj. zajistit svým studentům
všestrannou a komplexní
výuku, bylo nutné leccos inovovat. Za výrazné finanční
podpory významných průmyslových podniků, mnohých
soukromých podnikatelských

subjektů, města Klášterce nad
Ohří i Ústeckého kraje se studenti dočkali nové studovny,
šaten a sociálního zázemí
u tělocvičny. Postupně bylo rekonstruováno sociální zařízení
v celé školní budově, výraznou
proměnou prošla většina tříd,
pravidelně je inovováno vybavení učeben informatiky i přírodovědných předmětů.
I díky tomu se nyní jedná
o moderní školu 21. století, která může hrdě a bez obav vykročit do dalších let své existence.
Irena Klementová, GSOŠ ■

Život na gymnáziu je bohatý na zajímavé projekty
Studium na GSOŠ je pravidelně doplňováno pořádáním
řady zajímavých odborných
exkurzí a projektů. V roce
2012 byl zahájen projekt
Podporujeme talenty, v jehož rámci vedení školy organizuje pro nejlepší studenty,
účastníky soutěží a studenty
aktivně se zapojující do
různých školních akcí či dění
v regionu zahraniční poznávací zájezdy.
Od počátku existence školy
se rozvíjí zahraniční spolupráce a účast v různých
mezinárodních projektech,
kdy se studenti setkávají se
svými vrstevníky z partner-

ských škol z Německa a Holandska.
Pravidelně na gymnáziu probíhá projektové vyučování,
v jehož rámci se žáci zapojují
do různých akcí a aktivit pořádaných školou. Velmi často se
jedná o mezipředmětové projekty a také projekty s přesahem mimo školu, např. ve
spolupráci s městem Kláštercem nad Ohří. K nejúspěšnějším výtvarným a divadelním
počinům se právem řadí projekt
Kometa, dnes již tradiční klášterecká kulturní akce. Na její
realizaci má velkou zásluhu
divadelní soubor The Brokes, který ve škole úspěšně

Vítězové mezinárodní soutěže ve Štrasburku

pracuje od roku 2003. Činnost
divadelního souboru přesahuje
hranice školy, za dobu své existence připravili studenti se svými učiteli hezkou řádku představení pro klášterecké publikum. Další akcí s téměř celoměstským charakterem je Majáles, který má většina obyvatel Klášterce spojený s pestrým
průvodem originálních masek.
Z dlouhé řady projektů, na
kterých se učitelé a žáci gymnázia podílí, je potřeba ještě
uvést projekt Poznáváme
společně – Klášterečtí senioři a žáci se vzdělávají společně
pod jednou střechou. Jedná
se o projekt celoživotního

vzdělávání a mezigenerační
spolupráce, jehož garantem
je město Klášterec nad Ohří.
V současné době probíhá již
pátý ročník s velkou nabídkou
zajímavých kurzů pro seniory.
Co dodat závěrem? Dvacet pět
let není nijak závratně dlouhá
doba, ale Gymnázium a Střední odborná škola v Klášterci
nad Ohří si dokázala získat přízeň i zájem nejen obyvatel
regionu.
Eva Kocábová, GSOŠ ■
Učitelům i studentům této
školy přejeme i do dalších
let mnoho úspěchů.

V rámci projektu Podporujeme talenty jsme se letos podívali
do Polska
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Přidejme ještě tři a máme tu dvě plnohodnotná smíšená fotbalová družstva
I takto je možné vyhodnotit letošní podzimní vítání občánků na zámku, která proběhla 22. září a 12. října 2019. Ať už
budou jednou tyto děti v životě dělat cokoli, ať jsou v tom šťastné.
Foto: Nikola Chalupníčková, Facebook: NikiChFoto

Nella Nápravníková

Pavel Šafařík

Rebeka Svobodová

Adam Toth

Daniela Kostyánová

Bruno Šinágl

Tina Hendrych

Michael Košátko
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Eliška Paznohtová

Pavlína Šveňhová

Lily Scholze

Matěj Kroupa

Madlen Fialová

Adéla Kolomijcová

Mariana Orságová

Vojtěch Doležal

Lukáš Janouškovec

7. října uplyne 15 let
od úmrtí našeho syna
Pavla Kolaříka. Zemřel náhle ve
věku 38 let. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají rodiče a bratři
s rodinami.
23. října to
byl rok, co
nás náhle
opustil pan
Oldřich
Skácel. Kdo
jste ho znali,
věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku. Děkuje
rodina.
27. listopadu by oslavil
100. narozeniny pan
Jan Coufal.
Kdo jste jej
znali,
zavzpomínejte s námi. Synové s rodinami.

Volňásek myslí už na předškoláčky…

Ema Tokoli

Dominik Balog

Pro děti od 1 roku do 5 let v doprovodu rodičů či prarodičů pořádáme:
V pondělí dopoledne Klubíčko č. 1 se zpěvem dětských písniček, učením
se říkadel, tancem a cvičením hry na Orffovy nástroje. Ve středu dopoledne
Klubíčko č. 2 s malováním, vystřihováním, hraním her a vyráběním
z různých materiálů. Děti si zvykají na kolektiv.
Pro děti od 3 do 6 let ve středu od 16 do 17 hodin: Taneční kroužek
,,Princátka“. Čeká je pohyb a tanec, zdravotní a uvolňovací cviky, správné držení těla, spojení pohybu a hudby, rytmika, první taneční kroky.
Kontakty: e-mail ddm.volnasek@seznam.cz, telefon 474 375 872.
Těšíme se na vás.
Hana Kottková, DDM Volňásek ■
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Pohádka O tankové bitvě, kterou svět neviděl
V minulém čísle jsme se dotkli
konce druhé světové války
v Klášterci nad Ohří, se kterým souvisí další zajímavé
téma z dějin našeho města,
a to údajná tanková bitva
nad Kláštercem u Domašína. Tato legenda vzešla
v roce 1965 z iniciativy několika místních členů komunistické strany. Tanková bitva
měla probíhat poslední den
války na krušnohorských svazích nedaleko Klášterce. Tato
událost úzce souvisí právě
s úlohou sovětské a americké
armády během osvobozování
naší vlasti a je nutné připomenout, že je potřeba si vážit každého vojáka, který se
účastnil osvobození, i každého
člověka, který v prvních dnech
míru pomáhal při obnově naší
země a oddělit jejich oběti
a nasazení od pozdějších propagandistických bojů o moc.
A jak silnou roli tedy hrála
Rudá armáda v roce 1945
právě u nás? Sověti, pouze
malá posádka, přišli do Klášterce až relativně dlouho po
skončení války. Příslušníky RA
potkávali Klášterečtí v ulicích
až od června 1945. V září
stejného roku se zde konal
společenský večer a právě
v souvislosti s ním je poprvé
zmíněno jméno Alexandroviče Ljaguševa, kterému bylo
při této příležitosti společně
s dvěma dalšími vojáky propůjčeno čestné občanství
města Klášterce. Česká i sovětská posádka tu působila
až během léta, a ačkoliv postupem času vznikla legenda,
že Klášterec osvobodily
sovětské jednotky právě pod
vedením Ljaguševa, není to
pravda. Ljagušev byl posádkový velitel Klášterce,
a v Klášterci nebojoval a ani
ho neosvobodil. Sověti se pak
ve městě zdrželi až do listopadu 1945. Ale nepředbíhejme.
Američtí vojáci se v Klášterci nad Ohří objevili dříve
než sovětští, i když v podstatě také až po skončení
války, tj. 8. a 9. května.
Jejich přítomnost v Klášterci
potvrzují i vzpomínky Čechů
z revolučního národního
výboru, který již 5. května
1945 převzal správu města
Klášterce. Dle vzpomínek

Ludvíka Kubáta přijel do Klášterce džíp a několik nákladních aut s americkými vojáky,
kteří se zajímali o to, jakým
směrem se dostanou do Mostu. Podobnou informaci zmiňuje i americká historická
literatura, která hovoří o evakuaci spojeneckých zajatců
z Mostu a Teplic. Sovětské
jednotky totiž spěchaly na
Prahu přes Krušné hory, Chomutov a Most. Klášterecko
bylo několik dní po válce
„zemí nikoho“, jak zmiňuje
historik Jindřich Marek. Klášterec Rudá armáda de facto
minula. Díky tomuto zajímavému faktu získává mise
amerických vojáků v Podkrušnohoří zajímavý a tak
trochu pikantní politický kontext, který není pro sovětskou
stranu zrovna dvakrát lichotivý, což mělo zřejmě za
následek mimo jiné onu
vymyšlenou tankovou bitvu.
Americké průzkumné jednotky pronikaly od Karlových

Varů dál za demarkační linii
ze dvou důvodů, a to jednak
zmapovat vojenskou situaci za demarkační linií, jednak měly namířeno na Mostecko ve snaze repatriovat
spojenecké válečné zajatce. Americká armáda se je
snažila zachránit z dosahu té
ruské, jelikož měla z polského
odboje informace o nekorektním a necitlivém zacházení
Rudé armády se zajatými
z řad amerických a britských
jednotek. Právě v Krušnohoří,
zejména na Mostecku, se
nacházel nespočet zajateckých táborů. Jednotky vyjížděly z Karlových Varů a do
11. května přivezly ze sovětského pásma více než 3 500
zajatců, mezi nimiž bylo nejvíce Francouzů, dále Britů,
Belgičanů a Američanů.
Akce amerických jednotek
nedosáhly na našem území
takového rozsahu jako např.
akce jednotek sovětských,
polských či rumunských, je-

jich působení na našem území si naši pozornost ale jednoznačně zaslouží.
Dne 18. dubna 1945 vstoupily americké jednotky 3.
americké armády pod vedením G. S. Pattona na území
Československa. Postupovaly
k nám přes obec Hranice
v ašském výběžku, dále na
Aš, poté se dostaly do Františkových Lázní a Chebu, dále
přes Tachov, Domažlice Železnou Rudu na Klatovy atd.
6. května přijely do Plzně. Ten
den vstoupily i do jiných měst,
mezi nimi jmenujme Český
Krumlov, Mariánské Lázně
nebo Stříbro. Byla dohodnuta
demarkační linie, kterou
Američané nesměli překročit,
ale poté Sověti souhlasili
s tím, že budou moci postupovat na posunutou osu Karlovy Vary – Plzeň – České
Budějovice. Další postup byl
zastaven, ačkoliv Američané
navrhovali, že obsadí území
až po západní břeh Vltavy
a pomohou při osvobození
Prahy. Tam také dorazilo
několik amerických průzkumných jednotek. Ambice generála Pattona osvobodit poslední okupované evropské
hlavní město nebyly vyslyšeny, po nátlaku sovětských
spojenců a diplomatických
ústupcích generála Eisenhowera, který si nepřál žádné
mezinárodní komplikace, mu
to bylo dne 6. května ze strany nadřízených zamítnuto. (J.
V. Stalin chtěl do budoucna
posílit vliv SSSR v Československu, ale to už je zase na
další téma.) Faktem zůstává,
že americké jednotky mohly
Prahu osvobodit dříve než ty
sovětské, zachránit tak několik set lidských životů a především ovlivnit poválečné
uspořádání a politický vývoj
nejenom v našem hlavním
městě, ale v celé zemi.
V roce 1964 měl přijet do
Klášterce opět jeho čestný
občan, údajný velitel jednotky Sovětské armády a údajný osvoboditel Klášterce
Ljagušev. Redaktor Nástupu
Jiří Malík zmiňuje v článku
z roku 1964, že do Klášterce
přijel N. G. Ljagušev. Zajímavostí je, že v klášterecké kronice se v souvislosti s rokem
1945 hovoří o Alexandroviči
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Ljaguševovi, v Nástupu v roce
1964 a i v dalších dobových
dokumentech je pak zmiňován Nikolaj Georgijevič Ljagušev. Nabízí se tedy
myšlenka, zda šlo o jednu a tu
samou osobu, může jít ale
také pouze o chybu v zápisu.
Podstatný je fakt, že zde
zatím není nikde ani zmínka
o údajné tankové bitvě.
N. G. Ljagušev zemřel v červenci 1964. Od roku 1965,
čili až po jeho smrti, se začínají na veřejnosti šířit informace o velké tankové bitvě
na svazích Krušných hor
u Domašína, které měl velet
právě Ljagušev. Objevují se
i písemné záznamy vzpomínek Ljaguševa na samotný
průběh bitvy, psané česky,
neověřené, nepodepsané.
V tom samém roce byl nad
Kláštercem na rozcestí mezi
Rašovicemi a Kotvinou postaven pomník, který stojí
dodnes v místě, ze kterého
měl Ljagušev tankovou bitvu
řídit. Už to je samo o sobě
nesmyslné, protože odsud

není na místo, kde se bitva
měla
odehrávat,
vidět.
O bitvě nejsou nikde žádné
záznamy, jméno Ljagušev
není dohledatelné v seznamech velitelů divizí RA. Padnout mělo údajně 6 000
vojáků, o kterých není nikde
ani zmínka. V Klášterci byla
po Ljaguševovi pojmenována
ulice, vyhlídka a stezka,
dokonce byl „povýšen“ na
generála, zatímco ve skutečnosti nemohl být ani vyšší
důstojník.
Celá anabáze měla zřejmě
jeden jediný důvod, kterým
byla absence válečného hrdiny na straně Rudé armády,
v souvislosti s osvobozením
Klášterce. Bitva byla vyvrácena již v 80. letech 20. století
historikem PhDr. Zdeňkem
Vališem ve sborníku chomutovského muzea Památky,
příroda, život a v roce 1989
byla bitva popřena také na
mítinku Občanského fóra
v kulturním domě v Klášterci
nad Ohří.
Lenka Fricová ■

Kdo zachrání svět? Ani pravda
a láska, ani Greta Thunberg,
jenom Bůh
Zahájení oslav 30. výročí sametové revoluce propuklo
v sobotu 19. října v kostele sv. Kateřiny v Chomutově slavnostní vernisáží výstavy místního Oblastního muzea pod
názvem „Únik z totality aneb listopad ʼ89 na Chomutovsku“.
Výstava má tři části, mapuje jednak 80. léta v Československu, jež vrcholí listopadem 1989, jednak sleduje revoluční události v kontextu místního regionu, její poslední
inovativní součástí je tematická úniková hra. Výstava je
veřejnosti přístupná do 1. února 2020. Vítány jsou rovněž
střední školy a ročníky 2. stupně základních škol.
Další důležitou událostí tohoto odpoledne bylo odhalení
„Obelisku pravdy a lásky JHVH“, který vytvořil klášterecký sochař a umělecký kovář Karel Meloun. Věnoval ho
své manželce. Jeho špička směřuje do nebe, tam také odkazuje Boží jméno v názvu, podpis a bronzový otisk ruky na
obelisku patří Václavu Havlovi, „nebeskému pozemskému
prorokovi“ (foto viz titulní strana). Otisk pořídil pan Meloun
v únoru 1990 při první návštěvě porevolučního prezidenta
v tomto městě. Náš titulek parafrázuje větu, kterou zde
ukončil bezmála 70letý umělec svůj projev, a je zřejmě
esencí jeho životní zkušenosti.
Veřejnému bilancování uplynulých 30 let se při této příležitosti přirozeně nevyhnul nikdo z řečníků, tedy ani europoslanec, chartista a disident Alexandr Vondra, poslankyně
Parlamentu ČR a členka ODS Miroslava Němcová či ředitelka
muzea, Markéta Prontekerová. Snad všichni v souvislosti
s revoluční dobou vzpomínali na onu silnou proměnu společnosti, na pár měsíců lidskosti, tolerance, laskavosti
a pochopení… Ti stejní lidé, kteří toto žili, na to dnes už jen
nostalgicky vzpomínají. Je to tak správně? Těžko říci. Snad
dokud cítí stesk, ještě je naděje, ještě touží, ještě něco lepšího vyhlížejí.
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RETRO aneb 30 let svobody
Tento rok si připomínáme
výročí roku 1939, 80. výročí
začátku druhé světové války
a 30. výročí sametové revoluce. Pádem komunismu
v roce 1989 se Československo po 41 letech stalo svobodným demokratickým
státem.
V kláštereckém kulturním
domě se při příležitosti
těchto významných dní
uskuteční v sobotu 16. listopadu akce s názvem RETRO – 30 let svobody. Součástí budou nejenom koncerty Václava Koubka, Lenky Dusilové a kapely Tichá
dohoda. Písničky Marty
Kubišové zazpívá Adéla
Kodytková, uvidíte divadelní
pásmo k výročí let 1939

a 1989 a hru Lavička aneb
Socialistický časy v podání
divadla The Brokes. Mezi
doplňkovým programem se
můžete těšit na retro raut
a sladký retro bar s cukrovou vatou, fotokoutek a pro
konfidenty bude připravena
kabinka pro převlíkače
kabátů. Celou akci zakončí
oldies party pod taktovkou
Tomáše Bartáka a divadla
Hnedle vedle.
Vstupné je symbolické –
89 Kč, děti, senioři a ZTP
39 Kč.
Akci pořádá město Klášterec
nad Ohří ve spolupráci
s Gymnáziem a střední
odbornou školou Klášterec
nad Ohří a Zámkem Klášterec nad Ohří.

POMÁHÁME
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Jak to udělat, aby byly děti rády po škole?
Na to se zeptejte paní učitelky
Martiny Novákové ze ZŠ Petlérská. Zřejmě by vám odpověděla, že když se sejde
šikovný nápad a štědré možnosti k jeho uskutečnění, dobré
dílo se podaří. Zrovna takový
nápad na mimoškolní činnost
měla paní učitelka, nápad, který opět SPOJUJE generace
(tvoří společně žáci ze ZŠ Petlérská se seniory z místního Domova a děti ze Zařízení
Na Horách v Kovářské), POMÁ-

HÁ přírodě (vyrábějí z přírodních materiálů hmyzí domečky,
ptačí budky, krmítka, pítka
a fontánky) a jednou jistě,
např. pohledem na krmící se
ptáčky, POTĚŠÍ třeba děti v MŠ,
obyvatele Domova pro seniory,
turisty procházející zámeckým
parkem a turistickými trasami
či cyklisty na cyklostezkách.
Tam se totiž plánuje umístění
výrobků.
Za podporu projektu patří velké poděkování ZŠ Petlérská

a DDM Volňásek. Poskytly své
prostory, dílny a pece na vypalování keramiky. Děkují také
Severočeské servisní společnosti a. s. za dotaci ve výši
30.000 Kč na nákup spotřebního materiálu, kterou darovala ze svého Nadačního
fondu Severočeská voda.
První výrobky se budou umís-

ťovat v listopadu, ale projekt
bude ještě pokračovat. Pokud
byste chtěli také podpořit aktivitu dětí a seniorů, můžete jim
darovat pilky, brusky, vrtačky
nebo akušroubováky, které
pro realizaci projektu potřebují. Následně by je využívali
žáci školy v rámci praktické
výuky.

Babičky a chobotničky
– jak se to pěkně rýmuje
Šikovné seniorky z Domova
pro seniory v Klášterci nad
Ohří se zapojily do projektu
„Chobotničky pro kulíšky“
zapsaného spolku Nedoklubko a vytvořily chobotničky,
které pomáhají předčasně
narozeným dětem a jejich
maminkám. Ptáte se: proč
padla volba právě tyto vodní
tvory? Podle výzkumu připomínají chapadélka těchto
chobotniček nedonošeným
dětem pupeční šňůru jejich
maminky. Miminka mají tendenci k úchopu a tím, že mají
chapadélka při ruce, netahají si za zavedenou sondu či jiné
hadičky. Cítí se bezpečněji, jsou klidnější a tím pádem jsou
také stabilnější a lépe prospívají. Naše seniorky se rozhodly
podpořit předčasně narozené „kulíšky“ v nemocnici v Mostě.
Jana Praková, MÚSS ■
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Gymnázium vyhrálo trénink s olympionikem
Již podruhé vyhráli žáci kláštereckého gymnázia olympijský trénink. Jedná se o největší školní sportovní projekt
v České republice – Sazka
Olympijský víceboj, který
je určen základním školám
a odpovídajícím ročníkům
víceletých gymnázií. Žáci při
hodinách tělesné výchovy
plní tzv. Odznak všestrannosti
s deseti různorodými disciplínami a nejaktivnější školy
soutěží o zajímavé ceny.
Návštěva známého sportovce, který přijede společně
s týmem Sazka Olympijského
víceboje a připraví atraktivní
sportovní program s autogramiádou, je jednou z nejlepších cen.
V minulosti již měli studenti
možnost zacvičit si s Vavřincem Hradílkem. Tentokrát
gymnázium a střední odbor-

nou školu navštívil český
reprezentant ve skocích
do vody, jeden z našich nejlepších cliffdiverů, Michal
Navrátil, který se může
pochlubit velkou sbírkou
medailí, mimo jiné i stříbrnou
medailí z Mistrovství světa
v Budapešti. Tréninku s olympionikem se zúčastnili studenti nižšího gymnázia. Právě
oni se totiž svými sportovními
výkony v průběhu minulého
roku na této výhře podíleli
nejvíce. Ozdobou celého
sportovního klání bylo vystoupení kouzelníka iluzionisty a moderátora celé akce
zároveň, Pavla Dolejšky.
Po tomto vystoupení proběhl
závěrečný ceremoniál, kdy
studenti dostali malou odměnu a gratulaci od celého olympijského týmu za své výkony.
Moc děkujeme všem studen-

Svěřenci trenéra Želeva
si opět sáhli na medaile
Turnaj mládeže Velká cena
Březové, pořádaný v Březové u Sokolova v polovině
září, je již tradiční záležitostí. Letos se ho zúčastnilo 138
závodníků, mezi nimi nastoupili i 4 naši. Umístili se
takto:
Pavel Vec – váhová kategorie do 45 kg – 1. místo,
Matyáš Vávra – váhová
kategorie do 72 kg – 1.
místo, Jakub Pícha – váhová kategorie těžké váhy
do 95 kg – 1. místo, Radek
Vec – váhová kategorie do
38 kg – 2. místo. Výkony
a umístěním svých svěřenců
jsem byl příjemně překvapen a jsem s nimi velmi spokojen. Na podzimní turnaje
jsme se připravovali během
letních prázdnin. Přípravu
dokázali chlapci správně
využít, prosadit se v opravdu velké konkurenci, dobře
se umístit a se ctí reprezentovat Klášterec nad Ohří. Na
podzim nás čeká ještě několik turnajů v Plzni, Chotěšově, Krásné Lípě, Liberci
a také jeden mezinárodní
turnaj v Německu.
Při této příležitosti bych
chtěl tentokrát poděkovat
za podporu jmenovitě těm-

to podporovatelům: paní
Drahuši Uzsákové, Olze
Stavenské, Markétě Svobodové, panu Pavlu Cikánovi,
Štěpánu Malastovi, Olegu
Iblovi, Martinu Šímovi,
Romanu Šindelářovi, Lukáši
Blažkovi, Radku Matusznymu a spolku Ženy 100+
a jeho vedení.
Zájemci o tento druh sportu
z řad mládeže ve věku 6 do
13 let se mohou přihlásit
každé pondělí přímo u trenéra. Tréninky se konají
každé Po a St od 18.00 do
19.30 hodin v ZŠ Školní.
Vasil Želev,
Oddíl řeckořímského zápasu
a zápasu ve volném stylu ■

tům za jejich snahu a nasazení. Plně doufáme, že se jim
sportovní dopoledne líbilo
a že je motivovalo k dalším
výkonům v projektu Sazka

Olympijský víceboj a ke zdravému
životnímu
stylu,
k němuž bezpochyby patří
právě pohyb.
Lenka Morová, GSOŠ ■

Tak to máme, přátelé kol, za sebou
66. ročník závodu do vrchu
Měděnec „O věnec buřtů“,
přinesl nového vítěze, „mladou krev“, udávající tempo
závodu. Nastoupila ho ale
také „stará krev“, tvořící
zdravé jádro lokální cyklistiky.
Nejmladší ročník 2007 Stellinka Beránková, nejstarších
bylo více – ročník ʼ51. Radost
byla i z účasti dvou dětí
v závěsu za rodiči. A nejen
z nich. Fakt paráda. Je úžasné
vidět všechny, kteří prostě
mají rádi jízdu na kole a jen
si s námi přišli užít pěkný den.
Ve dvě jsme to odstřelili a do
kopce začalo šplhat 54 lidí.
Podle času na prémii v Klášterecké Jeseni se od startu do
cíle vpředu honila trojka
Miklovič, Šustr, Vaněček,
kteří na prvních třech místech
také dojeli, pouze v prohozeném pořadí. Za touto první
trojkou to samozřejmě taky

SPONZOŘI:
MWR Decor & Design,
ALBE Technik s. r. o.
(ceny, buřty, prémie),
Alšovka (pivko, areál,
dřevo)
vařilo. Než všichni šťastně dorazili do cíle, bylo již na HS
Alšovka na nápor hladových
a vyschlých závodníků vše
připraveno. Smekáme před
každým, kdo se postavil na
start a vyjel to. A o to tu přece
jde: nějak to vyjet, nahoře
dostat buřtík, pivko nebo
čajík, sednout se k ohni, opéct
si to, poklábosit a rozloučit se
tím se silniční sezonou.
Každopádně díky všem, kteří
pomáhali s organizací, i všem,
kteří si to s námi užili. Přes
zimu se mějte hodně dobře
a nezahálejte, ať na jaře
nemusíte shazovat vánoční
kila... Buřťák 2020 se na vás
všechny opět těší. Sejdeme
se jako obvykle...
Martin Wembloud Rytych ■

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
2. 11. (So)
5. 11. (Út)
10. 11. (Ne)
12. 11. (Út)
16. 11. (So)
19. 11. (Út)
24. 11. (Ne)
26. 11. (Út)
1. 12. (Ne)

16:00–17:00
17:00–18:00
15:30–16:30
17:00–18:00
13:30–14:30
17:00–18:00
15:30–16:30
17:00–18:00
15:30–16:30
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(6 x 10 x 6 = Netradiční olympiáda)2
Příkladem akce prospěšné pro
zdraví a dobrou náladu je
Netradiční olympiáda pořádaná pravidelně svazem SPCCH,
odstartovala 8. října a byla
tentokrát netradiční „na druhou“. Nekonala se totiž jako
obvykle v areálu lázní, ale pro
nepřízeň počasí se ji podařilo
v den konání operativně přesunout do prostor místního
kulturního domu, za což patří
velké poděkování panu Antonínu Trejbalovi, který zde akci
umožnil, a také flexibilní organizátorce, paní Anně Tussetschlägerové.
A jak vytvoříte ze společenského sálu sportoviště snadno
a rychle? Vezměte dvě židle

a postavte z nich branku, kam
se soutěžící snaží pomocí
hokejky poslat tenisák. Pokud
byste tento nápad znásobili
dvěma, je tu branka na fotbalový míč. Terč na šipky můžete
dát třeba pod pódium a na stoleček vedle kuželky, aby se do
nich mohlo trefovat. Pak už jen
postačí umístit do předsálí
kužely na házení kroužků
a ještě disciplínu hodu tenisákem na cíl a je hotovo. A pokud
počítáte se mnou, znáte již
všech 6 soutěžních disciplín.
Ale vraťme se ještě na začátek
našeho příkladu – první 6
označuje počet členů v družstvech, kterých bylo celkem
10. Na fotografii je máme

všechny pěkně nastoupené.
Kromě stálic se zde objevily 2
týmy zbrusu nové – tým města Jirkova pod vedením paní
starostky Dariny Kováčové
a tým města Klášterce nad
Ohří, zastoupený starostou,
místostarostou a s nimi soutěžily 4 dámy z odboru sociálních věcí, školství a sportu –
paní Černá, Hotová, Janichová, Makoli Glacnerová. Poslední šestka v pořadí je tedy nám
již známý počet disciplín a tímto jsme dali dohromady olympiádu celou.
A výsledky? Nejen kvůli vyhodnocení se účastníci sešli
opět v kulturním domě 10. října večer. Atmosféru slavnost-

ního očekávání umocnil společenský oděv krásně upravených sportovních nadšenců.
Nejlepší ženou tohoto sportovního odpoledne se stala paní
Emílie Urbišová, nejlepším
mužem-závodníkem byl vyhlášen překvapivě David
Kodytek. Třemi nejlepšími
týmy byly: 1. Město Klášterec, 2. Tsunami, 3. Dovedové. Gratulace byla velká
a pak už se jen pilo, jedlo,
smálo a povídalo, rozdala se
tombola a všichni si to řádně
užili.

Město Klášterec nad Ohří nabízí k pronájmu dva mezonetové byty v ulici J. Á. Komenského
Město změnilo pravidla pro přidělování bytů a nabízí nyní k pronájmu dvě nadstandardní bytové jednotky v ulici J. Á. Komenského, v obou případech se jedná o byty
v nástavbě domu. Byt bude přidělen zájemci, který podá nejvyšší nabídkovou cenu nájemného, přičemž tato nabídková cena nesmí být nižší než aktuální výše
nájemného, což činí 60 Kč/m2/měsíc, tj. 6 576 Kč/měsíc u prvního bytu a 6 768 Kč/měsíc u druhého bytu. Kauce ve výši 15 000 Kč je splatná jednorázově před
podpisem smlouvy. Uzavření nájemní smlouvy by bylo možné již od 1. 12. 2019.
První byt č. 14 o velikosti 3+1 se nachází ve vchodě 466 a jeho výměra je 109,60 m2. Druhý byt č. 15 o velikosti 3+1 se nachází ve vchodě 462 a jeho výměra je 112,80 m2.
Termín prohlídky bytové jednotky: 4. 11. 2019 v 16.30 hodin, případně po telefonické Termín prohlídky bytové jednotky: 4. 11. 2019 v 16.00 hodin, případně po telefonické
dohodě. Minimální výše nabídkové ceny činí 6 576 Kč/měsíc (nájemné).
dohodě. Minimální výše nabídkové ceny činí 6 768 Kč/měsíc (nájemné).

Zájemce musí být osobou starší 18 let a musí být plně svéprávný, žadatel ani spolubydlící osoby nesmí mít uzavřenou jinou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví města, nebo být vlastníky či spoluvlastníky
jiného bytu či domu, nesmí být vedeni jako dlužníci města nebo dlužníci organizace zřízené nebo založené městem. Na žadatele a/nebo spolubydlící osoby nesmí být vedeny exekuce nebo podán insolvenční
návrh, musí prokázat schopnost platit stanovenou výši nájemného a úplaty za služby spojené s užíváním bytu (tuto skutečnost prokazují žadatelé potvrzením od zaměstnavatele o výši průměrného měsíčního
příjmu, případně jiným dokladem – daňovým přiznáním, potvrzením o výši důchodu apod.).
Nabídky na výši měsíčního nájemného zasílejte v uzavřené neporušené obálce, zřetelně označené: „NEOTVÍRAT – nabídka měsíčního nájemného za bytovou jednotku č. 14 (15), J. Á. Komenského 466 (462),
Klášterec nad Ohří“, na adresu Městský úřad Klášterec nad Ohří – podatelna, náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, nejpozději do 10. 11. 2019 do 12.00 hodin.
Bližší informace: Pavlína Hloušková, tel. č. 474 359 688 nebo 606 625 670, e-mail: hlouskova@muklasterec.cz.
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Chcete znát mikrobiologickou a chemickou kvalitu vaší vody?
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí:

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
pro občany, kteří využívají individuální zdroje zásobování pitnou vodou (vrty, studny)

Trvání akce: 1. 10.–30. 11. 2019 • Cena: 750 Kč vč. DPH (620 Kč bez DPH)
Rozsah rozboru odpovídá vybraných ukazatelům vyhlášky č. 252/2004
Sb., v platném znění, podle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:
■ Escherichia coli
■ Koliformní bakterie
■ Amonné ionty
■ Dusičnany, dusitany
■ TOC, ph
■ Železo nebo mangan
■ Tvrdost (Ca + Mg)
Rozbor obsahuje: akreditovanou analýzu, vystavení výsledného protokolu
o zkoušce včetně posudku, zaslání výsledků e-mailem.
Navíc k tomu nyní zvýhodněná cena 290 Kč vč. DPH (běžná cena 678 Kč
vč. DPH) za stanovení základních radiologických ukazatelů – radon, uran.
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu.
Kontakty: Moskevská 1531/15 • 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 844 06 06 06 • web: www.zuusti.cz • e-mail: info@zuusti.cz

Vinotéka Kousek z Moravy

Zájezd na Adventní trhy DRÁŽĎANY

Ing. Michal Picek, Oldřich Picek V Zátiší 789, Klášterec n. O.

Pojeďte s námi na výlet a vychutnejte si atmosféru jednoho z nejstarších
Vánočních trhů v Německu – Dresdner Striezelmarkt
Termíny: 14. 12. nebo 21. 12. 2019
Program: nákupy v Primarku a TK Max, návštěva Striezelmarktu, možnost
prohlídky památek
Cena celodenního výletu 490 Kč/osoba
V ceně zájezdu: doprava zájezdovým autobusem tam i zpět, slevové kupóny
na nákup svařeného vína v ceně zájezdu, průvodce zájezdem (prohlídka
památek na objednávku)
Rezervace zájezdu na e-mail: times69@seznam.cz, nejpozději do 10. 11.
2019. Další info na tel.: +420 776 778 776. Předprodej vstupenek na zájezd
zahájen v Turistickém informačním centru na radnici.
POŘÁDÁ CA FOX PROMOTION, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Jsme výhradní zástupci pro severozápad vinařství
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice.
Toto vinařství má dvě řady vín.
Řada CH. C. A. jsou vína přívlastková
(kabinetní, pozdní sběr, výběr z hroznů atd.)
Řada Floriánek jsou vína jakostní té nejvyšší kvality –
lahodná, dobrá, chutná pitná atd.
Nyní vás zveme na Svatomartinská vína,
která se letos z nařízení Vinařské asociace budou
prodávat již od 8. 11. 2019 v 11 hodin 11 minut.

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

Dále od 1. 11. 2019 bude ve vinotéce probíhat akce
na Přívlastková vína CH. C. A. – SLEVA 10 %.
Těšíme se na Vás i na nové zákazníky. Tel.: 777 620 170

Zájemci o inzerci v Kláštereckých novinách
naleznou ceník a veškeré informace na:
https://www.klasterec.cz/klasterecke-noviny/
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