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s dětmi uklízet u Okounova
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30 let svobody jsme slavili
v retro stylu

Anežka Ševčíková přivezla
bronz z mistrovství světa

Kam se
ztratil Alík?

Datum
30. 11.
1. 12.
1. 12.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
6. 12.
6. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 11.
8. 12.
8. 12.
8. 12.
8. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
15. 12.
15. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
do 22 .12.
do 22 .12.
22. 12.
22. 12.
23. 12.
28. 12.
31. 12.

Čas Název akce/filmu
18.00 Advent – 1. hudební sobota
13.00 Rozsvícení vánočního stromu
13.00 Tvůrčí dílny
19.00 Last Christmas
19.00 Knězovy děti
17.00 Vánoční show
19.00 Stáhni a zemřeš
19.00 Jumanji: Další level
16.00 Ledové království II
16.30 Ciboušovské zvonění
19.00 Špindl 2
16.00 Jumanji: Další level
18.00 Advent – 2. hudební sobota
19.00 Jumanji: Další level
16.00 Ledové království II
17.00 Anastasia – benefiční představení
19.00 Adventní koncert Julie Svěcené
19.00 Špindl 2
19.00 František Nedvěd a Tie Break
19.00 Vlastníci
19.00 Bitva u Midway
16.00 Ledové království II
17.00 Josef Čapek
19.00 Černé Vánoce
16.00 Sněžná mela
18.00 Advent – 3. hudební sobota
19.00 Špindl 2
16.00 Pat a Mat: Kutilské trampoty
17.00 Vánoční koncert
19.00 Jumanji: Další level
19.00 Vlastníci
19.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera
16.00 Jumanji: Další level
19.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera
16.00 Trollové a kouzelný les
18.00 Advent – 4. hudební sobota
Výstava vánočních dekorací
Výroba Betlémů
19.00 Jumanji: Další level
16.00 Sněžná mela
19.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera
19.00 Derniéra
15.00 Dětský Silvestr

Popis
Duo Resonans – Aleš Křivský – viola – Pardubice, Josef Ulrich – kytara – Klášterec nad Ohří, Pavel Hekel – bicí sekce ZUŠ Klášterec nad Ohří
Tradiční akce s hudebním vystoupením, vánočním tržištěm, zapálením první adventní svíce, rozsvícením stromu a vánoční výzdoby a závěrečným ohňostrojem
Vánoční tvůrčí dílny pro děti, které se uskuteční od 13 do 17 hodin v galerii Kryt, vánoční pohoštění
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)
Hořká chorvatská komedie o tom, že cesta do pekel je vždy dlážděna dobrými úmysly, hraje DS Klas. Úspěšná premiéra proběhla na divadelních žních
Písničky, legrace a soutěže s vánoční tématikou s hudebním divadlem Hnedle vedle. Možná, že dorazí Mikuláš s čerty a anděly, předprodej v kulturním domě
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 – Vracejí se zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Jumanji už ale není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plná nebezpečných nástrah (3D)
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)
Tradiční předvánoční setkání u kapličky v Ciboušově s cukrovím a svařeným vínem, vystoupí pěvecký sbor ZUŠ
ČR – Jedna je úspěšnou lékařkou, druhá manželkou známého spisovatele a třetí začínající herečkou a tanečnicí. Kde jinde se jejich příběhy mohou protnout, než v zasněženém Špindlu? (2D)
USA – Vracejí se zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Jumanji už ale není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plná nebezpečných nástrah (3D)
Gospel Gaia – sbor pod vedením Lenky Ježek Jandlové, Veronika Musilová a Viliam Béreš – dechová sekce ZUŠ, Klášteráček – pěvecký sbor ZUŠ pod vedením Oldřišky Krymové
USA – Vracejí se zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Jumanji už ale není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plná nebezpečných nástrah (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)
Divadelní muzikálové představení. Gabriela Filippi, Mario Kubec a Patrik Kee odehrají představení zdarma a výtěžek ze vstupného předají Lukáškovi, který trpí mozkovou obrnou
Adventní koncert Julie Svěcené v renesančním sále kláštereckého zámku, klavírní doprovod Lucie Tóth
ČR – Jedna je úspěšnou lékařkou, druhá manželkou známého spisovatele a třetí začínající herečkou a tanečnicí. Kde jinde se jejich příběhy mohou protnout, než v zasněženém Špindlu? (2D)
Koncert Františka Nedvěda a skupiny Tie Break vánoční folkové zpívání
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/Čína – Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha (Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway (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)
Výstava grafických listů Josefa Čapka v rámci série výstav Osudové devítky. Vernisáž výstavy od 17 hodin, výstava potrvá do konce ledna
USA – Úchylný zabiják si vybral Vánoce jako ideální období pro vraždění vysokoškolských studentek. Holky nemají chuť spokojit se s rolemi bezbranných obětí a rozhodnou se vrátit úder (2D)
KAN/VB/USA/Jižní Korea – Animovaný film. Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem (2D)
Dorota Lukášová a František Lukáš – flétna a kytara – České Budějovice, Septem Cantet – Komorní pěvecký sbor Klášterec nad Ohří
ČR – Jedna je úspěšnou lékařkou, druhá manželkou známého spisovatele a třetí začínající herečkou a tanečnicí. Kde jinde se jejich příběhy mohou protnout, než v zasněženém Špindlu? (2D)
ČR – Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději ale nezkoušejte! (2D)
Čas radosti, veselosti... Orbis Pictus Ostrov zve na vánoční koncert
USA – Vracejí se zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Jumanji už ale není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plná nebezpečných nástrah (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 – Epická výprava do předaleké galaxie. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie (3D)
USA – Vracejí se zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Jumanji už ale není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plná nebezpečných nástrah (2D)
USA – Epická výprava do předaleké galaxie. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie (2D)
NOR/KAN – Trym byl vždycky jeden z nejveselejších trollů, teď ale musí legrácky stranou. Stojí před ním les plný nebezpečí, nástrah a trollích strašidel (2D)
Denisa Birošová a Martina Švandrlíková – sólový zpěv v doprovodu klavíru, Cantabile Strings – smyčcový soubor ZUŠ pod vedením Evžénie Atamanové
Prodejní výstava vánočních dekorací potrvá od začátku listopadu do Vánoc. Přijďte si prohlédnout či nakoupit vánoční a adventní dekorace do vašich domovů
V oddělení pro děti a mládež máte až do Vánoc možnost si z vystřihovánek vyrobit vlastní Betlém
USA – Vracejí se zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Jumanji už ale není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plná nebezpečných nástrah (2D)
KAN/VB/USA/Jižní Korea – Animovaný film. Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem (2D)
USA – Epická výprava do předaleké galaxie. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie (2D)
Společný pořad DS KLAS a Hudebního divadla Hnedle vedle k ukončení provozu stávajícího kulturního domu
Poslední akce v kulturním domě – dětský Silvestr s hudebním divadlem Hnedle vedle, akce potrvá do 17 hodin

Místo konání
Vstupné
Zámek
dobrovolné
Zámecký park
zdarma
Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kulturní dům
50 Kč
Kulturní dům
70 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Ciboušov
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Zámek
dobrovolné
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kulturní dům
330 Kč
Zámek
150 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kulturní dům 250 Kč/150 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zámek
dobrovolné
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zámek
100 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
150 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zámek
dobrovolné
Městská knihovna zdarma
Městská knihovna zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kulturní dům
50 Kč
Kulturní dům
70 Kč
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Vyhlídka z Rašovických skal Kateřiny Peksové z Klášterce nad Ohří zvítězila
v konkurenci více než tří stovek snímků, které se sešly ve fotografické soutěži
Poohří vaším objektivem. Slavnostní vyhlášení vítězů v neděli 10. listopadu v Lounech
uzavřelo turistickou sezónu 2019 v Dolním Poohří. Soutěž, kterou vyhlásila Destinační
agentura Dolní Poohří již popáté, letos zaznamenala nový rekord. „Sešlo se 337 fotografií,
to je o téměř sto padesát více než vloni. Jsme z takového zájmu nadšeni, ačkoliv vybírat
ten nejlepší snímek je rok od roku těžší,“ říká ředitel destinační agentury Lukáš Pichlík.
Celkem se přihlásilo 59 fotografů. „Letos se nám podařilo konečně nalákat i větší množství
dětí. Soutěžní snímky jich poslalo třináct,“ dodává ředitel. Fotografie používá Destinační
agentura Dolní Poohří při propagaci regionu. Ještě letos se objeví na stolním kalendáři
a kapesních kalendářích na rok 2020. Město Klášterec nad Ohří děkuje Kateřině Peksové
za účast v soutěži a skvělou reprezentaci města.
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Vážení Klášterečtí,
podzimní dny
se krátí a čeká
nás období
adventní.
Období, kdy
se můžeme
trochu zastavit a bilancovat uplynulý rok.
V tomto roce se podařilo dokončit dva sportovní areály, na kterých jsme několik let pracovali.
Nyní jsou již v provozu a těší se
zasloužené pozornosti Vás,
Kláštereckých, ať se jedná
o park pod Královéhradeckou
ulicí či sportovní stadion. Obě
místa tak zcela změnila svůj
obraz. Na stadionu pokračujeme další etapou, projektujeme
zázemí pro sportovce. Na park
zase již v příštím roce naváže
cyklostezka podél Kláštereckého potoka.
Faktem je, že ne vždy se vše
daří, což se ale statisticky vzato
při množství investičních akcí
v našem městě dá očekávat.
Mám tím na mysli útrapy obyvatel Sadové ulice. Podle plánu
již měla být stavba dokončena,
podobně jako v Souběžné ulici.
Bohužel nekvalitní práce provedené loni je nutno opravit,
což netěší nikoho z nás. Tím
méně investora oprav v loňském roce, kdy zde vodárenská
společnost ukládala nové sítě.
Nemůžeme si dovolit položit
nové povrchy do nekvalitně
provedeného podloží a práce se
tak zdržují.
Blíží se termín uzavření našeho
kulturního domu. Jsem velmi
rád, že zde v jeho posledních
dnech a týdnech užívání probíhaly velmi povedené akce. Za
všechny určitě jmenuji Klášterecké divadelní žně, tentokrát
Demoliční, či vzpomínkovou
RETRO akci k výročí 17. listopadu. Obě se moc povedly díky
nasazení a práci všech, kteří se
na jejich uspořádání podíleli.
Advent zahájíme v neděli
1. prosince. Věřím, že se stejně
jako loni setkáme v parku při
rozsvícení našeho krásně
vzrostlého vánočního stromu,
který nám mnoho mimokláštereckých závidí. Akcí na adventní
předvánoční čas je naplánováno mnoho, tak si toto období
pokud možno užijte bez předvánočního shonu.
Štefan Drozd,
starosta města I
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Město letos pokračovalo v rekonstrukcích ulic
a opravách historických památek
Dokončena byla kompletní rekonstrukce
Souběžné ulice
Kompletní rekonstrukce Souběžné ulice letos přinesla nové
povrchy komunikace a vybudováno bylo podélné dlážděné
parkovacího stání na pravé straně jednosměrné komunikace. Dále se obnovily povrchy chodníků a upravena byla
místa pro přecházení u křižovatky s Ciboušovskou ulicí.
Obměnilo a rozšířilo se veřejné osvětlení a nasvítil se stávající přechod pro chodce u křižovatky s Petlérskou ulicí.
Zakázka vyšla na cca 5,5 milionů Kč.
V Sadové ulici se práce zbrzdily
kvůli špatnému podloží
Město mělo v plánu letos zrekonstruovat i Sadovou ulici,
která v předchozích dvou letech byla v rukou dodavatelů
inženýrských sítí. V loňském roce však byly špatně provedeny práce během rekonstrukce kanalizace, kterou si objednala Severočeská vodárenská společnost, a. s. (dále SVS).
Město si letos nechalo udělat penetrační zkoušky, které prokázaly špatné podloží. Bohužel společnost SVS má také své
zkoušky, které tvrdí, že skladba podkladu je v pořádku.
Dodavatel na základě našich zkoušek odmítá nést záruky
za nové povrchy, proto jsme zatím dohodli pracovat tam,
kde není spor o vadné podloží (chodníky). Město okamžitě
uplatnilo reklamaci u SVS. Další kopané sondy potvrdily
nekázeň při provádění zásypu, SVS konečně po 3 měsících
reklamaci uznala. Práce budou pokračovat, aby se ulevilo
občanům Sadové ulice, záleží však na počasí. Město bude
následně vymáhat náklady spojené s přerušením prací
a průtahy po SVS.

Oprava ohradní zdi
zámeckého parku
Město pokračovalo v opravě
ohradní zdi a oplocení
zámeckého parku. Po loňské
rekonstrukci vstupní brány
od lázeňského areálu letos
opravilo zeď v Chomutovské
ulici. Tvarové řešení stávající
zdi zůstalo zachováno včetně kovaného plotu a brány.
Byla rovněž provedena
oprava narušených povrchů
zdi a sjednocení se stávajícím povrchem. Zakázka
vyšla na téměř 1 milion Kč,
dotace od Ministerstva kultury ČR činila 456 tisíc Kč.

Již třetím rokem probíhají záchranné práce
na zřícenině hradu Šumburk

Oprava terénního schodiště a cesty v zámeckém parku
Pokračovalo se také v úpravách cest v zámeckém parku.
Tentokrát se město zaměřilo na terénní dlážděné schodiště
vedoucí od železničního mostu k rybárně, podél barokních
výklenkových kaplí Sedm bolestí Panny Marie. Obnovilo se
lemování chodníků mezi kamennými stupni a součástí prací
bylo i odkopání svahů podél schodišť tak, aby se rekonstruovala jejich původní průchozí šířka. Město do obnovy
schodiště investovalo téměř 800 tisíc Kč.

Město v roce 2017 přistoupilo ke konzervaci zříceniny hradu
Šumburk nedaleko města. Projekt je zaměřen na stabilizaci
zachovaného jádra zdiva a dozdění vnějšího líce. Letos
pokračovala již třetí etapa oprav, během které se zajistila
čelní hradba při čtverhranné baště. Dále byla zajištěna
lomová plocha v místě původního navázání čelní hradby na
zdivo bašt. Součástí prací bylo i dozdění uvolněných kamenů
a přespárování narušených pat obou bašt založených na
skalním masivu. Letošní etapa vyšla na necelý 1 milion Kč,
podpořena byla dotací ve výši 311 tisíc Kč od Ministerstva
kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
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Proč je recyklace baterií tak důležitá?
U nás v ZŠ Krátká poctivě sbíráme použité baterie. V minulém školním roce jsme jich
v rámci programu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“
vytřídili 225 kg, což představuje 146 kg kovonosných
surovin. Tato sběrová čísla
nás řadí mezi nejaktivnější
školy v republice. Od neziskové společnosti ECOBAT,
která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v Česku, jsme za
naši činnost obdrželi děkovný
list.
A proč jsme se do programu vlastně zapojili?
Důvod je jasný – jde nám
o ochranu životního prostředí.
Pokud bychom baterie hodili
do běžného odpadkového
koše, putovaly by odtud do
popelnice a pak na skládku.
A protože obsahují škodlivé
látky, včetně těžkých kovů,
v přírodě by znečišťovaly
půdu, vodu a ovzduší. Když

však baterie odevzdáte u nás
ve škole nebo s nimi ujdete
pár desítek metrů k jinému
nejbližšímu sběrnému místu,
umožníte, aby byly předány
k recyklaci. A to je to nejlepší,
co pro použité baterie můžete
udělat. Dát jim šanci na nový
život, aby z nich mohly vzniknout nové produkty.
A co že všechno se dá
z použitých baterií vyrobit?
Je toho hodně, protože ze
100 kg baterií získáme recyklací 65 kg kovonosných surovin – nejvíce zinku, oceli
a manganu a dále také nikl,
olovo, kadmium, kobalt, měď,
a dokonce v malém množství
i stříbro. Tyto kovy mají využití
například ve stavebnictví, ale
dají se z nich vyrobit třeba
nové popelnice nebo také zinkové krémy a mastičky proti
miminkovským opruzeninám,
sklokeramické desky, hudební
nástroje, hračky a šperky.

Každá baterie, která je předána k recyklaci, se počítá.
A jsme rádi, že touto cestou
i naše škola může přispět
k ochraně životního prostředí.
Bez třídění a recyklace
bychom všechny již zmíněné
kovy museli získat těžbou
nerostných surovin. Jejich
zdroje jsou omezené, těžba
a následné zpracování jsou
finančně nákladné a každá
úspora má tedy velký smysl.
Především proto bychom měli
vždy dávat přednost opakovanému využití věcí před jednorázovou spotřebou. A to
platí obecně, nejen pro baterie. Každodenně můžeme

dělat něco pro naše životní
prostředí. Například když
chystáme dětem svačinu do
školy a kupujeme pití, můžeme zvážit, zda svačinu zabalíme do igelitového sáčku
a pití koupíme do kelímku na
jedno použití či v PET lahvi,
nebo dáme přednost opakovaně využitelným obalům.
Vždyť nejjednodušší a nejúčinnější cesta k tomu, jak
naučit naše děti čemukoli užitečnému, tedy i ohleduplnosti
k životnímu prostředí, je přece velmi jednoduchá: stačí
jim být jen příkladem.
Štěpánka Hubertová,
ZŠ Krátká I

SBĚRNÁ MÍSTA POUŽITÝCH BATERIÍ
V KLÁŠTERCI PRO VEŘEJNOST:
Všechny prodejny, které jsou posledními prodejci baterií
(viz Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., §31g, odst. 2)
Městská policie, vestibul (zelený box)
Městský úřad – 2. patro, odbor OMH, vestibul (zelený
box)
Sběrný dvůr

Klášterecká dešťovka
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří schválilo
7. listopadu tohoto roku
dotační program „Klášterecká dešťovka 2020-2022“.
Cílem projektu je:
zlepšení stavu životního
prostředí podporou udržitelného hospodaření
s vodou v Klášterci nad
Ohří,
motivace vlastníků rodinných domů v našem
městě k udržitelnému
a efektivnímu hospodaření s vodou,
snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních
zdrojů a snížení povrchového odtoku dešťové vody.
Dotace je určena na pořízení

nadzemní nádrže o objemu
minimálně 500 l (včetně příslušenství – např. palety,
kohoutků, konstrukce kolem
nádrže apod.) na zachytávání dešťové vody na území
města Klášterce nad Ohří.
Žadatelé budou moci podávat žádosti průběžně od
6. do 24. ledna daného roku.
Dotace bude poskytnuta až
do výše 80 % uznatelných
nákladů, maximální výše
dotace je 5.000 Kč.
Všechny potřebné informace
k dotačnímu programu včetně žádosti o poskytnutí dotace najdete na webových
stránkách města Klášterce
nad
Ohří
na
adrese:
https://www.klasterec.cz/do
kumenty/dotace/klasterecka-destovka/.

Červené boxy společnosti ASEKOL (smluvní partner
města pro sběr) umístěných v:
ul. 17. listopadu proti restauraci Símalka
Panoramě
ul. Příčná proti č. p. 562
ul. Václava Řezáče – z boku č. p. 375
ul. Žitná naproti č. p. 644
ul. Žižkova křižovatka

Světelná vánoční výzdoba bude
mít osvědčený i nový kabát
Už v červenci proběhlo výběrové řízení na zajištění světelné
vánoční výzdoby v kláštereckých ulicích. Zakázku opětovně
na další tři roky vyhrála firma MK – mont illumination
s. r. o., která má již dlouhá léta výzdobu na starosti. Nově
byla hodnocena i estetická atraktivita
grafického návrhu.
Občané se tak mohou těšit na zcela
nové i osvědčené
ozdoby, které se
navíc budou každý
rok měnit. Více než
200 ozdob v téměř
60 ulicích a lokalitách
v Klášterci bude
instalováno v nejbližší době tak, aby svým
osvětlením přispělo
k slavnostní atmosféře
adventního
času. Budeme mít
krásně
prozářené
Vánoce.

AKTUÁLNĚ
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Hodina moderní chemie II aneb Nebojme se chemie
Žáci 8.A, 8.B a 9.A ZŠ Školní
se na začátku října zúčastnili
již podruhé projektu Hodina
moderní chemie, který má za
cíl zpopularizovat a přiblížit
chemii nejen žákům základních
škol. Zástupci VŠCHT z Prahy
jim ukázali pokusy a objasnili
některé velmi zajímavé jevy.
Na deváťáky tentokrát připadla velmi atraktivní kapitola
„Forenzní analýza“, díky níž se
na chvíli přenesli do atmosféry
napínavého detektivního příběhu. Žáci už nyní vědí, že
proces identifikace osob, jako
snímání otisků prstů včetně
jejich vyhodnocování, rozeznávání stop krve a identifika-

ce podle DNA, je umožněn
pouze díky využití poznatků
chemie.
Název tématu hodiny pro žáky
osmých tříd „Úvod do chemie
I“, sice zprvu rozhodně nevyzní tak vábně, jako u jejich
starších spolužáků, nicméně
i je to velmi bavilo, byl to totiž
rovněž čas nabitý spoustou
ukázek chemických pokusů.
Osmáci viděli například barevný semafor, v němž látka
postupně měnila barvy, pozorovali barvy plamene alkalických kovů či fluorescenci látek.
Samotný závěr pak patřil velmi oblíbeným pokusům s kapalným dusíkem, který po-

Malujeme pro radost

V našem domově pro seniory
probíhají pravidelné lekce
malování s výtvarníkem panem Pavlem Lakomým. Pod
jeho vedením se senioři
z Domova učí jednoduchou
technikou malovat suchým
pastelem a minutu po minutě
vznikají nádherná díla laděná
do podzimních a zimních
barev. Terapie malováním přináší účastníkům lekcí plno
nových vjemů a zážitků, zároveň při ní dochází k rehabilitaci a procvičování jemné motoriky
a v neposlední řadě mají také velkou radost, když se svým
dílem mohou pochlubit rodině. Navíc v sobě někteří objevují
své skryté vlohy.
Jana Praková, MÚSS I

sloužil i při výrobě zmrzliny
s příchutí podle přání žáků,
samozřejmě s ochutnávkou.
Není tedy ani třeba příliš zdůrazňovat, že si všechny skupiny hodiny chemie užily a dozvěděly se spoustu nových

informací. Jen dodáme, že
i přesto, co vidíte na připojené
fotografii, byla výuka naprosto
bezpečná. Takto zajímavou
hodinu by ocenil jistě každý.
Monika Bártová,
ZŠ Školní I

Nová herní zahrada Stonožky
bude sloužit i rodičům dětí
z mateřinky

Po měsíci tu máme obdobnou
událost; po MŠ U Jablíček
v Lípové má nyní novou zahradu také MŠ Stonožka ve
Školní. Zahrada se zde otevírala 24. října podobně jako
v předchozím případě. Dopoledne přivítali zástupce zřizovatele, odpoledne přišli rodiče
s dětmi. Děti zástupcům města poděkovaly také hezkými
písněmi, tentokrát zcela novými, které pro tuto příležitost
složily paní učitelky. O zábavu
pro rodiny se postaral Tomáš
Barták a divadlo Hnedle vedle.
Počasí jim tentokrát přálo,
a tak mohl celý program probíhat venku, kde si děti hrály.
Pořizovací cena rekonstrukce
byla v tomto případě mnohem
vyšší, ale je třeba si uvědomit,
že pozemek MŠ Stonožky je
také o dost větší a bylo zde
umístěno i mnohem více herních prvků. Zpracovatelem
zakázky úpravy zahrady byla
společnost FLORA SERVIS
s. r. o., která zde kromě herních prvků, které najdete
i U Jablíček, umístila navíc
např. smyslový chodník,
malou lezeckou stěnu, nášlap-

nou dráhu, na které se děti učí
držet rovnováhu, malý dřevěný domeček, lavicový set,
myší kopeček se skluzavkou,
mlhoviště sloužící pro letní
osvěžení nebo dvě uzavírací
pískoviště s lavičkami. Posledním prvkem, který ještě
v době jejího otevření v zahradě nebyl, je tunel z vrbových
proutků. Paní ředitelka Vlková
je i s touto realizací velmi spokojena.
Odpoledne zahrada poslouží
rodičům a dětem. Školka
bude kreativně vymýšlet
možnosti sblížení se s rodiči
tím, že je více zapojí do
různých činností. Proto se už
teď na podzim společně
zahradničilo na nových dřevěných záhoncích, „dýňovalo“ se a „strašidlovalo“, nový
smyslový chodník se vyplňoval různými přírodními materiály a připravuje se zdobení
vánočních stromečků. Cílem
je, aby to, co děti zažívají ve
školce, mohly pak odpoledne
zažívat také s rodiči a nová
školní zahrada s herními
prvky je k tomu velmi vhodným místem.

Společnost FLORA SERVIS s. r. o. fakturovala městu zakázku
na rekonstrukci zahrady v MŠ ve Školní ulici ve výši
1 278 275,63 Kč včetně DPH. Projekt byl spolufinancován
Národním programem Životního prostředí, prioritní oblast
6, aktivita 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO
(„Přírodní zahrady“). Dotace činila 475 027 Kč.
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Pravidla pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří schválilo pravidla
pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě
Ciboušovská. Město nabízí k prodeji 26 parcel určených
pro výstavbu rodinných domů, výměra pozemků se pohybuje od 716 m2 do 1.290 m2. Zároveň připravuje veškerou
technickou a dopravní infrastrukturu: komunikace, parkoviště, kontejnerové stání na separovaný odpad, vodu,
dešťovou a splaškovou kanalizaci, plyn, elektřinu, veřejné
osvětlení, internet a UPC.
Při dokončení stavby rodinného domu do 30 měsíců
od podpisu kupní smlouvy bude majitelům pozemků
vyplacena cílová prémie 10 % z kupní ceny.
V dokumentech na webu města naleznete pravidla pro
prodej pozemků a žádost o koupi pozemku, kterou můžete
podávat v termínu od 18. 11. 2019 do 20. 1. 2020.
Pořadí jejich přijetí nerozhoduje. Dále tam najdete mapu

pozemků, kde po rozkliknutí každé parcely vidíte její výměru a kupní cenu.
Předběžný harmonogram prodeje
I Listopad 2019 až leden 2020 – příjem žádostí o prodej
pozemku
I Únor 2020 – losování pořadí pro výběr pozemku – proběhne veřejně na zasedání zastupitelstva
I Březen 2020 až květen 2020 – výběr pozemku
I Srpen 2020 až listopad 2020 – uzavírání smluv o smlouvách budoucích kupních
I Duben 2021 až červenec 2021 – uzavírání kupních smluv
Na webových stránkách města www.klasterec.cz najdete
vše potřebné v pravém menu v sekci Pozemky v Ciboušovské. Více informací podá Kateřina Frajbišová
(474 359 634, frajbisova@muklasterec.cz)

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští, přináším opět aktuální
informace z našich obcí.
V Chomutově proběhlo školení dobrovolných
hasičů, které bylo hojně obsazeno jednotkami
celého okresu. Školení bylo zaměřeno jak na
teorii, tak na praktickou část. Děkuji za poučení naší jednotky. Na konci října byli okounovští hasiči přivoláni, hasili jsme požár skákadla na rogala
u Lestkova. Všem děkuji za účast.

V pondělí 29. října proběhl za
podpory dětí z DDM Volňásek Eko den, poklidil se nepořádek podél komunikace.
Děkuji dětem, paní Košátkové
a paní Kvisové z Volňásku
a zaměstnancům obce. Jen
mne mrzí, že se těchto akcí
neúčastní naši obyvatelé.
Poslední dobou mi připadá, že
je každý ekolog, ale „skutek
utek“.
Chtěl bych upozornit neukázněné řidiče, kteří parkují
podél hlavní komunikace ve
všech obcích, že se blíží zimní
údržba. Kvůli jejich špatnému

parkování se může stát, že se pluh do obce ani nedostane.
Po prozkoumání situace se správcem komunikace bylo rozhodnuto, že budou tyto nebezpečné úseky osazeny zákazovými značkami. Každý vlastník vozidla má svou zahradu,
kde může parkovat.
Bylo vyvoláno další jednání ohledně snížení rychlosti
v obcích, ale správce komunikace se k těmto žádostem
vyjadřuje záporně. Osazení pevných příčných prahů si obec
může nainstalovat pouze na svých místních komunikacích.
Záporné stanovisko vydávají vzhledem k údržbě komunikace a nebezpečí nehody jednotek integrovaného záchranného systému. Je to však jen o tom, kdo sedí za volantem
a jak se chová. Každý řidič si musí uvědomit, že vozidlo je
velmi nebezpečná zbraň a na výčitky bude pozdě. Přišlo
nám i upozornění, že řidiči přijíždějící do Kotviny překračují
rychlost až o 30 km/h. Žádám vás o zamyšlení. Nachází se
zde několik výjezdů k nemovitostem, komunikace je úzká
a parkují zde neukáznění řidiči. Ten, kdo tam jezdí touto
rychlostí, hazarduje i se svým životem.
V sobotu 30. listopadu od 18 hodin proběhne v Okounově
rozsvícení vánočního stromu, všichni jste srdečně zváni.
V sobotu 7. prosince se v 7 ráno odjíždí na vánoční trhy do
Drážďan, zájemci se mohou přihlásit o posledních pár volných míst v autobuse.
Přeji všem příjemný vstup do adventního období.
Josef Dvořák, starosta Okounova I

ROZHOVOR S...

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

11/2019 | strana 8

Rozhovor s… Kristýnou Sladomelovou
Kristýna Sladomelová pracuje již řadu let v místním zámku.
Vystudovala velmi zajímavý obor – archeologii. Kdykoliv
ji potkám, usmívá se. Ráda nosí veselé barvy – asi proto,
že je plná energie. A bez ní by svůj život zvládala jen těžko
– vedle své běžné pracovní náplně totiž připravuje projekt
místního muzea, nově je zapojena do vzdělávacího projektu Poznáváme společně, má dceru Emičku a ve svém
zbylém čase ještě hraje divadlo v Plzni.

Kristýna Sladomelová (vpravo) s Marií Prebslovou
Jak jsi došla k tomu, že se
chceš stát archeoložkou?
Byl to splněný dětský sen?
Když jsem nastupovala na gymnázium v Litvínově, tak jsem
ještě nevěděla, co chci dělat.
Nevěděla jsem to ani později,
těsně před odesíláním přihlášek
na vysoké školy. Zvažovala
jsem obory jako filozofie, překladatelství, učitelství, cestovní
ruch a archeologie. Dostala
jsem se na archeologii v Plzni,
což jsem asi chtěla nejvíc.
Vzhledem k oboru byl zřejmě dějepis tvůj nejoblíbenější školní předmět…
Dějepis jsem nesnášela.
Archeologie totiž není o dějinách, ale o hmotném dědictví.
Už jako dítě jsem ráda obcházela památky, hrady a zříceniny
v okolí. Více než dějiny mne
zajímala ta místa.
Když se řekne archeolog,
představím si někoho, kdo
stojí uprostřed vykopané
jámy se štětečkem v ruce
a čistí nějakou rozbitou
nádobu nebo starou zrezavělou minci. Je to tak doopravdy?
Nejdřív je to hlavně práce
s lopatou a krumpáčem v ruce.
Když jsme se účastnili se spolužáky archeologického výzkumu, pokřikovali jsme na sebe:
„Taky ti maminka říkala: uč se,

ať nemusíš házet lopatou?“ Jindy jsme třeba tři holky rozbíjely
v jednom novověkém mlýně
krumpáčem betonovou podlahu.

Říkala jsem si,
že to na zámku
nemůžu sama
přežít.

další posmrtnou cestu dostávali
s sebou od svých blízkých něco
bojovníci, něco jiného zase ženy
nebo děti, lišily se v tom od sebe
i různé společenské vrstvy.
A teď k tvé práci ve městě.
Jsi prý původně z Mostu, jak
ses dostala do Klášterce?
Vzhledem k tomu, že můj obor
je poměrně vyhraněný, nějakou dobu se mi po škole nedařilo najít uplatnění. Také chci
dodat, že archeologie je fajn
koníček, ale živit se tím moc
nedá. Více než rok jsem pracovala v Muzeu Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech a poté mi
zavolal pan Hybner, že se mu
uvolnilo místo na zámku. Dříve
jsem tu o prázdninách jako brigádnice provázela turisty. Ale
kontakt s Kláštercem už byl
mnohem dřív. Naše rodina
vlastní více než 50 let chatu
v Kotvině a jako dítě jsem tu
trávila spoustu času. Kolem
mých 14, 15 let jsme se scházeli s partou lidí v zámeckém
parku. Dodnes si pamatuji, jak
jsem seděla na lavičce u zámku
a řekla jsem si: „Tak tady jednou budu bydlet.“ A po svém
nástupu jsem opravdu na zámku i bydlela.

Jak se tedy postupuje při
takovém výzkumu?
Zaměřená lokalita se rozdělí na
šachovnicovou síť, vykope se
po částech. Kopat se musí ručně, velká technika by mohla
všechno zničit. Odkrývají se
postupně jednotlivé nánosy hlíny motykou, sledují se přitom
barevné vrstvy hlíny. Vykopané
předměty se musí přesně
zaměřit, zapsat a popsat. Na
závěr se vypíší fakta zjištěná
v rámci průzkumu a k tomu se
připojí hypotéza, jak asi mohlo
v souladu se soudobými
poznatky a historickými prameny dané místo vypadat.

Svými duchařskými příběhy
ze zámku jsi už proslulá,
alespoň u nás na odboru
komunikace. Jaké to je bydlet na zámku?
Děsivé… (smích) Byt byl obrovský, připadala jsem si tam ztracená a říkala jsem si, že to tu
sama nemůžu přežít. Ale nevyhnali mě duchové, „vyhnal“
mě Svěcený. (smích) Byl zvyklý
využívat byt v době konání
hudebního festivalu. Já se tak
alespoň rozhoupala k tomu,
najít si bydlení mimo pracoviště. Život na zámku má něco do
sebe. Kdo žije sám v budově
s 25 místnostmi jen v prvním
patře a zahradou velikosti 10
hektarů? Ale chybělo tam soukromí.

Našli jste někdy něco, co tě
víc zaujalo nebo překvapilo?
Utkvěl mi v hlavě jeden nález
u kostela Panny Marie Sněžné
v Rokycanech. Našla se tam
dětská čelist s prořezávajícím
se zoubkem. Z hrobových nálezů se dá vyčíst mnoho. Na svou

Jaká je tvá naplň práce na
zámku?
Nastoupila jsem jako průvodkyně, pak jsem se stala správkyní sbírek, čemuž se věnuji
dodnes. Ale dělám na zámku
vše, co je třeba. Mám zejména
na starost vznik nového městského muzea, připravuji celý

jeho koncept. Pro návštěvníky
zde budou expozice věnované
historii města, první a druhé
světové válce a pohybu lidí
s nimi spojenými. Chystám
také něco o místní přírodě
a posledním plánovaným tématem jsou cechy, řemesla a zdejší průmysl. Projekt muzea už
je dávno hotový, dávám dohromady materiály. Čekáme na
dotace. Při své práci také hodně
komunikuji s pamětníky. Baví
mě to, je to pestré.
Ale život naštěstí není jen
o práci a ty máš velmi zajímavého koníčka – jak jsi
přišla k divadlu?
Ten nápad jsem dostala tady
na zámku. Musím říct, že jsem
byla na začátku hrozně stydlivý
člověk, introvert vyděšený mluvit někde veřejně. I na zámek
jsem se nejdříve nabízela jako
brigádnice na úklid, ale potřebovali průvodkyni, a tak mi
nezbylo nic jiného, než se
naučit mluvit a vystupovat před
lidmi. Pak jednou byli tady
u nás divadelníci s panem
Petrem Baťkem a hráli pro
zámecké návštěvníky Živé
obrazy. Jezdí takto po památkách a hrají příběhy. Mně se to
zalíbilo a Petr mi poradil, že
mám přijít do nějakého divadelního spolku a nabídnout se,
že bych chtěla hrát. Doporučoval mi Plzeň, kde jsem studovala.
Pracovala jsi v Klášterci
a hrála divadlo v Plzni?
Ano. Do Plzně se i po letech
ráda vracím. Mám tam lidi, co
mám ráda. Začala jsem v největším divadelním spolku
v Plzni zvaném Jezírko. Tam
brali každého. Začínalo se na
pohádkách, teprve když se

Zámecká paní

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

11/2019 | strana 9

ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO

Během studentské praxe u hradu Perštejn
v nich herec osvědčí, dostane
možná lepší roli. Později jsem
pak už nebyla ochotná se
divadla vzdát, i když jsem do
Plzně jezdila na zkoušky snad
každý druhý den. Jen po narození dcery jsem to musela minimálně na dva roky úplně
vypustit, abych se mohla věnovat rodině.

Mrchu dokáže
zahrát téměř
každý…
Nelákala tě kariéra na
prknech, co znamenají svět?
Něco takového mi nabídnuto
bylo, ale hraní jsem si ponechala jen jako koníčka. Podobně jako v archeologii, i v tomto
oboru je těžké se uživit. Herci
mají běžně několik angažmá,
dělají reklamy, seriály, mnohdy
si nemohou moc vybírat, co
budou dělat. Zato já ano. Mohu
hrát to, co mne baví.
Co se ti hraje lépe? Kladné
nebo záporné role?
Myslím, že kladné role jsou
mnohem náročnější. Mrchu
dokáže zahrát téměř každý…
Jen aby se člověk do té role
dostal, musí se do ní alespoň
částečně vžít, což je strašně
nebezpečné. Musím říct, že
kladné role měly nakonec největší úspěch, např. slečna
Andělka. Naposledy jsem
ztvárnila roli Fridy Kahlo. Hra
měla velký úspěch, ale byla
deprimující a náročná, proto
chci teď zase nějakou dobu hrát
jen komedie.
V tomto školním roce se
účastníš projektu Poznáváme společně a v rámci kurzu
o historii Klášterce a okolí
seznamuješ seniory s místními zajímavostmi – jak ti
sedí tato nová role?
Nejsem historička a mám přednášky o historii. Je to pro mě

další výzva, nová zkušenost.
Kurz navštěvuje asi 50 lidí,
máme celkem 10 lekcí. Plánuji
i nějakou exkurzi. Těším se, až
se dostaneme k novodobé historii, o které by mi sami mohli
povyprávět, zatím spíše poslouchají. Mám z toho dobrý dojem.
Jsi autorkou česko-německé výstavy s názvem Lidé –
osudy – vzpomínky. Řekla
bys, že téma odsunu je
u nás stále ještě kontroverzní? Setkala ses s negativními ohlasy ze strany
české veřejnosti?
Mám dojem, že výstavu vidělo
zatím jen minimum Čechů.
Vzhledem k tomu, že po vernisáži v galerii Kryt putovala po
německých městech, ji asi
málokdo stihl zaregistrovat
a určitě by se měla v Česku znovu uvést. Čeští hosté na vernisáži byli hlavně z řad těch, kteří
mi pro ni poskytli své příběhy,
a jim se líbila.
Jak ty sama vnímáš historickou událost odsunu?
Když jsem studovala materiály
v rámci přípravy této výstavy,
viděla jsem, že celé dějiny jsou
v podstatě protkané spory
Čechů a Němců o práva na tuto
zemi. Výstava nebyla pouze
o odsunu, její součástí jsou i příběhy Čechů, kteří museli opustit
své domovy v pohraničí v roce
1938. Chtěla jsem, aby bylo
zřejmé, že odsunu něco předcházelo. Po výstavě za mnou
chodili Němci a snažili se mi
vysvětlit, že byl tento kraj
německý. Někteří z nich nedokážou vůbec pochopit, že i když
bylo toto území jimi osídlené už
od středověku, pořád bylo součástí českého království, nebylo
jejich. Pravdou je ale také to,
že se Němci původem z Čech
dostali po válce do hrozné situace, nechtěli je Češi a nechtěli je
ani Němci, kteří jim slibovali, že
je přijmou do říše.

Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Vlastně ani nevím, jím to, na co mám chuť. Když si
něco oblíbím, tak se toho rychle přejím, a pak zase přejdu něco jiného. Vlastně mám ráda cokoliv, co nemusím
vařit já.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Mám ráda všechny, hlavně pastelové, ale nejvíc zelenou.
Kde nejdále jsi ve světě byla?
Na jihu Španělska v Andalusii, v Malaze.
Jaké máš koníčky?
Divadlo, jógu, více méně i má práce je mým koníčkem,
četbu, malování, poslech hudby,... A neodmyslitelně
dovádění s Emičkou:)
Co ti dala a vzala tvá práce?
Dala mi spoustu zkušeností, příležitostí, seznámila jsem
se se spoustou zajímavých lidí. Nevzala mi nic. Přišla
jsem kvůli ní do Klášterce, nechala jsem za sebou svůj
předchozí život v Plzni, ale bylo to moje rozhodnutí,
práce za to nemůže.
Předpokládám, že jsi v této
souvislosti vyslechla mnoho
silných osobních příběhů,
jak se ti dařilo zůstat přitom
objektivní?
Když jsem připravovala texty
na výstavu, bylo mi z toho
několik měsíců těžko. Nemohla
jsem se do práce ani líčit, protože mi při čtení často tekly slzy.
Četla jsem strašlivé příběhy
obou stran. Zůstat nezaujatá –
to je na tom to nejtěžší.
Obzvláště v rovině osobních
prožitků je pravda individuální
a zřejmě nikdo nikdy nezjistí,
kde přesně je. Ale byly i příjemné situace. Ozval se mi pán,
jehož maminka byla Němka,
která pracovala před válkou
jako pomocnice v domácnosti
u české rodiny. V té rodině měli
holčičku, kterou si velmi oblíbila. Při srovnání fotografií
a jmen jsme nakonec došli
k tomu, že tou holčičkou, která
jeho matce tak přirostla k srdci,
je Marie Prebslová. Je velmi
hezké vidět, že to nějak pokračuje. (S příběhem paní Prebslové, pocházející z česko-německé klášterecké rodiny, se
můžete seznámit v její knize
Návrat do rodného města Klášterce nad Ohří, pozn. red.)
To je zajímavé. Slyšela jsem
o tom, že máš „vlivné kontakty“ s původní kláštereckou šlechtou…
Ano, jsem v kontaktu s paní
hraběnku Thunovou. Seznámily
jsme se spolu při prohlídce
zámku, kdy jsem jí pověděla
o zajímavé knize, kterou jsme
nedávno získali zpět do Klášterce. Napsal ji zřejmě někdo

z rodu Thunů. Obsahuje soupis
a popis jejich majetku, který
měl tento rod v Klášterci, okolních vesnicích a statcích, a nastiňuje historii o tom, jak
k němu přišli. Je velmi cenným
a zajímavých zdrojem informací. Knížka byla původně na
zámku, dle slov pamětníků však
byla při odsunu vynesena pryč.
Kniha se dostala do Německa
a předloni ji přivezl zpět pan
Sattler, jeden z odsunutých
kláštereckých rodáků. Hraběnka ji nechala ve Vídni přepsat
z kurentu do latinky. A já jsem
přijala její pozvání a navštívila
jsem ji tam.
Jet za paní hraběnkou do
Vídně – to zní dnes už
romanticky jako z knihy
Boženy Němcové… Jaké to
tam bylo?
Uvítali mě v krásném bytě
v centru Vídně, vybaveném starobylým i moderním nábytkem.
Manžel paní hraběnky je bývalý
rakouský velvyslanec, zajímá
se o historii a archeologii. Vzal
mne na místa, kam se běžně
s turisty nechodí, a zasvěceně
mi o všem vyprávěl.
Když se ohlédnu za tímto rozhovorem, uvědomím si, že tohle všechno mi dává moje práce.
Zpočátku, v době, kdy jsem
pracovala jen jako průvodkyně,
mi brala veškerý volný čas, ale
teď už mi jen dává.
Je skvělé slyšet, že počáteční úsilí se vyplatilo a docházíš k takovému ideálnímu
závěru. Přeji, ať se ti nejen
ve tvé práci nadále daří
a děkuji za rozhovor.
Kateřina Šmahelová I
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Třetí výstavou ze série Osudových devítek bude
opravdová umělecká lahůdka! Galerie Kryt představí
grafiky Josefa Čapka
Letošní výstavní rok se blíží ke konci a s ním končí i série
Osudových devítek. Ještě
týden, do pátku 6. prosince,
si můžete prohlédnout výstavu věnovanou roku 1989
k 30. výročí sametové revoluce a hned následující pátek,
13. prosince v 17 hodin
zahájíme v Krytu výstavu
s názvem Josef Čapek –
grafika. Prohlédnout si ji
budete moci až do 31. ledna 2020. Konec výstavy je
více než symbolický –
v roce 2020 to bude 75 let,
co Josef Čapek zemřel.
Josef Čapek, narozený 23. 3.
1887 v Hronově, byl český
malíř, grafik, novinář a spisovatel, starší bratr spisova-

tele Karla Čapka. Je známý
např. také tím, že vymyslel
slovo ROBOT, které bylo
poprvé použito v dramatu
jeho bratra Karla s názvem
R. U. R. Slovo robot proniklo
do všech světových jazyků
a stalo se nepoužívanějším

slovem technického názvosloví.
Coby malíř a grafik byl nejvíce
ovlivněn kubismem, který
přizpůsobil svému stylu
a jeho typický rukopis na
první pohled poznáte i v knižních ilustracích a na přebalech
knih. Josef Čapek se postupně oprostil od typických pravidel kubismu a přetvořil si
ho do své vlastní podoby jemných a dětských tvarů a právě
dětská tvorba byla v jeho díle
velmi důležitá.
V galerii Kryt uvidíte soubor
téměř dvaceti grafik zapůjčených z Galerie umění Karlovy
Vary. Při tvorbě grafik Čapka
nejvíce zajímala figurální
tvorba, především postavy

žebráků, pijáků, námořníků či
nevěstek. I v oblasti grafiky
je jeho styl nepřehlédnutelný
a těžko zaměnitelný s jiným
autorem.
Jako mnoho jiných umělců té
doby, reagoval ve své tvorbě
také Josef Čapek na nástup
Adolfa Hitlera k moci či na
podpis Mnichovské dohody.
Následovat měl i třetí cyklus,
který měl oslavovat vítězství
nad nacismem a z kterého se
dochovaly pouze náčrty. Josef
Čapek prošel koncentračními
tábory Dachau, Buchenwald,
Sachsenhausen a BergenBelsen, kde podle všeho zemřel těsně před osvobozením
na skvrnitý tyfus. Jeho ostatky se nikdy nenašly.

Klášterecké divadelní žně 2019 – postřeh diváka
Představte si, že jen co se
usadíte a v sále se zhasne,
ocitnete se v prostředí
moravské vesnice, ve které
se život odvíjí podle pevně
zaběhnutého řádu. Rodiče
pragmaticky myslí na blaho
své a svých dětí, děti jsou
poslušní a předem domluvené sňatky jsou něco naprosto
běžného. Základní konflikt je
brzy nastolen – jedná se
o trojúhelník, v němž hraje
roli spanilá svobodná dívka
Maryša, zamilovaný chudý
Vilém a mlýn. Ve mlýně hospodaří stárnoucí vdovec Vávra, který je v očích Maryšiných rodičů a příbuzných
lepší partie, než spisovatel
Vilém přivandrovalý z velkého města. Vávra má už sice
tajnou známost, ale to se dá

pletichami ještě zhatit. I kdybyste v tuto chvíli neznali
původní drama bratří Mrštíků, je vám jasné, že se nad
zamilovanou dvojicí začínají
stahovat mraky a schyluje
se k neodvratné katastrofě.
Anebo ne?
Co kdyby se to celé dalo
ještě nějak zastavit? Co kdyby někdo z postav vystoupil
z řady, rozhodl by se vzepřít
osudu a jednal by na vlastní
pěst? Co kdyby zapracoval
někdo na tom, aby zvítězil
zdravý rozum, aby byly intriky odhaleny, nedorozumění
vysvětleno, rozdělené strany
udobřeny a místo tragédie by
vše končilo úlevným smíchem? Zrovna takový závěr
příběhu nám totiž připravilo
mladoboleslavské Divadýl-

ko na dlani v rámci posledního večera úspěšného kláštereckého divadelního festivalu ve své hře VÁVRA aneb
Všechno co jste chtěli
vědět o Maryše a báli jste
se Mrštíků zeptat. Toto drama je z pera vedoucího souboru Petra Matouška, který
si střihl rovnou jednu z hlavních rolí mlynáře. Maryša
s dobrým koncem? A proč

ne? Vždyť happy-end tam,
kde ho nikdo zprvu nečeká,
mívá ozdravný účinek. Nutno ještě dodat, že výkony
herců byly skvělé, divák se
nad dialogy pobavil. Po představení se herci ještě sešli
s diváky v kavárně kulturního domu a máme potvrzeno,
že kávu si nikdo z nich neobjednal.
Kateřina Šmahelová I

Tradiční adventní dílny v galerii Kryt

Již od roku 2012 se v galerii Kryt konají tradiční tvůrčí
adventní dílny pro veřejnost a bude tomu tak i letos. Uskuteční se opět v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2019 a probíhat budou od 13 do 17 hodin.
Přijďte si vytvořit drobný vánoční dárek pro své blízké
nebo vánoční dekoraci jen tak pro radost. Za zvuků vánočních koled si u nás můžete dát něco teplého na zahřátí
a nabídnout si domácí vánoční cukroví. Zkrátka přijďte
do galerie první adventní neděli nasát tu správnou vánoční
atmosféru.
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Retro rozloučení s kulturním domem
V předvečer třicetiletého
výročí sametové revoluce
proběhla v kulturním domě
připomínka časů (naštěstí)
dávno minulých. Zavzpomínat přišli pamětníci předlistopadového života, akci si však
nenechali ujít ani lidé naro-

zení dlouho poté. Že program
oslovil návštěvníky napříč
generacemi, si organizátoři
pochvalovali nejvíce: „Výročí
událostí 17. listopadu si ve
městě připomínáme již pátým rokem, třicetileté jubileum bylo ale důvodem k vět-

Vítězslav Růta

ší oslavě,“ říká místostarosta
města David Kodytek, který
je společně s Miloslavou Koubovou autorem divadelního
představení Lavička aneb
Socialistický časy.
Místo konání – klášterecký
kulturní dům – významně přispěl k tomu, že návštěvník
byl ihned po příchodu vtažen
do retro atmosféry, výrazné
úpravy interiéru nebyly třeba.
Doplnily se pouze dobové plakáty, nainstalovala se kabina
pro převlíkače kabátů, fotokoutek s dobovými rekvizitami a připravil se retro raut se
vším, čím se žaludky za socialismu plnily. Po chlebech se
sádlem nebo lančmítem se
jen zaprášilo, děti potěšila
cukrová vata, žvýkačky Pedro
i retro zákusky.
Na své si během večera přišli
posluchači Václava Koubka,

Lenky Dusilové i Tiché dohody, slavné písně Marty Kubišové zazněly ve vynikajícím
podání Adély Kodytkové, od
místních gymnazistů se diváci
dočkali dvou skvělých vystoupení. S přibývajícím časem a rostoucí chutí k tanci
přišlo vhod vystoupení Tomáše Bartáka s jeho hudebním
divadlem Hnedle vedle, od
něhož zazněly největší hity
předlistopadové éry.
Se starým kulturním domem
jsme se tak před jeho rekonstrukcí rozloučili více než
symbolicky, svobodu ale budeme velmi rádi slavit i nadále a kdekoli.
Děkujeme všem, kteří se na
přípravě a realizaci podíleli,
Základní škole v Havlíčkově
ulici také za expozici k 17. listopadu. Bohatá fotogalerie je
k vidění na www.klasterec.cz.

Vánoční setkání u ledové řeky

CIBOUŠOVSKÉ VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
Den po Štědrém dnu, ve středu 25. prosince, se okolo
11. hodiny sejdeme u řeky Ohře pod Rašovickou lávkou.
Odvážlivcům a otužilcům nebudeme bránit, aby se společně
s námi ponořili do ledové řeky stejně jako v předchozích dvou
letech.

6. 12. 2019 od 16:30 hodin u kapličky v Ciboušově
Spolek bývalých a současných obyvatel Ciboušova
srdečně zve na 9. ročník tradičního předvánočního
setkání s vánočním cukrovím, svařeným vínem
a vystoupením pěveckého souboru ZUŠ.
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Anežka Ševčíková přivezla bronz z mistrovství světa
Město se opět raduje ze
skvělého
sportovního
úspěchu a reprezentace
města. V daleké Argentině
se konalo mistrovství světa v běhu do vrchu. Anežka
Ševčíková si z něj přivezla
bronzovou medaili. Trať
byla neskutečně náročná. Na
šesti kilometrech se mělo

nastoupat přes 450 metrů
a klesnout dolů téměř o 500
metrů. V nejvyšším bodě
závodu se měl přebíhat brod
kousek nad 50 metrů vysokým vodopádem. Organizátoři trať na poslední chvíli
změnili, neboť v den závodu
hodně pršelo a z říčky se stala
řeka. Celá trať byla rozbahněná a stala se z ní spíše skluzavka než trať mistrovství
světa. Nakonec se běžely dva
okruhy nahoru a dolů. Anežce
vyhovoval spíše předchozí
formát trati – jeden delší
výběh a jeden delší seběh.
Aby toho nebylo málo, podařilo se jí si v seběhu narazit

žebra a v jednom z brodů se
celá vykoupala. Po celý závod
věděla, že družstvo juniorek
bojuje o týmovou medaili,
proto závod nevzdala a bojovala až do konce. V cíli se
mohla radovat s ostatními
juniorkami z týmového bronzu. Je to Anežčina první velká
medaile. Oddíl Anežce přichystal oslavu a podpisové
kartičky pro děti, po kterých
se během pár minut zaprášilo.
Děkujeme firmě TEMA a městu Klášterci nad Ohří za celoroční finanční podporu, bez
které bychom nemohli dosahovat takových výsledků.
Veronika Purmanová I

Představujeme projekt Seniorská obálka – I. C. E. karta
Představte si, že jste starší muž, který po rozvodu žije
sám. Děti už máte dospělé, mají své rodiny, jezdí za vámi
spíš jen na svátky. Je podvečer, jste v pohodlí domova
a díváte se na televizi. Byl to náročný den, únava vás uspává
a říkáte si: asi je to tím počasím. Probere vás až ostrá
bolest na hrudi. – „Co se to se mnou děje?!“ Tlačí to stále
víc – jen nevíte co přesně – jestli žaludek nebo srdce, je
vám na zvracení a ruka je těžká a bolí. Celý promočený
potem vrávoráte pomalu po místnosti, motá se vám hlava,
na stolku šmátráte po telefonu, v hlavě vám buší tep,
s dispečerkou mluvíte potichu a krátce. Pokládáte s tím,
že už jedou, a pak už se jen zhroutíte do křesla a přejete
si, ať to hlavně všechno zase rychle přejde. Čekáte a vteřiny
ubíhají jako věčnost. V duchu se ptáte sám sebe: je tohle
moje poslední hodinka? Co by se stalo, kdybych už nebyl

schopen zavolat? Radši na to nemyslet… Vzal jsem si léky
na cukr a tlak? A co bude s kocourem, pokud budu dlouho
v nemocnici? Pak už se vám jen zatmí před očima a ztrácíte
vědomí…
Právě v podobných naléhavých případech může být „obyčejná“ papírová I. C. E. karta velkou pomocí. „I. C. E.“ je
mezinárodní zkratkou z anglického „In Case of Emergency“
a znamená „použít v případě nouze“. Obsahuje totiž mnoho
zdravotních údajů, které pomohou záchranářům rozhodnout o tíži vašeho aktuálního stavu a o optimální terapii
na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení. Je určena obzvláště pro občany, kteří bydlí sami, pro
seniory, včetně těch, kteří využívají terénní sociální služby,
pro osoby se zdravotním postižením a pro kohokoli dalšího,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.

Pravidla pro vyplnění seniorské obálky
Seniorská obálka je oboustranným listem k vytržení či vystřižení na straně 13–14. Odstupňování důležitosti jednotlivých
dat k vyplnění se řídí barvami jako na semaforu: Výstražnou
ČERVENOU barvu mají pole s údaji velmi důležitými k vyplnění. ŽLUTÁ pole – do nich se umísťují doporučené údaje. Do
ZELENÝCH kolonek se zapisují údaje méně závažné.
S vyplněním karty vám mohou pomoci vaši blízcí nebo praktický lékař.
Poznámky k vybraným údajům:
Datum narození, rodné číslo nebo název zdravotní
pojišťovny jsou méně závažným údajem, zdravotnická
záchranná služba je schopná si je zjistit z vašich dokladů,
ale jejich vyplněním jim práci usnadníte.
Kolonka Alergie je velmi významná, zvl. v případě alergie
na léky, pyl atd.
Nemoci – pro záchranáře je důležité vědět, jaké máte
současné nemoci a zda jste nemoc prodělali před rokem
nebo před 20 lety. V případě, že jste byli v poslední době
hospitalizováni, vložte do obálky i poslední propouštěcí
zprávu.
Léky – uvádějte název opsaný z krabičky, včetně množství
(např. 80 mg), dále výši dávky (např. 1 tableta) a informace o dávkování (např. 1-0-1).
Kontakty na blízké osoby – mohou to být rodinní příslušníci, sousedé či přátelé. Je to zcela na vás, koho zde
uvedete. Telefon na blízkou osobu pomůže i v případě
zajištění péče o domácího mazlíčka.

Kontakt na praktického lékaře napomůže při zjišťování
dalších informací o vašem zdravotním stavu.
Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé a že
je mohou záchranné složky využít v případě tísně, ohrožení
vašeho zdraví nebo života.
Důležité: Po vyplnění umístěte obálku na viditelném
místě v bytě. Vhodné umístění je např. na dveře lednice
zvenku (obálku připevníte pomocí magnetky) nebo na
vnitřní stranu vchodových dveří – jsou to první dveře,
jimiž prochází složky záchranného systému.
Na kartě je možné zaškrtnout u příslušných piktogramů
invaliditu nebo zrakové či sluchové postižení.
Další bezpečnostní pokyny:
Neotvírejte však své dveře bez zábran každému. Využívejte bezpečnostní řetízek a kukátko na dveřích. Osvědčuje
se také mít v domě hlásiče kouře.
Projekt zaštiťují: Evropský sociální fond EU, Operační
program Zaměstnanost, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústecký kraj a město
Klášterec nad Ohří
Seniorská obálka a formulář I. C. E. karty je také ke stažení
na webových stránkách města Klášterce nad Ohří v sekci
„Dokumenty“ – „Formuláře“. Dále na webu Ústeckého kraje,
Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) a Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).
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Vítání občánků v neděli 27. 10. 2019 na zámku jako z říkadla Františka Hrubína
Deset krásných miminek nám připomíná říkanku Paleček a jeho kamarádi. Než se nadějeme, naučí se tyto dětičky svoje
prstíčky spočítat samy.
Foto: Nikola Chalupníčková, Facebook: NikiChFoto

Kristýna Kundertová

Vít Elicar

Přemek Papoušek

Štěpánka Víšková

Šimon Šoltés

Stella Sofie Bílková

Adam Chocholáč

Karolína Černá

Divadlo léčí i pomáhá
Divadelní muzikálové představení ANASTASIA, které se
uskuteční 8. prosince od 17
hodin v kulturním domě
v Klášterci nad Ohří, pomůže

Matěj Žilka

Tomáš Jiruš

Lukáškovi Schillerovi, který
prodělal krátce po narození
mozkovou obrnu. Čtrnáct dní
rehabilitace vyjde na 50
tisíc Kč. Aby měla rehabilitace
význam, musí se opakovat
alespoň čtyřikrát do roka.
Není hrazena zdravotní pojišťovnou. Herci Gabriela Filippi,
Mario Kubec a Patrik Kee odehrají představení zcela zdarma a výtěžek ze vstupného
předají Lukáškovi. Lidé sní
o různých věcech, Lukášek
sní o svém prvním kroku.
A pro tento svůj sen dělá, co
může. V něčem ale potřebuje
pomoci. Děkuji.
Mario Kubec I
Předprodej vstupenek
v kulturním domě.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
21. prosince
to bude rok,
co
zemřel
pan Zdeněk
Lafek. S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Brzy uplyne rok od úmrtí
mého manžela, pana Františka Krista.
Zesnul dne
31. prosince
2018. S láskou vzpomíná
manželka,
syn a vnučky.

30. listopadu uplyne 20 let, co nás upustil
pan Vladimír Tyrner z Hradiště. Kdo jste
ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku. Děkuje rodina
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Ahoj děti, máme pro vás obrázkového průvodce městem
Je nás pět holek a v tomto
roce jsme si předsevzaly, že
napíšeme malou knížku
o Klášterci pro vás – děti, a to
se nám podařilo splnit. Nemyslete si, psát knihu není vždycky tak jednoduchý úkol.
V článku vám tedy prozradíme
něco málo o tom, jak to celé
probíhalo. Plán napsat dětskou knihu vznikl už dřív, rády
bychom, abyste měly ke Klášterci nad Ohří vztah a jednou
zde rády žily, nebo se sem
rády vracely.
Nejdřív jsme musely rozhodnout, jak to vlastně provedeme. Na začátku byl
nápad, se kterým přišla Katka. Přesvědčila nás, abychom
zvolily zvířecího průvodce,
který vám pomůže se v našem
krásném městě zorientovat.
Pokud jste dobře luštili říjnovou křížovku, tak již víte, že
se průvodce jmenuje Alík a asi
správně tušíte, že to není ani
páv, ani kočka, ani pavouk

a už vůbec ne zajíček, ale pes.
I když i s těmi ostatními zmíněnými zvířátky se při čtení
setkáte také, a nejen s nimi.
Alík se moc rád fotí a Katka
zjistila, že fotky s ním budou
v knize vypadat moc dobře.
Odkud se Alík vlastně vzal a co
v Klášterci nad Ohří hledá? To
už vám nyní neprozradíme.
S Katkou spolupracovala
také Lenka. Je totiž moc
chytrá, pracuje v galerii Kryt
a píše naše články o historii.
Má velký přehled o všem
možném a ví o všech známých i neznámých zajímavostech o městě. Napadla jí
spousta věcí, o kterých
bychom vám mohly napsat.
Pak vstoupila do hry Martina. I když už vyrostla, umí
mluvit dětskou řečí, která je
pro nás dospělé už někdy
skoro jako cizí jazyk (To se
bohužel stává. Děti, musíte
nám to odpustit.) a dokáže
převyprávět příběh Alíka

úžasným a odlehčeným způsobem. Martina nám ukázala,
jak na to psaní jít.
Adél je největší sportovkyní z nás všech, a proto ještě
kromě psaní stihla oběhnout
a nafotit různá sportoviště
a dětská hřiště ve městě, včetně koupaliště. Alík jí byl přitom
vždy v patách. Nebyla líná
zaběhnout také k zámku,
a proto máme pro vás připraveno spoustu nádherných
fotek. Spojila také nakonec
všechny napsané texty pěkně
dohromady, do řeči pejska Alíka, a přidala trochu vtipu a rozhovorů s ostatními zvířátky.
Takže jsme všechny psaly
a psaly a pak knihu znovu
a znovu pročítaly, abychom
vychytaly všechny chyby.
Nechaly jsme jen ty, které udělal při psaní Alík. Jejich oprava
bude na vás, děti. Občas nás
také napadl nějaký zajímavý
úkol nebo otázka, tak jsme je
do knížky přidaly.
A nakonec nastoupila Veronika. Její tajnou super-

schopností je vše perfektně
graficky zpracovat, a to v co
nejkratším čase. A dokázala to
na jedničku. Je moc šikovná.
Během práce jsme zjistily,
že jsme skvělý tým. U tvoření
knížky, ze které je tedy spíš
obrázková brožura, jsme se
dobře bavily a teď jsme už jen
napjaté a čekáme, co na ni
řeknete vy. Moc se na to těšíme.
Kolektiv odboru
komunikace a cestovního
ruchu I

Průvodce o Alíkovi ztraceném ve městě bude k dispozici v informačním centru pod radnicí od 1. prosince
během akce Rozsvícení vánočního stromu za symbolickou cenu 30 Kč.
V posledních letošních Kláštereckých novinách, které
vyjdou 19. prosince, budou moci děti luštit soutěžní
křížovku. Za vyluštěnou tajenku, kterou nám osobně
donesou k nám do redakce pod radnicí, dostanou
brožuru jako dárek pod stromeček zdarma.

Učitelé se učili, jak poučně vyučovat
V rámci dalšího vzdělávání
učitelů mi bylo umožněno
vedením školy zúčastnit se
projektu s názvem Učíme se
z minulosti: Jak zprostředkovávat historická témata
v občanském vzdělávání.
Projekt byl zaměřený na
výuku moderních dějin prostřednictvím míst paměti a byl
určen pro české a německé
pracovníky s mládeží. Připravil ho EUTIS, o. p. s. ve spolupráci se spolkem Političtí
vězni.cz a BBAG Potsdam. Je
financován z programu Erasmus+, nadace Heinrich-BöllStiftung a Česká centra. První
seminář tohoto projektu probíhal 1.–6. dubna v německé
Postupimi a druhý pak 27. září
– 2. října na Božím Daru. Oba
byly velice intenzivní, plné

přednášek, workshopů a setkání s pamětníky.
V Postupimi jsme se
zaměřili primárně na historii
NDR a její politické vězně.
Navštívili jsme mimo jiné
Glienicker Brücke, bývalou
věznici Stasi Hohenschönhausen, věznici Lindenstrasse a památník Leistikowstraße, který sloužil jako
vyšetřovací věznice KGB. Na
několika místech jsme se
setkali i s pamětníky.
Největší dojem ve mně
ovšem zanechala návštěva
památníku bývalého koncentračního tábora Sachsenhausen, kde jsme měli intenzivní
šestihodinový
workshop.
Místní experti se nám věnovali s obrovským nasazením
a diskutovali s námi o vzdě-

lávacích metodách vhodných
pro práci se studenty na místech paměti. Tento workshop
nebyl jen pouhou přednáškou, byl také plný praktických
ukázek vzdělávacích aktivit.
Druhý seminář na Božím Daru a v Jáchymově se
zaměřoval na historii Československa a jeho politické
vězně po roce 1945, ale i na
historii hornictví v tomto
regionu. Zúčastnili jsme se
tradičního skautského ceremoniálu, připomínajícího každoročně v den státního svátku
u Mohyly Eliáš památku politických vězňů komunistického
režimu. Navštívili jsme Královskou mincovnu a Štolu č. 1
v Jáchymově, Rudou věž
smrti, tábory nucené práce
(např. Nikolaj a Svornost).

I na této části projektu nás
doprovázel pamětník.
Pravděpodobně největším
zážitkem byla večerní prohlídka Štoly Johannes, která
je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO v rámci Hornického
regionu Erzgebirge/Krušnohoří. Seznámili jsme se s unikátní historií těžby kovů
v tomto regionu a měli možnost strávit bezmála hodinu
v tomto mimořádně zachovalém důlním komplexu.
Projekt mě naučil nebát se
učit o kontroverzních tématech, a také jak k nim přistupovat. Veškeré poznatky
a metody bezpochyby využiji
při výuce o moderních dějinách a při práci s místy paměti.
Pavlína Císařová, GSOŠ I
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SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC

Obyvatelé Klášterce navrhli osm projektů.
Vyberete si z nich v prosinci.
Hřiště na pétanque, discgolf či venkovní posilovna. Podle
návrhů, které předložili Klášterečtí v participativním rozpočtu, to vypadá, že velká část obyvatel žije hrou a sportem. O vítězných projektech lidé rozhodnou v anketě, která
odstartuje prvním prosincovým dnem.
Mezi nápady, jak vylepšit veřejný prostor, se dvakrát objevuje hřiště na pétanque. Přejí si ho v areálu Lázní Evženie
a také u loděnice mezi lázněmi a zámeckým parkem, kde
navrhovatelé vidí prostor pro tři hřiště pro tuto původně francouzskou společenskou hru.
Discgolfové hřiště by mohlo vyrůst za Vyhlídkou a sportovně relaxační zóna s fitness stroji před gymnáziem a střední
odbornou školou. „Venkovní posilovna bude sloužit žákům
gymnázia před nebo po vyučování, seniorům, ale i široké
veřejnosti,“ plánuje Lenka Morová, která s nápadem přišla.
Vybudování posezení
včetně zastřešení
v areálu fotbalového
hřiště v Rašovicích

V rejstříku návrhů je také vybudování posezení včetně
zastřešení v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích. Dětem
by mohlo sloužit nové hřiště v Klášterecké Jeseni, kde dosud
žádné není, a také upravené pozemky v Útočišti. Stačilo by
zpevnit plochu se zeleným trávníkem, přidat fotbalové branky
a případně sloupky pro napnutí sítě, aby se tam daly hrát
míčové hry.
Místní nezapomněli ani na psy. Chtěli by psí louku u Kláštereckého potoka, kde by si čtyřnozí přátelé mohli hrát a prohánět se bez vodítka. Sloužila by částečně i k výcviku díky
prolézačkám a dalšímu vybavení.
Všech osm návrhů se veřejně prezentovalo 27. listopadu
od 16 hodin v kině Egerie. Kdo se necítil na veřejné promluvy,
tomu bylo nápomocné město. Návrh za něj přednesla tisková
mluvčí.
Dětské hřiště
v Klášterecké Jeseni
Navrhovatel:
Dana Bláhová

Navrhovatel:
Ing. Martin Bašus

Sportovní areál
pro hru pétanque
Navrhovatel:
Jaroslav Kalina
a Jaroslav Krejsa

Sportovně relaxační
zóna před budovou
gymnázia a střední
odborné školy
Navrhovatel:
Mgr. Lenka Morová

Psí hřiště a louka
u Kláštereckého potoka

Hřiště pro pétanque
v areálu Lázní Evženie

Navrhovatel:
Šárka Němcová

Navrhovatel:
TK Evženie Klášterec

Discgolfové hřiště
za Vyhlídkou

Úprava pozemku
pro dětské hřiště
v Útočišti

Navrhovatel:
Jitka Ujváry

Navrhovatel:
Markéta Václavíková

PROSINCOVÉ HLASOVÁNÍ
Hlasovat pro návrhy bude možné
od 1. do 15. prosince prostřednictvím webových
stránek města.
V předešlých dvou ročnících probíhalo prostřednictvím
organizace Demokracie 21, tentokrát to bude přes Mobilní
rozhlas,“ uvedla mluvčí radnice Adéla Václavíková. „Pro lidi
to nebude zásadní rozdíl, jen se jim navíc objeví nabídka,
zda chtějí využívat služeb mobilního rozhlasu,“ doplnila.
Klášterec nabízí lidem účast v participativním rozpočtu,

který je nástrojem přímé demokracie od roku 2017. Podmínky
jsou neměnné. Veřejnost rozhoduje o milionu korun, kdy smí
každý z návrhů dosáhnout nejvýše 250 tisíc korun.
V prvním ročníku se díky tomu podařilo vybudovat čtyři
projekty, plody druhého ročníku budou viditelné do konce
roku. Jedná se o obnovu hřiště ve Vítězné ulici, projekt Sportujeme podél Ohře, který doplní síť cyklostezek o kilometrovníky, odpočívadlo a infotabule. Hotová už je fasáda skautské
klubovny, kterou zbývá jen pomalovat za pomoci malých
umělců ze základní umělecké školy, a patří sem i rozšíření
hřiště v Útočišti a zvelebení autobusové zastávky v Klášterecké Jeseni.
Miroslava Šebestová I

POHLED DO HISTORIE
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Povinná školní docházka letos slaví, je jí 150 let!
Za vlády Marie Terezie, konkrétně v roce v roce 1774 (tedy před 245 lety), byl přijat Všeobecný školní řád,
který zavedl školní docházku. Ta tehdy ale ještě nebyla povinná. Zavedl mimo jiné to, že školy měly poskytovat
vzdělání i dívkám. Samotná povinnost školní docházky vstoupila v platnost až v roce 1869 s přijetím školského
zákona a v letošním roce slaví 150 let. O rok později, v roce 1870, byly zrušeny tělesné tresty.
Na úvod si povězme ve zkratce o počátku vzdělanosti. Touha po poznání a vědění provázela člověka od nepaměti.
Na antickou vzdělanost z velké části navazovala vzdělanost středověká, ačkoliv ve
středověku byla většina obyvatelstva negramotná a důraz
byl kladen spíše na řemeslnou
zručnost. Centrem kultury
a vzdělanosti byly ve středověku kláštery. První klášterní školy se objevují po
vzniku první církevní řehole
v Evropě, tj. po vzniku řehole
sv. Benedikta. Až s rozvojem
měst začaly vznikat první
městské školy, které nebyly
na klášter vázány, a poté také
první univerzity. Rozvoj univerzit znamenal konec „církevního monopolu“ ve vzdělání. Dá se tedy předpokládat,
že úplně první škola v Klášterci
fungovala již za působení
mnišského řádu benediktinů,
pravděpodobně neměla ani

vlastní budovu a vyučoval v ní
některý z mnichů.
První písemná zmínka
o škole v Klášterci pochází
z roku 1584 a je v ní zmiňován také místní učitel. Stále

Chlapecká obecná a měšťanská škola v Havlíčkově ulici

Interiér budovy původní německé dívčí školy po roce 1945

to ovšem neznamená, že měl
Klášterec v té době vlastní
školní budovu, pravděpodobně se vyučovalo na faře.
Datum postavení první školní
budovy u nás není známo, ale
stávala v Zahradní ulici směrem do zámeckého parku,
resp. v té době do zámecké
zahrady, a později byla na
úkor rozšíření zahrady zbourána.
Další škola byla zřízena
v roce 1723, pravděpodobně nešlo o novou budovu, ale o přestavbu původní budovy fary. V roce
1726 zachvátil Klášterec
požár, při kterém vyhořela
také budova školy. Prošla
nákladnou rekonstrukcí, ale
v roce 1784 vyhořela znovu.
Obnovena již nebyla a na
jejím místě byl postaven
obytný dům. Poté se vyučovalo v budově, která sloužila
zahradníkovi, ale při dalším
požáru města v roce 1859
shořela i tato budova a Klášterec tak zůstal bez školy.
V roce 1864 byla dostavěna budova školy v zatáčce

Německá dívčí škola, 1915

Třída dětí z mateřské školy
společně s řádovými sestrami
řádu sv. Kříže, 1930
pod kostelem Nejsvětější
Trojice. Tato budova přestala
svému účelu postupně stačit
a problémy s místem vyřešila
až stavba nové školní
budovy chlapecké obecné
a měšťanské školy, která
byla postavena v roce 1909
v dnešní Havlíčkově ulici.
Letos si tak připomíná
výročí 110 let od založení.
Od roku 1914 pak školu
navštěvovaly i dívky. Ve školní
budově pod kostelem Nejsvětější Trojice byla po první světové válce německá dívčí
pětitřídka s jednou českou třídou. Na obou školách byla
nepovinná výuka češtiny
zavedena v roce 1934. České
škole byla přidělena parcela
pro výstavbu budovy, ale k její
realizaci nikdy nedošlo.
V Klášterci fungovala také
mateřská škola, kterou nechala zřídit hraběnka Kristýna
Thunová v roce 1907. O děti
se zde staraly řádové sestry
řádu sv. Kříže a od roku 1931
v ní byla i jedna třída pro české
děti.
Lenka Fricová I
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Klášterečtí jsou štědří
Ve dnech 11. až 13. listopadu proběhla v salónku městského úřadu pravidelná
sbírka použitého ošacení,
hraček, domácího textilu,
nádobí a dalších potřebných
věcí.
Město Klášterec nad Ohří
pořádá tuto sbírku každoročně. Letos byla sbírka pořádána ve spolupráci s Diakonií
Broumov. V průběhu sbírky
darovali naši spoluobčané
opravdu velké množství
věcí, které si zástupci diakonie převzali. Sbírka bude
následně roztříděna a oble-

čení bude předáno osobám,
které jej rády využijí.
Město Klášterec nad Ohří
děkuje všem, kteří do sbírky
přispěli. Budeme velice rádi
a potěšeni, když budete
i nadále společně s námi
pomáhat potřebným. Další
sbírka proběhne v příštím
roce na jaře.
Jitka Bendová,
Odbor sociálních věcí,
školství a sportu I
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PÁR DROBNÝCH PRO KRÁSU
Pokud vám doma leží nepotřebné věci, o kterých si
myslíte, že je ještě někdo využije a udělají radost,
přijďte nás podpořit a pomoci.
Pokud chcete za pár drobných před Vánoci udělat
sobě nebo jiným radost, přijďte si vybrat a podpořit
dobrou věc.
Charitativní bazárek se koná 11. 12. 2019 od 15
hodin v DDM Šuplík v Kadani.
Celý výtěžek poputuje na projekt Pár drobných pro krásu,
který představíme v příštím čísle Kláštereckých novin
nebo se o něm dočtete na facebooku: Pár drobných pro
krásu.

Poděkování ředitelky projektu KlokTex občanům města
V á ž e n í ,
chtěli bychom
touto cestou
poděkovat za spolupráci při
sběru použitých oděvů, obuvi
a hraček všem občanům
města Klášterce nad Ohří,
kteří přispívají do našich charitativních kontejnerů v rámci
projektu KlokTex.
Tyto kontejnery ve vašem
městě provozuje naše společnost KOUTECKÝ s. r. o. se
sídlem v Duchcově. Jsme rodinná firma, která se od roku

1990 zabývá recyklací textilního odpadu. Pro Kloktex je
naší snahou získat co nejvíce
ještě nositelného oblečení
a obuvi. Jen to je totiž možné
v rámci materiální pomoci
dále předat dětem v Klokáncích a dalším charitativním
organizacím.
Díky vám a občanům dalších
měst, kteří se, tak jako vy,
podílejí na naší sbírce, jsme
dosud od začátku spolupráce
společně dosáhli finanční
částky 1 067 848 Kč pro
Fond ohrožených dětí Klokánek. Bez vaší pomoci by to
nešlo.
Tedy ještě jednou velice děkuji za celý tým projektu. Těšíme se na další spolupráci.
Nicole Nouir Křížková,
ředitelka projektu KlokTex
a zástupkyně společnosti
KOUTECKÝ s. r. o. I

NABÍDKA
Polohovací vozík, skládací vozík, chodítko –
darujeme dětem se zdravotním postižením. Ozvěte
se na tel.: 720 303 112.
Ihned k odběru. Ivana
Madlová

Co můžete udělat? Do kontejnerů KLOK.TEX i KOUTEX
odevzdávejte, prosím, saka, kabáty, bundy, košile, kalhoty, tepláky, pyžama, trička, mikiny, svetry, šaty i sukně
a dále utěrky, ručníky, ložní prádlo, bytový textil, spárovanou obuv, kabelky, tašky, batohy a hračky.
Vždy prosím uvažujte o tom, zda se odevzdané oděvy
a obuv dají ještě nosit bez nutnosti oprav. Pro odevzdání
se nehodí materiál znečištěný, vlhký nebo plesnivý. Prosíme o použití igelitových tašek nebo pytlů, které usnadňují nakládání a udržují materiál čistý. Děkujeme.

V Klášterci nad Ohří máme celkem 9 sběrných míst:
1. Žižkova a Rokycanova – křižovatka
2. Autobusové nádraží
3. Petlérská – parkoviště u marketu
4. 17. listopadu u č. p. 476–477
5. Budovatelská – Panorama – obchodní centrum
6. Václava Řezáče – bok č. p. 375–376
7. Tyršova u optiky č. p. 153
8. Útočiště zastávka
9. Žitná – naproti č. p. 644
(V mapovém portálu na webu města jsou sběrná místa
označena symbolem zeleného trička.)
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SPORT

Jak je na tom FK Rašovice po podzimní části?
Rašovice ukončily podzimní
část sezóny vítězně, když ve
Vilémově otočily nepříznivě se
vyvíjející zápas. Prohrávaly už
3:1, ale díky urputnému nasazení a lépe zvládnutým pokutovým kopům si hráči odvezli
2 důležité body. Mají tedy za
sebou podzimní část okresního přeboru – skupiny západ
a v tabulce přezimují na
pátém místě s vyrovnanou
bilancí pět výher, pět porážek
a s celkovým ziskem 16 bodů.
Výsledek komentuje prezident klubu, Ing. Martin Bašus:
„Tato část sezóny nebyla
výsledkově zcela podle představ vedení klubu. Ve skupině
západ jsme chtěli být v první

postupové dvojici, což se
zatím nepodařilo. Na druhou
postupovou příčku nám ale
chybí pouze 5 bodů, takže
ještě není nic ztraceno a jsme
stále ve hře. Pozitivními efekty podzimu byla stabilizace
základní sestavy týmu a začalo se konečně dařit i v koncovce, která fotbalisty trápila.
Celý podzim byl jak na houpačce. Rašovice zvládly těžké
zápasy se silnými soupeři,
a naopak ztrácely s těmi slabými, a to zejména na domácím hřišti, kde je stávající
terén pro jejich kombinační
hru nevyhovující. Nicméně
i v tomto se již blýská na lepší
časy. FK Rašovice ve spolu-

práci s městem Klášterec nad
Ohří žádají na rok 2020
o investiční dotaci z MŠMT na
rekonstrukci
fotbalového
hřiště. Jasno by o tomto mělo
být už v únoru 2020, kdy

bude ministerstvo vyhodnocovat žádosti v tomto dotačním titulu“.
Nám nezbývá, než jim popřát
mnoho úspěchů a sil do další
části.

Karatisté slaví - získali mnoho cenných kovů
Ve dnech 2. a 3. listopadu se
v Kadani konalo 23. Mistrovství
České republiky a závěrečné
kolo České národní ligy. Do
MČR nemůže nastoupit každý
závodník, pro nominaci je
potřeba celý rok získávat body
a jenom 16 nejlepších v každé
kategorii z celé republiky se pak
může zúčastnit, takže už
samotná možnost startu je
úspěchem. Mnohem víc jsou
však medaile. A my máme
hned dvě mistryně republiky: Kristýnu Tesařovou
a Šárku Koritinovou.
Kristýna, naše dlouholetá
vynikající karatistka, se stala
jednou z nejúspěšnějších
závodnic v celém turnaji, protože se nominovala ve dvou
kategoriích, tedy čtyřech disciplínách, a kam nastoupila, tam
to cinklo. Zlatou medaili vybojovala v sobotu v KATA juniorek
a v KUMITE přidala stříbro. Tím
získala i pohár za kombinaci.
V neděli pokračovala ve výborných výkonech i v kategorii
starších dorostenek. V KATA
obsadila druhé místo a v KUMITE třetí. Prostě bomba.
Šárka všechny ohromila. Hned
v prvním kole KATA starších
žákyň překvapivě porazila první
nasazenou, potom vyhrála
semifinále a nakonec o celý půlbod zvítězila i ve finále. Nejmenší a nemladší. Radost byla
veliká.
Stříbrnou radost nám všem
udělal David Vyhnálek v KATA
starších žáků. Bylo to o nejmenší možný rozdíl, o pouhou

desetinu. Nejprve byl David
trochu zklamaný, ale rychle si
uvědomil úžasný výsledek.
Bronzová Tereza Doležalová
v KUMITE mini žákyň musela
porazit nejen svoje soupeřky,
ale i handicap špatného vidění.
Ještě dva výkony je třeba zmínit, Matěj Kalkuš nastoupil
v prvním kole proti budoucímu
mistru ČR Marku Baborovi
a i když prohrál 0:1, neztratil
se a předvedl výborný zápas.
Stejný osud potkal i Pavlu
Patíkovou, která s vicemistryní ČR Anetou Zítkovou prohrála
jen 0:1 a v závěru zápasu jí velmi „zatápěla“, ale bohužel
výsledek nedokázala zvrátit.
Medailovou sbírku pak ještě
zkompletovaly KATA týmy.
V kategorii starší žákyně vybojovaly 2. místo Šárka Koritinová, Barbora Křížová
a Kristýna Sekerová. Bronz
přidali mladší dorostenky Anna

Doležalová, Emma Beranová a Monika Humlová, starší
dorostenky Pavla Patíková,
Veronika Mašková a Beata
Dlouhá i muži Matěj Kalkuš,
Matěj Kovářík a Vladislav
Kroutil.
Další boje nastaly v sobotu
odpoledne po MČR, kdy už toho
měli všichni plné zuby. Náš tým
žáků, ve složení Šárka Koritinová, David Vyhnálek, Michal Málek, Anna Doležalová, Jan Matěj Pospíšil
a Dominik Vitásek, nastoupil
ke třetímu kolu České národní
ligy karate JKA. Po dvou kolech
byli naši karatisté druzí. Na
první místo chyběly tři body
a bylo tudíž nutné bojovat
a vítězit.
Nejtěžší úlohu v týmu měl
David Vyhnálek, který nastupoval pokaždé jak k zápasu
v KUMITE, tak i k zápasu
v KATA. Proto absolvoval cel-

kem 12 zápasů během dvou
hodin trvání turnaje. David se
s touto situací vypořádal na
výbornou. Další oporou týmu
byla Šárka Koritinová, která
nastoupila do všech 6 zápasů
v KATA, kde ani jeden neprohrála. Ale ani další členové
týmu nezaháleli.
Hned v prvním kole jsme narazili na jednoho z nejsilnějších
soupeřů (SKBU Hostivař), se
kterým jsme vyhráli 6:4. Proti
Shirokan Dojo jsme nastoupili
hned nato a zvítězili 9:1, následovala výhra nad Sport Úvaly
6:4. Čtvrtým soupeřem bylo
Tsunami Prachatice, které
s námi prohrálo 10:0. Předposledním soupeřem bylo SK
Shotokan Neratovice, které
jsme porazili 8:2 a nakonec
jsme vyhráli nad SKP Hvězda
Karlovy Vary také 8:2. Šest
zápasů, šest výher. Všichni
makali a makali, ztráta na první
místo se zmenšovala, až se z ní
stal náskok. Ano. Historický
úspěch našeho klubu. Vyhráli
jsme Českou národní ligu
žáků 2019, prostě „bomba“.
Velice děkujeme všem závodníkům za nasazení po celý
závodní rok 2019. Byl velmi
úspěšný a zasloužili se o to úplně všichni. Obrovský dík patří
i všem trenérům, kteří stojí za
všemi úspěchy a také rodičům,
kteří své děti vedou k odpovědnosti a píli nejen na tréninku,
ale i v individuální přípravě.
Josef Patík a Leona Koritinová,
Karate klub Kadaň
a Klášterec I

SPORT A INZERCE

Za zápasem nejen
do světa – jezdíme
i do Jihlavy

Náš oddíl zápasu se 9. listopadu zúčastnil celostátního turnaje Velká cena Jihlavy 2019.
Vyslali jsme celkem šest závodníků. Uspěl zde Daniel Vít,
který se v četné konkurenci
probojoval až do finále a získal
pro Klášterec stříbro v kategorii starších žáků. Dva naši další
zápasníci skončili na 4. místě,
další tři se pak umístili mezi 5.
a 6. místem. S takto velkým
závodem neměli dosud zkušenosti. Opět mohu s hrdostí
dodat, že jsme se jako malý
oddíl v republice neztratili. 23.
listopadu nás čeká ještě Tradiční Mikulášský turnaj v Krásné Lípě. Držte nám palce.
Závěrem děkuji našim
sponzorům, tentokrát společnosti Stavmax – Bezděk
Vasil Želev,
s. r. o.
oddíl řeckořímského zápasu
a zápasu ve volném stylu I

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

11/2019 | strana 22

Dopoledne s vlky a hokejbalem

V pátek 11. října se naše škola zúčastnila hokejbalového
dopoledne s týmem Wolves
Chomutov. Toto dopoledne
bylo iniciováno chomutovským týmem, který je účast-

níkem oblastní ligy hokejbalu.
Oslovil nás v souvislosti s naší
účastí na republikovém finále
soutěže HOKEJBAL PROTI
DROGÁM.
Říjnové školní akce se zúčast-

nili vybraní žáci druhých až
šestých tříd. Samozřejmě
včetně žáků, kteří naší školu
v minulém školním roce skvěle reprezentovali. Náš společný čas se nesl v duchu propagace hokejbalu. Proto jsme
také prostřednictvím chomutovského týmu obdrželi od
hokejbalového svazu pomůcky pro výuku hokejbalu
v rámci tělesné výchovy. Jedná se o branky, hokejky
a míčky. S chomutovskými
vlky přijel i jejich maskot, který nás celé dopoledne bavil
a žáci se s ním mohli i vyfotit.
Tímto bych chtěla hokejbalovému svazu a týmu WOLVES
CHOMUTOV poděkovat za
jejich iniciativu a pomůcky
pro děti.
Petra Žihlová, ZŠ Krátká I

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
1. 12. (Ne) 15.30–16.30
3. 12. (Út) 17.00–18.00
8. 12. (Ne) 15.30–16.30
10. 12. (Út) 17.00–18.00
15. 12. (Ne) 15.30–16.30
17. 12. (Út) 17.00–18.00
22. 12. (Ne) 15.30–16.30
23. 12. (Po) 13.00–14.00
25. 12. (St) 13.00–14.00
26. 12. (Čt) 13.00–14.00
27. 12. (Pá) 13.00–14.00
29. 12. (Ne) 15.30–16.30
30. 12. (Po) 13.00–14.00

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

Inzerujte v Kláštereckých novinách.
Kontakt, ceník a rozměry inzerce
naleznete na:
https://www.klasterec.cz/
klasterecke-noviny/
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