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Zveme na
Klášterecké divadelní žně

Jak děti ze ZŠ Školní
pekly obrázky

Mezigenerační setkání
seniorů s dětmi pokračuje

Tereza Suchá je mistryní
světa v tancování

Volili jsme
do zastupitelstva
a senátu

Datum
Čas Název akce/filmu
Popis
do 29. 10.
Prezident T. G. Masaryk
Výstava z osudových osmiček o osobnosti našeho prvního prezidenta trvá do 29.10. mimořádně otevřeno v neděli 28.10. od 14 do 16
27. 10.–3. 11. 19:00 Klášterecké divadelní žně
Tradiční přehlídka profesionálně amatérských divadelních souborů tentokrát s přízviskem „Národní“ – program na str. 11
1. 11.–31. 12.
Výstavy v knihovně
Prodejní výstava vánočních dekorací, Simona Svobodová – paličkování, Krabičky a mýdla od Jitky a Jana Bittnerová – energetické náramky
1. 11.
19:00 Halloween
USA – Před 40 lety na Halloweena přežila řádění masového vraha. Ve stejný den nyní havaruje vězeňský autobus a někteří nebezpeční vězni utíkají (2D)
2. 11.
16:00 Louskáček a čtyři říše
USA – Dobrodružný fantasy film o Claře, která hledá klíč k cennému daru po mamince. Ocitá se v paralelním světě a musí prozkoumat tajemné říše (3D)
2. 11.
17:00 Václav Havel – politika a svědomí Slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů a fotografie, připravil ÚSTR ve spolupráci s Českými centry a Knihovnou Václava Havla, do 29.11.
27. 10.–3. 11. 19:00 Klášterecké divadelní žně
Tradiční přehlídka profesionálně amatérských divadelních souborů tentokrát s přízviskem "Národní" – program na str. 11
2. 11.
19:00 Po čem muži touží
ČR – Komedie o Karlovi, který si myslí, že to mají ženský jednodušší, a najednou se přes noc změní v Karlu. Mají to ženy opravdu snazší? (2D)
3. 11.
16:00 Louskáček a čtyři říše
USA – Dobrodružný fantasy film o Claře, která hledá klíč k cennému daru po mamince. Ocitá se v paralelním světě a musí prozkoumat tajemné říše (2D)
27. 10.–3. 11. 19:00 Klášterecké divadelní žně
Tradiční přehlídka profesionálně amatérských divadelních souborů tentokrát s přízviskem „Národní“ – program na str. 11
3. 11.
19:00 Bohemian Rhapsody
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (2D)
4. 11.
15:00 Strašidlácká párty
Přijďte jako strašidlo, duch, čaroděj či upír a užijte si dvě hodiny tance, strašení a legrace – akce pro celou rodinu s hudebním divadlem Hnedle vedle
4. 11.
16:00 Když draka bolí hlava
ČR/SLO – Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí jeskyni, jakou moc má sto let nemytý dračí zub a proč draka bolí hlava? (2D)
4. 11.
19:00 Johnny English znovu zasahuje VB/FRA/USA – Johnny English (R. Atkinson) je tím jediným, kdo svou zemi může zachránit, a to i s jeho umem udělat vždy to nejhorší možné rozhodnutí (2D)
5. 11.
17:00 Klášterecké patchworkářky Druhá výstava kláštereckých patchworkářek, tentokrát na kláštereckém zámku, výstava potrvá do 30.10.
6. 11.
19:00 Venom
USA – Akční Sci–Fi thriller na motivy komiksu o Spider–Manovi, s Tomem Hardym a Michelle Williams v hlavních rolích (2D)
7. 11.
19:00 Zrodila se hvězda
USA – Romantické hudební drama s Bradleym Cooperem (zároveň jeho režijní debut) a Lady Gaga v hlavních rolích. Vymění vlastní kariéru za tu její (2D)
8. 11.
19:00 Bohemian Rhapsody
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (2D)
9. 11.
16:00 Grinch
USA – Nový animovaný příběh o věčně rozmrzelém zeleném chlupatci, který nesnáší Vánoce a samotaří v jeskyni se psem Maxem (3D)
9. 11.
19:00 Úsměvy Ivo Šmoldase
Zábavný pořad Ivo Šmoldase s hudebním doprovodem písničkáře Pepy Štrosse v renesančním sále zámku, vstupenky na zámku
9. 11.
19:00 Grinch
USA – Nový animovaný příběh o věčně rozmrzelém zeleném chlupatci, který nesnáší Vánoce a samotaří v jeskyni se psem Maxem (2D)
10. 11.
16:00 Louskáček a čtyři říše
USA – Dobrodružný fantasy film o Claře, která hledá klíč k cennému daru po mamince. Ocitá se v paralelním světě a musí prozkoumat tajemné říše (2D)
10. 11.
19:00 Ten kdo tě miloval
ČR – Rodinná komedie, v níž Pavel Řezníček jako duch sleduje vyšetřování své smrtelné autonehody, které vede spíš jeho rodina než policisté (2D)
11. 11.
16:00 Grinch
USA – Nový animovaný příběh o věčně rozmrzelém zeleném chlupatci, který nesnáší Vánoce a samotaří v jeskyni se psem Maxem (3D)
11. 11.
19:00 Hrdinové
Divadelní hra s Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským a Miroslavem Vladykou
11. 11.
19:00 Dívka v pavoučí síti
USA – Mikael Blomkvist a Lisbeth Salanderová opět spolu. Pokračování slavné trilogie Millenium o novináři a mladé hackerce (2D)
14. 11.
19:00 Johnny English znovu zasahuje VB/FRA/USA – Johnny English (R. Atkinson) je tím jediným, kdo svou zemi může zachránit, a to i s jeho umem udělat vždy to nejhorší možné rozhodnutí (2D)
15. 11.
18:00 Podzimní žákovský koncert Na sále základní umělecké školy se na podzim představí žáci školy
15. 11.
19:00 Dívka
BEL – Lara sní o kariéře špičkové baletky a pokouší se vyhrát ještě jeden obtížný boj – již od dětství ví, že se narodila do těla opačného pohlaví (2D)
16. 11.
16:00 Louskáček a čtyři říše
USA – Dobrodružný fantasy film o Claře, která hledá klíč k cennému daru po mamince. Ocitá se v paralelním světě a musí prozkoumat tajemné říše (2D)
16. 11.
19:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny VB/USA – Dobrodružný fantasy film podle knihy J. K. Rowling o Grindelwaldovi (Johny Depp), který splnil svou hrozbu a utekl z vazby (3D)
17. 11.
16:00 Grinch
USA – Nový animovaný příběh o věčně rozmrzelém zeleném chlupatci, který nesnáší Vánoce a samotaří v jeskyni se psem Maxem (2D)
17. 11.
19:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny VB/USA – Dobrodružný fantasy film podle knihy J. K. Rowling o Grindelwaldovi (Johny Depp), který splnil svou hrozbu a utekl z vazby (2D)
18. 11.
16:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny VB/USA – Dobrodružný fantasy film podle knihy J. K. Rowling o Grindelwaldovi (Johny Depp), který splnil svou hrozbu a utekl z vazby (3D)
18. 11.
19:00 Balón
SRN – Rok 1979. Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války. Dvě východoněmecké rodiny touží utéct na západ. Balónem. (2D)
19. 11.
19:00 Koncert 4 TET – verze V.
Účinkují: Jiří Korn, Dušan Kollár, David Uličník, Jiří Škorpík. Předprodej vstupenek také ve všech prodejních místech Ticket Art.
21. 11.
Zábavné odpoledne
Zábavné odpoledne v otevírací době oddělení pro děti a mládež plné kvízů a hádanek s podzimní tématikou, pro čtenáře zdarma
21. 11.
19:00 Na plný coole!
Nový zábavný pořad Zdeňka Izera
21. 11.
19:00 Po čem muži touží
ČR – Komedie o Karlovi, který si myslí, že to mají ženský jednodušší, a najednou se přes noc změní v Karlu. Mají to ženy opravdu snazší? (2D)
22. 11.
17:00 Posezení s…
Posezení tentokrát s kláštereckýmo spisovateli včetně křtu nových knih, více na str. 10
22. 11.
19.00 Mladí zabijáci
USA – Máte v telefonu choulostivé fotky? Thriller názorně, brutálně a komicky ukazuje, co s člověkem udělá, když se takové obrázky dostanou „ven“ (2D)
23. 11.
16:00 Grinch
USA – Nový animovaný příběh o věčně rozmrzelém zeleném chlupatci, který nesnáší Vánoce a samotaří v jeskyni se psem Maxem (2D)
23. 11.
19:00 Útok z hlubin
USA – Akční thriller s Gary Oldmanem a Gerardem Butlerem o studené válce mezi západem a Ruskem v Severním oceánu, která nikdy neskončila (2D)
24. 11.
16:00 Pat a Mat: Zimní radovánky
ČR – Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu (2D)
24. 11.
19:00 Creed II
USA – Rocky (S. Stallone) stojí po boku Adonisovi (M. B. Jordan). Toho čeká velmi důležitý zápas v ringu – náročný, ale také velmi osobní (2D)
25. 11.
16:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny VB/USA – Dobrodružný fantasy film podle knihy J. K. Rowling o Grindelwaldovi (Johny Depp), který splnil svou hrozbu a utekl z vazby (3D)
25. 11.
19:00 Ten kdo tě miloval
ČR – Rodinná komedie, v níž Pavel Řezníček jako duch sleduje vyšetřování své smrtelné autonehody, které vede spíš jeho rodina než policisté (2D)
27. 11.
19:00 Bohemian Rhapsody
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (2D)
28. 11.
18:00 2. Podzimní žákovský koncert Na sále základní umělecké školy se na podzim představí žáci školy
28. 11.
19:00 Mladí zabijáci
USA – Máte v telefonu choulostivé fotky? Thriller názorně, brutálně a komicky ukazuje, co s člověkem udělá, když se takové obrázky dostanou „ven“ (2D)
29. 11.
19:00 Travesty show Kočky
Nový pořad Cesta kolem světa
29. 11.
19:00 Vdovy
USA – Oscarový režisér Steve McQueen představuje intenzivní thriller o čtyřech vdovách, kterým zbyly dluhy po trestné činnosti zesnulých manželů (2D)
30. 11.
16:00 Čertí brko
ČR/SLO – Pohádková komedie Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky. 2D
30. 11.
17:00 Máme rádi Klášterec + křest kalendáře Výstava fotografií dle soutěžních obrázků dětí vybraných do nástěnného kalendáře 2019 a výstava fotografů V. Varcholy, F. Fouse a M. Valového
30. 11.
19:00 Robin Hood
USA – Robin se svým maurským přítelem Malým Johnem proti zkorumpované anglické vládě v podívané plné epické válečné choreografie i romantiky (2D)
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V celorepublikové soutěži Dobrá psí duše zvítězila v kategorii Městský útulek Eva Vohánková, která už několik let vede psí útulek v Ciboušově. Pod jejíma rukama doslova
rozkvetl a má jednu z nejlepších pověstí v republice. I díky suverénní podpoře kláštereckých získala nejvíc bodů napříč kategoriemi. Cena byla předána v Brně. Gratulujeme
a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho města.
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Vážení Klášterečtí,
tak jsme na
konci
října.
V jeho první
polovině proběhly volby jak
do zastupitelstva našeho
města, tak do
Senátu Parlamentu ČR. Zvolili
jsme si nové zastupitele na další
čtyřleté období. Rád bych poděkoval za projevenou důvěru,
každého hlasu si velmi vážím,
v naší práci budeme nadále
pokračovat. „Vládu“ našeho
města brzy určí ustavující
zastupitelstvo. Účast v komunálních volbách byla mírně
vyšší oproti minulým komunálním volbám, a tak se snad blýská na lepší časy ‒ mám na mysli
zájem o věci veřejné v našem
městě. Senátní volby, zejména
druhé kolo, na tom byly s účastí
podstatně hůře.
Jsem rád, že díky Vaší aktivitě
máme i více námětů do projektu „Společně pro Klášterec“.
I tady je zřejmé, že se vydáváme správnou cestou.
Na začátku října jsme se také
setkali se zástupci sportovců
našeho města. Zhodnotili jsme
společně uplynulé období a diskutovali o budoucnosti sportu
v Klášterci a též aktuálně o největší stavbě ve městě, rekonstrukci sportovního areálu.
Škoda, že se setkání neúčastnili
ti, jichž se tato akce týká nejvíce, zástupci fotbalu ve městě.
Přitom jsou příjemci třetích nejvyšších dotací do sportu ze
strany města. Naopak mi udělali radost atleti z TJ Klášterec
nad Ohří uspořádáním tradiční
akce v našem zámeckém parku. Letos se „Běh zámeckým
parkem“ podařil i díky nádhernému babímu létu.
Nyní nás čekají oslavy 100.
výročí československé republiky. Probíhající výstavu „Osudové osmičky“ v galerii Kryt
snad připomínat nemusím.
Sváteční neděli 28. října pak
zahájíme tradičně pietním
aktem na našem hřbitově
a následně na zámku v renesančním sále, kde představíme
knihu klášterecké rodačky
Marie Prebslové. Tradičně také
začnou Klášterecké divadelní
žně.
Těším se na setkání s Vámi.
Štefan Drozd, starosta města
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Klášterečtí volili nové zastupitelstvo,
zvítězila Strana soukromníků ČR
Ve dnech 5. a 6. října obyvatelé rozhodovali o novém složení Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří. Zvítězila
Strana soukromníků ČR (31,45 %), druhé místo obsadilo Hnutí ANO 2011 (23,93 %) a na třetím místě se
umístila Strana zelených (11,18 %).
Jak volili Klášterečtí v jednotlivých okrscích?
Voliči Klášterce nad Ohří a přilehlých obcí jsou rozděleni do
11 okrsků. Největší okrsek 1 zahrnuje historickou část města
a přilehlé obce Rašovice, Útočiště, Lestkov, Suchý Důl, Kláštereckou Jeseň, Hradiště a Mikulovice, do volební místnosti
na radnici spadá 1629 voličů. Nejmenší okrsek s 856 voliči je
okrsek 11 a patří sem voliči z Dlouhé a Družstevní ulice. Nejvyšší volební účast 42,04 % zaznamenali v kině Egerie (okrsek
6), kam chodí voliči z ulic „za závorami“, tzn. Václava Řezáče,
Boženy Němcové, Pražská, z tzv. sídlunku a tzv. Beverly. Nejnižší účast 29,33 % byla tentokrát na ZŠ Petlérská ve volebním
okrsku 7 (Dukelská, Pionýrů, Lidická). Celková volební účast
33,99 % byla mírně vyšší než před 4 lety, avšak oproti celostátní volební účasti 47,34 % je velice nízká.
A jak si vedly jednotlivé strany?
Strana soukromníků ČR pod vedením současného starosty
Ing. Štefana Drozda obhajovala dva mandáty v zastupitelstvu
města. Straně vyjádřilo podporu 31,45 % voličů a v zastupitelstvu obsadí 7 křesel. Zastupiteli tak zůstanou Ing. Štefan
Drozd a Pavel Volák, novými členy by se měli stát PhDr. Jiřina
Malastová, Mgr. Vojtěch Marvan, Pavla Zemančíková, Ing. Jiří
Mudroňka a Karel Háša. Největší podporu soukromníci získali
v okrsku 6, což je kino Egerie (40,54 % hlasů), nejméně
hlasů pak získali od voličů z ulic Dukelská, Pionýrů a Lidická
(21,27 % hlasů). Strana zvítězila v 7 okrscích.
Poprvé zde kandidovalo Hnutí ANO 2011 v čele s Ing. Kateřinou Mazánkovou a zvítězilo ve čtyřech okrscích, zejména
na sídlištích. Nejlépe si vedlo v okrsku 2 (sídliště Panorama),
kde získalo 33,03 % hlasů, nejmenší podporu naopak získalo
v okrsku 1 (staré město a přilehlé obce), a to 15,97 % hlasů.
Celkový výsledek 23,93 % přinesl Hnutí ANO 2011 6 mandátů, dle výsledků voleb by do zastupitelstva měli usednout:
Ing. Kateřina Mazánková, David Suk, Zuzana Ježková,
Mgr. Jana Dimunová, Ivona Koudelková a Jan Šmejc.
Strana zelených se pod vedením Mgr. Davida Kodytka
v letošních komunálních volbách umístila na 3. místě
s 11,18 % hlasů. Obhájila své dosavadní dva mandáty
Mgr. Davida Kodytka a Mgr. Lenky Kodytkové. Nejlépe si
zelení vedli v okrsku 9 (část nového sídliště), kde získali
15,33 % hlasů, nejméně pak přesvědčili voliče z části města
„za závorami“, kde ve volební místnosti v kině Egerie získali
7,07 % hlasů.

Strana KSČM v čele s Ing. Jaroslavem Kohoutem obhajovala
v zastupitelstvu města 4 mandáty. Nejlépe si vedla v okrsku
7 (Dukelská, Pionýrů, Lidická), kde získala 12,1 % hlasů.
Nejmenší podporu (5,62 % hlasů) získala v okrsku 9, což je
část nového sídliště. Celkový výsledek 8,03 % komunistům
přinesl 2 křesla pro Ing. Jaroslava Kohouta a PaedDr. Václava
Homolku.
Stranu ODS v čele se současným místostarostou Josefem
Suchým v letošních volbách podpořilo 8,01 % voličů.
V zastupitelstvu města obdrželi dva mandáty pro Josefa
Suchého a Vlastimila Kothánka. Nejvíce hlasů získali od
obyvatel okrsku 11 (Dlouhá a Družstevní), a to 12,53 %.
Nejméně stranu podpořili stejně jako Stranu zelených voliči
v kině Egerie (5,45 % hlasů).
Stranu ČSSD vedl do komunálních voleb Ing. Petr Hybner. Největší podporu 9,62 % hlasů získala strana v okrsku 2 (sídliště
Panorama), nejméně pak straně důvěřují v historické části
města a v přilehlých obcích, kde strana nezískala potřebných
5 % hlasů do zastupitelstva (3,84 % hlasů). ČSSD obhajovala
dva mandáty z předchozího volebního období, s celkovým počet
7,01 % hlasů obhájila 1 mandát a do zastupitelstva města by
měl usednout lídr strany, Ing. Petr Hybner.
Podobný osud potkal uskupení Za Klášterec lepší (ZKL)
s lídrem Vladimírem Klímou. Stejně jako ČSSD obhájili jeden
ze dvou mandátů (6,3 % hlasů), v zastupitelstvu by měl
zůstat Ing. Jiří Jaroš, jenž přeskočil ze 3. místa kandidátky.
Nejlépe si ZKL vedlo v historické části města a v přilehlých
obcích, kde získalo podporu 7,89 % voličů. Ve třech okrscích
by tomuto uskupení počet hlasů nestačil na zastupitelstvo,
pod 5 % se dostalo v okrscích 2, 3 (sídliště Panorama) a 7
(Dukelská, Pionýrů, Lidická).
Nové uskupení Občané České republiky pod vedením
bývalého zastupitele Jaroslava Ježka nezískalo potřebných
5 % hlasů, do zastupitelstva tak jeho členové neusednou.
Ve dvou okrscích potřebný počet získali, voliči z historické
části města a přilehlých obcí dali straně 5,56 % hlasů
a 6,97 % hlasů obdržela od voličů v kině Egerie. Celkový
počet 4,07 % hlasů však na mandát nestačil.
Kdo bude stát v dalším volebním období v čele města či kdo
se stane členem Rady města Klášterce nad Ohří, to se dozvíme na ustavujícím zastupitelstvu, které bude svoláno
v zákonném termínu po uplynutí lhůty pro podání návrhů
na neplatnost voleb.

Zvolení zastupitelé:
Strana soukromníků ČR – 31,45 %, 7 mandátů

Ing. Štefan Drozd
Strana soukromníků ČR

PhDr. Jiřina Malastová
Strana soukromníků ČR

Pavel Volák
Strana soukromníků ČR

Mgr. Vojtěch Marvan
Strana soukromníků ČR

Pavla Zemančíková
Strana soukromníků ČR

VOLBY 2018
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Ing. Jiří Mudroňka
Strana soukromníků ČR

Karel Háša
Strana soukromníků ČR

Hnutí ANO 2011 – 23,93 %, 6 mandátů

Ing. Kateřina Mazánková
Hnutí ANO 2011

David Suk
Hnutí ANO 2011

Ivona Koudelková
Hnutí ANO 2011

Jan Šmejc
Hnutí ANO 2011

Strana zelených – 11,18 %, 2 mandáty

Mgr. David Kodytek
Strana zelených

Mgr. Lenka Kodytková
Strana zelených

ODS – 8,01 %, 2 mandáty

Josef Suchý
ODS

Vlastimil Kothánek
ODS

Zuzana Ježková
Hnutí ANO 2011

Mgr. Jana Dimunová
Hnutí ANO 2011

KSČM – 8,03 %, 2 mandáty

PaedDr. Václav Homolka
KSČM

Ing. Jaroslav Kohout
KSČM

ČSSD – 7,01 %, 1 mandát

ZKL – 6,3 %, 1 mandát

Ing. Petr Hybner
ČSSD

Ing. Jiří Jaroš
Za Klášterec lepší

SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC
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Devět návrhů veřejnosti v projektu Společně pro Klášterec
Druhý ročník projektu participativního rozpočtu Společně pro Klášterec přinesl další várku různorodých návrhů
veřejnosti. Město Klášterec nad Ohří opět vyčlenilo 1 milion Kč na projekty dle vašich návrhů. Rozhodnete opět
vy, které se v příštím roce realizují. Na město bylo do konce září odevzdáno třináct projektů, z nichž bylo po
formální kontrole vybráno devět z nich. Ty vám nyní stručně představíme, podrobnější popis najdete na webu
města, na Facebooku i v dalších Kláštereckých novinách. Po domluvě s navrhovateli se také v kině Egerie uskuteční veřejná prezentace projektů. Hlasování opět proběhne v termínu od 1. do 15. prosince 2018.
1. Vybudování posezení včetně zastřešení v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích
Navrhovatel: Martin Bašus
V současné době chybí
v areálu fotbalového hřiště
v Rašovicích místo k posezení, které by bylo zastřešeno a mohli je využívat
nejen návštěvníci sportovních a kulturních akcí, ale
i turisté při návštěvách
Lestkova či Rašovických
skal. Areál je využíván širokou veřejností a realizací projektu
by se zlepšily podmínky pro pořádání akcí.
2. Relaxační a oddechový prostor v Rašovicích
Navrhovatel: Monika Karpíšková
Navrhuji vytvořit relaxační
a oddechový prostor v dlouho nevyužívaném parčíku
v Rašovicích. Navrhuji přidání dvou laviček a dvou
pingpongových
stolů.
Umístila bych zde i informační tabuli, co se v blízkosti Rašovic nachází
s možným směrníkem. Prostor by využívali jak obyvatelé
Rašovic, tak kolemjdoucí, chataři či cyklisté.
3. Dětské hřiště a odpočinková zóna ve Vítězné ulici
Navrhovatel: Kristýna Knapová
Vzhledem ke stávajícímu
stavu již zaniklého hřiště ve
Vítězné ulici navrhuji jeho
renovaci. Jedná se o klidnou lokalitu a ve starém
městě podobné místo
k využití není. Obnovilo by
se zde zaniklé nohejbalové
hřiště, upravil by se prostor ohniště a umístily by se zde
dětské hrací prvky.
4. Autobusová čekárna a popelnicové stání v Klášterecké Jeseni
Navrhovatel: Karel Koblitz
Současný stav autobusové
čekárny i umístění popelnic
v Klášterecké Jeseni je
nepraktický a nevzhledný.
Nový návrh zvelebí náves
v Klašterecke Jeseni, modernizace bude i vizitkou
obce. Návrh počítá s využitím přírodních materiálů,
které neodmyslitelně patří
k atmosféře krušnohorských vsí.
5. Fasáda skautské klubovny
Navrhovatel: Petr Šveňha
Vzhledem k tomu, že stávající stav fasády (kresby a neslušné
nápisy) neodpovídá výchovnému charakteru Junáka, kterého
navštěvují i malé děti, chtěli bychom na fasádu umístit obráz-

ky, které přikryjí stávající
nápisy a které budou pro
děti inspirativní. Skautská
klubovna se nachází v areálu ZŠ Petlérská.

6. Discgolfové hřiště
Navrhovatel: Jitka Ujváry
Discgolf je hojně se rozvíjející sport, který není
náročný ani na výstavbu,
ani na údržbu. Město by
mohlo veřejnosti půjčovat
disky. Původní návrh byl na
umístění košů pro discgolf
v zámeckém parku, což
nebude možné. V současné době se hledá vhodná lokalita,
která by umožňovala jak umístění prvků pro tento sport, tak
i zázemí pro potřebné vybavení.
7. Prostor pro rodiny s dětmi v Rašovicích
Navrhovatel: Vladimír Zajíček
Rašovice postrádají oddechový a relaxační prostor
pro společně strávené chvíle občanů žijících v Rašovicích. Rašovice obývají
mladé rodiny s dětmi a bylo
by hezké pro ně vybudovat
herní sestavu, aby si děti
nemusely hrát na silnici.
Navrhuji prostor na návsi,
mohla by to být i hezká zastávka pro projíždějící cyklisty.
8. Rozšíření odpočinkové zóny v Útočišti
Navrhovatel: Pavla Zemančíková
Nově vzniklé dětské hřiště
z prvního ročníku Společně
pro Klášterec je hojně
využíváno dětmi z Útočiště
i mateřskými školami. Ráda
bych toto hřiště rozšířila,
vhodným doplňkem by byl
pingpongový betonový stůl,
dětský kolotoč, průlezka ve
tvaru vláčku či zvířátka, zemní trampolína nebo houpačka.
9. Sportujeme podél řeky Ohře
Navrhovatel: Petra Žihlová
Záměrem projektu je využít stávající stezky, cyklotrasy
a cyklostezky podél Ohře, podpořit aktivně sportující veřejnost
a nalákat další veřejnost
pro běh, chůzi, kolo či koloběžky. Cílem je vytvořit
informační tabule se zásadami správných aktivit či
protahovacích cviků, plánkem trasy a kilometrovníkem i odpočinková místa.
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Do 11. ročníku soutěže O nejhezčí květinovou výzdobu se přihlásilo 7 soutěžících v kategorii Rodinné domy
a 4 v kategorii Bytové domy. V obou kategoriích bylo od
hlasující veřejnosti odevzdáno celkem 497 hlasů. V kategorii Bytové domy zvítězila Lenka Hlubiňáková, 2. místo
obsadil Jiří Koloc a 3. se umístila Helena Blehová. V kategorii Rodinné domy zvítězil Vilém Uherek, 2. místo získala
Zdeňka Zajíčková, o 3. místo se podělil Antonín Pešek
a Monika Karpíšková. Výherci obdrželi ceny dle pořadí
od 4 do 1 tisíce korun. Gratulujeme.
Sbírka použitého ošacení se ve spolupráci s Diakonií
Broumov koná 5.–7. listopadu od 8 do 17 hodin v salonku
městského úřadu. Přijímáno bude letní i zimní oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, domácí potřeby, přikrývky, polštáře a deky, nepoškozená obuv a nepoškozené
a kompletní hračky. Jiný termín lze dohodnout na e-mailu: bendova@muklasterec.cz nebo tel.: 474 359 652.
Pojeďte s námi na vánoční trhy v německém pohraničí. Letos jsme pro Vás připravili kromě již tradičního
zájezdu do Annabergu (15. prosince) také zájezd do
Marienbergu (8. prosince), kde si můžete vybrat, jestli
si půjdete zaplavat do aquaparku nebo navštívíte
vánoční trhy a historické centrum. Odjezd na oba
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zájezdy ve 13:30 hodin od Lidlu, předpokládaný odjezd
zpět v 18 hodin. Cena zájezdu je 50 Kč za osobu.
Přihlášky v turistickém informačním centru na náměstí, na telefon 474 359 687 nebo e-mailem na
icklasterec@muklasterec.cz.
Výběrové řízení na pozici strážník Městské policie
v Klášterci nad Ohří vyhlásil starosta města. Podrobnosti
VŘ najdete na webu města: www.klasterec.cz.
Přišlo k nám do redakce:
Poděkování Nemocnici Kadaň zaslala do redakce Drahomíra Marvanová. Napsala: „Po roce jsem se vrátila
do nemocnice Kadaň na internu. Chtěla bych poděkovat
za příkladnou péči celého kolektivu lékařů a sester. Panovala zde ochota a vstřícnost všech. Všude vzorně čisto,
jídlo dobré. Po zlepšení zdravotního stavu jsem byla propuštěna domů. Čekala na mě pečovatelská služba a zařídila vše ostatní. Jsem ráda, že žiji v této krásné zemi,
kde je i o seniory postaráno. Děkuji.“
Velké poděkování starostovi obce Okounov Josefu Dvořákovi za organizaci zájezdu do plzeňské zoo pro obyvatele Kotviny a Okounova posílají Fröhlichovi, Kudlovi
a Šavlovi.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
září bylo ve znamení výletů našich obyvatel.
V sobotu 15. září se jelo na již tradiční výlet
spojený se sběrem hub do Chýše. Poté se všichni vydali na vydatný oběd do Podbořan a po
něm přišlo na řadu losování výher. Pro účastníky
výletu také začala hrát živá hudba. Chtěl bych
touto cestou poděkovat především panu Polcarovi, bez kterého by se tato akce neuskutečnila. Je to velice
obětavý člověk, který si zaslouží alespoň touto cestou poděkovat. Mnozí lidé nevěřili, že houby budou, ale našlo se jich
opravdu hodně.

O týden později, tedy v sobotu 22. září, se jelo na další
výlet, a to do Zoologické zahrady Plzeň. Účast byla opět
velká, jelo se dvěma autobusy. Byl to opravdu krásně strávený den v klidu a pohodě. Doufám, že se občanům líbil
tak jako mně.
Začala již zmiňovaná první část rekonstrukce elektrického
vedení v Okounově, kterou pro společnost ČEZ Distribuce
a. s. realizuje společnost OMEXOM. Obec po předchozích
dohodách se společností při této akci spolupracuje a buduje
nové veřejné osvětlení. Zařídil jsem zároveň i pokládku
vedení pro internet.

Chtěl bych touto cestou poděkovat voličům, kteří nás podpořili v komunálních volbách a dali nám důvěru do dalšího
období. Bylo pro mne opravdu velké překvapení, jak velká
spousta obyvatel ocenila naši čtyřletou práci. Děkuji ještě
jednou.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Marií Prebslovou
Marie Prebslová (Brázdová) se narodila v roce 1925
a vyrůstala v Klášterci nad Ohří. Díky svým deníkovým
záznamům a výborné paměti si uchovala vzpomínky
na podobu Klášterce nad Ohří před 2. světovou válkou.
Žila v česko-německém prostředí, tatínek byl Čech,
maminka Němka. Jak osud celé její rodiny ovlivnila
právě rozdílná národnost rodičů a dějinné události,
velmi poutavě popisuje ve své knize Návrat do rodného
města. Knihu vydává město Klášterec nad Ohří s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti
a bude pokřtěna v neděli 28. října 2018 na kláštereckém zámku.

Marie Prebslová se synem Janem
Paní Prebslová, jak dlouho a jak vznikala Vaše
kniha? Psala jste si celý
život deníky?
Svoje vzpomínky jsem napsala asi před pěti lety, ale
před dvěma roky jsem knihu
upravila do kapitol. V němčině jsem ji na přání německých kolegů napsala před
rokem. Deník jsem si psala
od svých dvanácti let do roku
1943. Po válce jsem si psala
pouze poznámky. Všechny
události, které uvádím v knize, mi však trvale zůstaly
v paměti.

Po sametové
revoluci se
Klášterec velice
změnil, krásné
nové fasády,
všude čisto.
Je to opět perla
Poohří.

Na co nejraději z předválečného období vzpomínáte?
Předválečné období, ovšem
jen do roku 1938, bylo pro
mne dobou šťastného dětství. Vzpomínám velmi ráda
na procházky se svými rodiči
po krásném okolí mého milého města Klášterce, hlavně
na procházky podél řeky
Ohře. V Klášterci byly tehdy
zvykem nedělní výlety do
nedalekého Lestkova, na to
také velmi ráda vzpomínám.
Chodily tam rodiny nejen
z Klášterce, ale i z Německa.
Kde nyní žijete a jak často
navštěvujete Klášterec
nad Ohří?
Nyní žiji v Praze v rodinném
domě s rodinou mého syna
Karla. Klášterec jsem poprvé
od nuceného odchodu v roce
1938 navštívila po 23 letech
v roce 1961. Od roku 1971
sem jezdím pravidelně každé

prázdniny na pár dní. Po
sametové revoluci se Klášterec velice změnil, krásné
nové fasády, všude čisto. Je
to opět perla Poohří.

Častokrát jsem
při návštěvě
Klášterce stála
před svým
rodným domem.
I přes pozvání
současného
majitele jsem do
něj nikdy
nevešla.
Bydleli jste v ulici Svatopluka Čecha, jak se to tu
v průběhu let změnilo?
Ulice Svatopluka Čecha, kde
stojí můj rodný dům, je teď
velmi dobře upravena, opravené a nové fasády domů,
tedy až na ten nad školou,
tenkrát německého lékaře
Dr. Totzauera. Častokrát
jsem při návštěvě Klášterce
stála před svým rodným
domem. I přes pozvání současného majitele jsem do
něj nikdy nevešla. Chci si ho
uchovat ve vzpomínkách,
jaký byl, když jsem z něj
musela odejít. Jsem velmi
ráda, že vedení Klášterce
zachovalo ráz města takový,
jaký si ho pamatuji ze svých
dětských let. To je třeba rozdíl proti Jirkovu, kam jsem
jezdívala jako dítě za svou
babičkou. Tam již dům mé

babičky nenajdu. Nejen
dům, ale celá ulice i kaštanová alej k Červenému
Hrádku byly zbourány kvůli
výstavbě paneláků.
Váš tatínek byl četníkem,
k této profesi jej přivedlo
jeho působení v legiích?
Můj otec byl legionářem,
proto se mohl stát příslušníkem Československého četnického sboru. První jeho
četnické místo bylo v Jirkově, kde bydlela i moje matka. Tam se i seznámili. V roce
1924 byl přeložen do Klášterce, v tom roce měli i mí
rodiče svatbu.
Chodila jste do české
nebo do německé školy?
Jak vypadala tehdejší třída obecné školy?
Českou školu jsem navštěvovala 9 roků, z toho prvních
pět menšinovou jednotřídní
v Klášterci. Učebna byla zařízena velmi jednoduše, ale
pan učitel ji zpříjemnil
výzdobou květin. Česká škola mne vychovala velmi vlastenecky. Od roku 1940 jsem
musela proti své vůli vlivem
politických událostí navštěvovat pětiletý německý učitelský ústav v Jihlavě
a potom v Brně. Nacistická
zvůle mé matce i mně přidělila za protektorátu říšskoněmeckou státní příslušnost,
protože matka byla německé
národnosti a já v takzvaných
Sudetech narozená. Obě
jsme toto nařízení tenkrát
velice oplakaly.

Jako desetiletá na slavnosti Heimatfest (druhá zleva)

ROZHOVOR S...
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Od dětství mám ráda řízek a bramborový salát.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Moje oblíbená barva je modrá, světlá i tmavá.
Jaké nejvzdálenější místo na světě jste navštívila?
Nejdále jsem byla na východě v Ázerbájdžánu a na
západě v Německu. Ale můj nejzajímavější zahraniční
pobyt byl v Tyrolích, v alpské vesnici Kelschau v penzionu Moser. Tak se jmenovali předkové mé babičky.
A právě z této vesnice prý všichni Moserové pocházejí.
Majitelé penzionu byli také Moserovi.
Jaké máte koníčky?
Moje koníčky jsou četba a hudba.
Co Vám život dal a vzal?
Život mi vzal můj domov v Klášterci nad Ohří. Ani v pozdějších už šťastných letech mne neušetřil velké bolesti.
V roce 1985 náhle zemřela moje tak hodná a milá třicetiletá dcera Blanka. Život mi dal velkou českou rodinu, hodnou milou prvorozenou dceru Věru, z druhého
manželství pak dva velmi hodné syny Karla a Jana.
Rodný dům Marie Prebslové v ul. Svatopluka Čecha
Jak se projevovala Vaše
láska ke zdejšímu kraji? Ve
své knize píšete například
o oslavě zvané Heimatfest.
Po svém rodném kraji jsem
velice tesknila a byla jsem
nešťastná, že už nepatřil
k mé vlasti. Jako desetiletá
jsem se třeba zúčastnila se
svou kamarádkou Liesl
německé slavnosti Heimatfest na zřícenině Šumná. To
se mi líbilo, že tam jedu
v hezkých šatech a v kočáře.
Tehdy ještě nebyla mezi
Čechy a Němci žádná nenávist, kterou pak šířil Henlein.
Jak jsem již říkala, Klášterec
má velmi krásné okolí a na
výlety se svými rodiči nikdy
nezapomenu.

Učitelské povolání
bylo mým
celoživotním
posláním. Nikdy
jsem si
nestěžovala na
kázeň svých žáků,
ani v pokročilém
věku.
Doslechla jsem se, že v prostorách dnešní galerie Kryt
a naší redakce byl krátce po
válce umučen muž jménem
Baburka, kdo to byl?

V naší ulici měl domek
Němec pan Baburka, asi
málo vzdělaný člověk. Byl
vedoucím komunistů, ale
potom se stal nadšeným
vedoucím místních nacistů.
Já si pamatuji jeho manželku, která mé matce v roce
1938 říkala: „Frau Brázda,
lidé mi říkají, že Vás nemám
zdravit, ale já Vás zdravit
budu, pročpak ne.“ Pan
Baburka, její manžel, byl
zajímavý člověk. Když byl
komunistou, šel na faru, že
vystupuje z církve s celou
rodinou. Asi pod vlivem své
ženy se po čase do církve
vrátil. Když se stal nacistou,
opět z církve vystoupil. To už
na faru nešel, pouze to faráři
vzkázal. Po válce prý byl
k smrti ubit ve sklepě radnice.

Čisté svědomí
a slušné chování
je také můj recept
na spokojený
život.
Po válce jste se stala učitelkou a této profesi se
věnovala až neuvěřitelných 69 let. Změnily se
v průběhu let děti a jejich
přístup ke škole?
V lednu 1946 jsem už byla

českou učitelkou, byla jsem
nevýslovně šťastná. Tenkrát
byly děti velmi poslušné,
pozorné, měly své učitele
rády a v úctě. Bohužel teď
slyším hodně stížností na
chování některých žáků.
Myslím, že je to vliv některých rodičů, kteří před svými
dětmi projevují neúctu k učiteli. Učitelské povolání bylo
mým celoživotním posláním.
Nikdy jsem si nestěžovala na
kázeň svých žáků, ani
v pokročilém věku.

jený dlouhý život? Střídmost, veselá mysl, optimismus, stálý zájem o dění
ve světě a četba. A slušné
chování mezi lidmi. Jak píšu
ve své knize, úcta dětí k rodičům, úcta k učitelům, úcta
ke starým lidem. Zažila jsem
dva
režimy,
nacistický
a komunistický, kdy se
nesměla mluvit pravda. Kdy
se ze sousedů a přátel stali
nepřátelé. Čisté svědomí
a slušné chování je také můj
recept na spokojený život.

I ve svém věku jste stále
fit, máte nějaký recept na
spokojený dlouhý život?
Jaký mám recept na spoko-

Děkuji za příjemný
rozhovor.
Vlasta Fišrová ■

Kniha
Marie Prebslové
v ČJ nebo NJ
bude v prodeji
od 29. října
v turistickém
informačním
centru
pod radnicí
za 179 Kč.

KULTURA
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Knihovna – co se to děje… A PROČ?
Od 1. srpna přešla městská knihovna na nový registrační a výpůjční systém KOHA.
Naši čtenáři bohužel zaznamenali v prvních dnech nasazení systému určité zdržení.
Také po nich knihovnice chtějí znovu vyplnit přihlášku a avizují změnu v placení
zpozdného (upomínek). PROČ se dozvíte dále v článku.
PROČ knihovna nasazuje
nový systém?
PROTOŽE tomu starému již
pomalu končí podpora a hlavně nesplňoval tak docela současné nároky na zabezpečení
osobních údajů našich čtenářů. Ano, všechno se to točí
kolem GDPR, ale i kdyby GDPR
nebylo, knihovna by se musela
po novém systému poohlížet
stejně.

PROČ se tvoří fronty?
Já myslím, že to všichni znáte.
Samozřejmě, že nový systém
prošel měsíčním testovacím
provozem na „mrtvých“ datech. Jenomže tam se nedají
odhalit a vychytat všechny
nahodilosti. A když se nad tím
zamyslíte, i vám chvíli trvá,
než si zvyknete třeba na
novou televizi a na nový telefon si třeba nezvyknete nikdy.

Klášterečtí spisovatelé
pokřtí nové knihy
Pět místních spisovatelů – Adriana Šindelářová, Luděk Kubát,
Petra Martišková, Radka Zadinová a Renata Šindelářová –
se spojilo, aby spolu se svými čtenáři pokřtili svých nejméně
pět nových knih. Pro čtenáře je to příležitost se s místními
autory seznámit a zeptat se jich na vše, co je zajímá. Společný křest knih se uskuteční v městské knihovně 22. listopadu 2018 v 17 hodin. Vstup zdarma.

Takže prosíme o chvíli trpělivosti.
PROČ mám podepisovat
novou přihlášku?
I zde je více důvodů. Prvním
z nich je opět GDPR. Chceme
vám na nových přihláškách dát
vědět, že se o vaše data staráme a také jaká máte práva.
Navíc nový knihovní systém
umožňuje opravdu rozsáhle
komunikovat s čtenáři pomocí
SMS a e-mailů. Můžete tedy
pomocí SMS dostat zprávu, že
se blíží konec výpůjční doby,
zprávu o upomínce, o připravené rezervaci (ty už systém
rozesílá). K tomu ale potřebujeme doplnit váš telefonický
kontakt a nejlépe i e-mail.
Využití těchto údajů nám musíte povolit. Kdo nechce, telefon
ani e-mail dávat nemusí.
Ochudí se tím ale o opravdu
užitečného pomocníka a navíc
si bude muset komunikaci
poštou uhradit.
PROČ se mění systém upomínek a JAK?
A je tu ještě jeden důvod.
Nasazení nového knihovního
systému pro vás jako pro čtenáře neznamená (snad kromě
zdržení zpočátku) žádné velké
změny. Jedna velká změna tu
ale přeci jenom bude. Zpozdné
(upomínky) KOHA účtuje diametrálně jinak. V současnosti,
když jste se nám měsíc
neozvali, zaplatili jste první
upomínku, pokud dva měsíce,
tak druhou atd. KOHA počítá
upomínky podle dlužných knih.
Platí se upomínka 1 Kč denně
za jednu knihu, to znamená,
že za 3 knihy zaplatíte při 3
dnech zpoždění 9 korun.
Zpozdné (upomínky) mohou
narůst až na 500 Kč, které
budeme po čtenářích vymáhat.

INFORMACE
31.10. se od 16 hodin
v knihovně koná posezení
s vedoucím knihovny
k vysvětlení nového
knihovnického systému.
JAK se zcela vyhnout placení upomínek?
Úplně stejně jako dosud, jen
s větším komfortem. Tedy:
a) vracet knihy včas a půjčovat
si jen tolik knih, které jste
schopni v pohodě přečíst.
b) pokud knihu opravdu nestihnete přečíst za měsíc, tak
si ji prodlužte – tím, že nám
dáte vědět, že knihu máte, si
také zajistíte, že nebudete platit upomínku. Výpůjčku lze
prodloužit až na čtvrt roku a to
návštěvou v knihovně, telefonicky, e-mailem nebo přes
vaše čtenářské konto. Knihy,
na které je rezervace, ale prodloužit nelze.
c) pokud nám svěříte telefonický nebo e-mailový kontakt, budete vždy upozorněni,
že se blíží doba, kdy knihu
musíte vrátit. Jako důrazné
upozornění potom bude sloužit
SMS v den, kdy je poslední
možnost vrácení knihy. To se
bohužel netýká těch čtenářů,
kteří nám své kontakty z jakýchkoliv důvodů neposkytnou.
Těm bude odeslán dopis
poštou s vyčíslením ceny
zpozdného a výpisem knih.
JAK se přihlásím do svého
čtenářského konta?
Podobně jako ve starém systému si budete moci spoustu
věcí vyřídit sami z domova.
Jako nejdůležitější mne napadá prodloužení výpůjčky,
rezervace titulu, ale můžete si
třeba jen projít historii svých
výpůjček. K tomu ale potřebujete přihlašovací jméno
a heslo. Heslo pro první přihlášení obdržíte na lístečku od
knihovnice na požádání.
Martin Biša, vedoucí knihovny ■

Chcete se zúčastnit letos poslední komentované prohlídky zámeckého parku s panem Františkem Kroupou?
Přijďte v sobotu 27. října v 16 hodin ke kašně u zámku.
Nezapomeňte si předem zakoupit vstupenku v turistickém
informačním centru pod radnicí, je zde otevřeno od pondělí
do pátku v době od 9 do 17 hodin, tel.: 474 359 687.
Cena vstupného je 30 Kč, děti do 12 let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.
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Zveme na Klášterecké divadelní žně
Divadelní spolek KLAS připravuje 16. ročník přehlídky
Klášterecké divadelní žně,
tentokrát pod názvem Národní. Žně se budou konat v termínu od 27. října do 3. listopadu 2018.
Program přehlídky otevře
premiérou absurdní komedie
Strážník N°3 domácí soubor
KLAS/Zdrhovadlo v režii Václava Poldy. V neděli 28. října
pak uvidíme klasické představení v provedení Divadla Máj

z Prahy Její pastorkyňa pod
režijním vedením Jaroslava
Kodeše.
Režisérka Anna Ratajská představí v pondělí 29. října spolu
s Divadelním studiem D3
z Karlových Varů dramatický
příběh na sklonku třicetileté
války Psí kůže. Před tímto
představením však návštěvníky čeká malé překvapení. Do
foyeru kulturního domu pořadatelé umístili pohybovou
kreaci kláštereckého souboru

Klášterecké patchworkářky
se představují
Návštěvníci zámku v Klášterci nad Ohří se v budoucích
dnech setkají s patchworkem. V listopadu budou
vystavovat své práce Klášterecké patchworkářky.
Patchwork je tradiční stará
textilní technika, která v současné době prožívá návrat na
výsluní a zaujala před několika lety i klášterecké ženy
různého věku i povolání. Tvoření této techniky je pro ně
velkým koníčkem. Již osmým
rokem se jednou měsíčně
scházejí v DDM Volňásek ke
společnému tvoření pod
vedením lektorky, paní Ivety

Potůčkové. Pod jejich rukama vznikají krásné deky
a přehozy, polštáře, kabelky,
obaly na knihy a další drobnosti.
Od poslední výstavy patchworku uplynuly již čtyři
roky a vzhledem k tomu, že
měla velký ohlas, je nejvyšší
čas ukázat vše nové, co patchworkářky za uplynulý čas
dokázaly. „Na výstavě na
zámku budou k vidění hlavně
deky a polštáře. Přijďte se
podívat, výstava začíná
5. listopadu v 17 hodin,“ zve
širokou veřejnost Iveta
Potůčková.

Legarmm s názvem Plynutí.
Jedná se o vlastní choreografii
vedoucí souboru a samotné
tanečnice Oliny Rambouskové
v režii Václava Poldy z DS
Zdrhovadlo.
Návštěvníci úterního představení 30. října budou sledovat
autorský počin Divadýlka na
dlani z Mladé Boleslavi Všichni jsme herci aneb Co by
bylo kdyby... Jedná se o humorný pohled na svět prostřednictvím alternativní historie. Autorem a režisérem je
Petr Matoušek.
Středa 31. října přinese
strhující příběh z norských
hor z počátku 19. století Legenda o lesích a lidech.
V úpravě a režii Františka
Sborníka se představí Divadelní klub Jirásek Česká Lípa.
Divadlo bez zvířat není
název souboru, nýbrž titul
inscenace, kterou přiveze ve
čtvrtek 1. listopadu Divadlo
Radar z Prahy. Sedm, tak trochu normálních a tak trochu
absurdních hříček v režii
Lukáše Křížka.

INFORMACE
Každé představení
začíná v 19 hodin
Vstupné: 50 Kč
Permanentka
k zakoupení v KD:
250 Kč
Ironická toulka partnerskou
krizí, to by mohl být podtitul komedie divadla TY-játr/HROBESO z Prahy. Hra se
ale jmenuje Amazonie a diváci ji uvidí v pátek 2. listopadu
v režii Lukáše Křížka. A v sobotu 3. listopadu vypukne peklo.
Rozumějte, Peklo v hotelu
Westminster. Tak se totiž
jmenuje situační komedie
Dobřichovické divadelní společnosti, kterou se souborem
nastudoval Petr Říha.
Jak z této pozvánky vyplývá,
Divadelní spolek KLAS i letos
věnoval velkou pozornost výběru a kvalitě představení.
Zve Vás proto srdečně na 16.
ročník Kláštereckých divadelních žní.
Jan Milota ■

Jeseňští si užili hojnost dýňobraní
Krásný sluníčkový podzim si Jeseňští zpestřili druhým ročníkem Olympiády a dýňobraní, které spolek Svobodná Jeseň
pořádal v Klášterecké Jeseni. Hosty čekala krásně vyzdobená pergola na hřišti, tradiční jeseňský stůl hojnosti plný
dobrot, sportovní vyžití pro děti i dospělé a přízeň počasí.
Z toho plynula dobrá nálada a úsměvy, které byly prioritou
celého odpoledne. Poděkování patřím všem, kteří se podíleli na organizaci akce, ale také místním i přespolním
návštěvníkům. Účast byla opravdu hojná a předčila naše
očekávání. Po vydané energii přišla k chuti výborná dýňová
polévka a jelení gulášek, vše z místních zdrojů.
Děti za pomoci dospěláků vytvořily originální výtvory
z dýní, dozdobily je kytičkami, lístečky a jiným přírodním
materiálem, a tím vdechly výpěstkům krásnou přírodní
duši. Je příjemné sledovat spolupráci, nadšení a spokojenost napříč generacemi. Je to pomyslný hnací motor pro
další setkávání občanů naší vesničky, na které se již nyní
těšíme.
Jana Kašparová ■

PRO RODINU
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Projekt START inkluzivního vzdělávání zamířil do finále
V pondělí 3. září nezačal jen
nový školní rok, ale také
poslední školní rok v projektu
START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří. Máme
za sebou úspěšné dva roky,
ve kterých děti a žáci získali
nové zkušenosti a zážitky.
V rámci adaptačních programů, které jsou určeny
pro předškoláky a žáky
prvních tříd, měly děti možnost se navzájem blíže poznat
a v rozmanitých činnostech si
tak prohloubit klíčové kompetence potřebné pro vstup
do jiného prostředí. Společné
aktivity, které pro děti a žáky
připravuje příspěvková organizace Zámek Klášterec nad
Ohří a jsou vyvrcholením pravidelných aktivit, které připravují pedagogové jednotlivých škol, tak dětem usnadňují přechod z domácího prostředí do prostředí mateřské
školy, respektive z mateřské
do základní školy.
Na školy bylo díky projektu
pořízeno mnoho nových pomůcek pro vzdělávání, ale
i pro volnočasové či sportovní
aktivy, které slouží ke zpestření výuky, ale i k rozvoji
základních kompetenci dětí
a žáků. Někteří žáci tak poprvé vyzkoušeli koloběžky,

kola, lyže či běžky. Během
výuky jsou také používány
modernější technologie jako
například interaktivní tabule,
výukové tablety či notebooky.
Díky projektu bylo možné na
školách zprostředkovávat
doučování žáků, které jim
následně pomáhá k motivaci
pro další vzdělávání, ale i zvolit správnou formu učení.
Pomocí logopedů se zase
dětem dařilo zmírnit jejich
řečové či sluchové poruchy.
Se vším pak pedagogům na
školách vypomáhají školní
asistenti a výchovným poradcům je k dispozici i školní psycholog.
V květnu jsme celý projekt
představovali formou komunitního dne s názvem Start
pro všechny, který se uskutečnil na hřišti za ZŠ Petlérská. Zábavné odpoledne pro
návštěvníky uspořádalo město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování, mateřskou a základními školami
a poskytovateli sociálních služeb působících ve městě. Děti
měly možnost zazávodit si na
koloběžkách a kolečkových
bruslích, vyzkoušet si balanční desku, překážkovou dráhu,
minigolf a spoustu dalších

Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří,
s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213,
je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum,
Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.
pohybově založených pomůcek, pořízených právě z tohoto projektu. Na stáncích
jednotlivých škol byly k vidění
například logopedické pomůcky, kreativní sady či
výtvory dětí a žáků. V prostorách základní školy Petlérská
byla vytvořena fotografická
prezentace o využívání pomůcek během výuky a tuto
prezentaci bylo možné zhlédnout v prostorách radnice až
do konce srpna.
Abychom nezapomněli na
pedagogické pracovníky, tak
ti díky projektu absolvovali již
přes 20 kurzů zaměřených
především na inkluzi, a to zejména na oblasti spolupráce
mezi pedagogem a asistentem, pedagogickou podporou,
prevenci šikany, matematické
či čtenářské gramotnosti, ale
i na jiné formy vzdělávání,
jako je například sfumato.
A co nás čeká v tomto školním

roce? Pro nové prvňáčky
i předškoláky jsou díky adaptačním programům naplánovány další aktivity pro
snadnější přechod do školního prostředí, ale také pro vzájemné seznámení. Do jara
budou ukončeny poslední
kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a během celého školního
roku budou samozřejmě dále
probíhat hodiny doučování
a i nadále budou k dispozici
specialisté jako logoped
či psycholog. Na květen je
plánován další komunitní den
a většina škol již počítá se
školami v přírodě či turistickými výlety.
S projektem není spojena jen
zábava a bezpočet zážitků,
ale je za tím i spousta administrativní práce, za což
bychom chtěli všem, kteří se
na projektu podílí, poděkovat.
Lucie Černá ■

Projekt Podporujeme talenty školy GSOŠ 2018
Ve dnech 18. a 19. září 2018
byl pro úspěšné studenty
gymnázia uskutečněn již
sedmý ročník projektu Podporujeme talenty GSOŠ. Projekt je zaměřen na podporu
a motivaci studentů k dosažení co nejlepších výsledků
ve vzdělávání. Žáci jsou oceněni za vynikající prospěch,
za reprezentaci školy a za
umístění v krajských olympiádách a vědomostních soutěží a za umístění v národních
sportovních soutěžích.
Odměnění žáci se již po sedmé
zúčastnili poznávacího zájezdu do zahraničí.
Tentokrát jsme navštívili
hned dva sousední státy,
Německo a Rakousko. První
zastávka byla v Bavorském
lese, kde jsme si prošli nejdelší stezku na světě vybudovanou v korunách stromů,
Baumwipelfad. Odpoledne
jsme strávili v malebném ba-

vorském městečku Pasov,
přezdívaného též jako „město
tří řek“. Absolvovali jsme procházku uličkami historického
jádra města, navštívili jsme
Dóm sv. Štěpána, náměstí
Römerplatz a někteří si nenechali ujít plavbu lodí po Dunaji, Innu a Ilzu.
Druhý den jsme přejeli do
rakouského Lince, pokochali
jsme se krásným výhledem
na město z Pöstlingbergu
a poté sjeli místní speciálně
upravenou tramvají do centra
města. Největším zážitkem
pro nás bylo oblíbené interaktivní Muzeum technologie
a budoucího vývoje Ars Elektronica Center, čekala nás
úžasná prohlídka s velmi
poutavým českým výkladem.
Doufáme, že i letošní ročník
byl opět nemalou motivací
pro další úspěchy studentů
naší školy.
Touto cestou bychom chtěli

poděkovat městu Klášterec
nad Ohří, které tradičně tuto
akci finančně podporuje.

Ocenění žáci GSOŠ Klášterec
nad Ohří 2018,
Mgr. L. Cvrčková ■

PRO RODINU
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Vítání občánků na zámku dne 29. srpna 2018

Nela Beránková

Marie Vítková

Karel Lupták

foto: Jan Kučera

Martin Ladenberger

Jak jsme pekli obrázky

Tereza Kovaříková

Tomáš Pařil

Stela Vinická

Michal Posekaný

Jak pracuje žákovské
zastupitelstvo
První jednání žákovského
zastupitelstva v tomto školním roce se konalo 27. září
v salonku městského úřadu.
A jaké závěry toto jednání
přineslo?
Již brzy se vám žákovské zastupitelstvo představí
podrobněji prostřednictvím
vlastních facebookových stránek. Jejich cílem by mimo
jiné mělo být přiblížení se
mladým lidem ve městě
a jejich prostřednictvím tak
nabídnout možnost předložit
konkrétní návrhy členům
žákovského zastupitelstva,
kteří se poté mohou snažit
návrh prosadit na Zastupitelstvu města Klášterce nad
Ohří. Zastupitelstvo se také
rozhodlo pokračovat v ná-

vrhu Vojty Kutílka o částečném omezení cirkusů na
území města. Celý projekt
by měl probíhat formou
workshopů a zásadní bude
také snaha seznámit s touto
problematikou blíže občany
města
prostřednictvím
různých akcí, letáků a jiných
propagačních
materiálů.
Zazněl zde i návrh na spolupodílení se na podobě skate
parku v Královéhradecké ulici, zastupitelé by se také rádi
podíleli na podobě městského muzea, které vzniká ve
Weberově domě. Plánovaná
schůzka s kurátorkou Kristýnou Sladomelovou by jim
měla celý projekt přiblížit
a zvážit případné zapojení se
do celého projektu.

Milé maminky, už
jste se někdy pokusily při pečení
malovat do mouky? My jsme zjistili, že je to moc
příjemné. Pod rukama nám vznikaly různé zajímavé obrázky – loďky
na moři, sovička,
auto, srdíčka, motýli, váza s květinami, portréty a další a další náměty. Zpříjemnili jsme si už
tak krásné sluneční družinové odpoledne díky projektu Start.
Vaši malí výtvarníci, ZŠ Školní ■

Nejsme na světě sami
Mezinárodní literární a výtvarná soutěž o cenu Jiřího Šedého
Svět mýma očima vstupuje letos do 10. ročníku. Jedná se
o soutěž, kterou vypisuje Pedagogicko-psychologická poradna
Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Teplice, pracoviště Kadaň, spolu s malířem a spisovatelem Jiřím Šedým. Soutěžní práce na téma Nejsem
na světě sám budou vystaveny ve Františkánském klášteře,
kde se 6. prosince uskuteční vyhlášení výsledků. Termín
zaslání příspěvků (u obrázků je to formát A4) je do 31. října
a to na adresu: PhDr. Vlasta Šedá, Vinohrady 1997, 432 01
Kadaň. Soutěží se v kategoriích 4–10 let, 11–15 let a 16
a více let. Připomínáme, že se v loňském roce v této soutěži
výborně umístily děti z kláštereckých mateřinek.

Mezigenerační setkávání
seniorů s dětmi pokračuje

Volňásek nabízí volná místa v kroužcích
o poznávání přírody, tvůrčím psaní, výtvarné tvorbě,
keramice, šití, tancování, kanoistice, florbalu,
železničním a leteckém modelaření, rybaření a další.
Informujte se v odpoledních hodinách přímo v ZŠ Petlérská.
Ceny jsou od 200 do max. 600 Kč/rok.

Tradice společného setkávání
dětí z mateřské školy Duha
a seniorů z kláštereckého
Domova pro seniory pokraču-

je i letos. Projekt byl zahájen
v srpnu 2016, za tu dobu došlo
k mnoha společně stráveným
chvilkám, kdy se ti nejmenší
spolu s těmi nejstaršími mohli
společně poznat. Při středečních návštěvách v terapeutické dílně si spolu stavějí puzzle,
kreslí, hrají společenské hry,
házejí s míčem apod. Děti přidají taneční, či hudební chvilku
pro radost. „Naším cílem je
vést děti k úctě a citlivosti ke
stáří a k pochopení, že stáří je
součástí života nás všech,“
říká Marta Maxová, zástupkyně MŠ Duha.

POHLED DO HISTORIE
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100 let od založení samostatného československého
státu 28. října 1918 – 28. října 2018
Češi a Slováci vděčí za svůj
stát především velké krizi
evropské civilizace na počátku 20. století, která vyvrcholila celosvětovým konfliktem,
při kterém přišlo o život téměř
37 milionů lidí. Do dějin
vstoupil pod názvem První
světová válka.
Vznik Československa pak
byla vlastně jedna velká souhra náhod. Ani sám Masaryk
nebyl původně zastáncem
samostatného státu Čechů
a Slováků, naopak propagoval reformu monarchie, kdy
by vedle sebe žily všechny
národy jako rovnocenní partneři. Právě První světová válka ho ale z jeho myšlenek
vyléčila a Tomáš Garrigue
Masaryk se již v roce 1915
rozhodl odejít do exilu, kde
zahájil svůj boj proti Rakousko-uherské monarchii.
I on se zasloužil o vznik legií,
které měly na vznik Československa zásadní vliv. První
legionáři bojovali na straně
Dohody proti RakouskuUhersku a jeho spojencům již
v roce 1914 – v tomto roce
vznikla na západní frontě ve
francouzské armádě rota
Nazdar, ale budování legií
jako armády, která byla
podřízená Národní radě československé, bylo zahájeno
až v roce 1917. Silné legie
mělo Československo především v Rusku, významné jednotky vznikaly také ve Francii
a v Itálii. Úspěchy československých legionářů na sebe
nenechaly dlouho čekat
a všimlo si toho i mezinárodní
společenství.
Samostatný stát Čechů
a Slováků byl vyhlášen
28. října 1918.
Jeho hranice byly vymezeny tzv. Versaillskou mírovou smlouvou. Byla nejdůležitější ze šesti mírových
smluv podepsaných na
Pařížské mírové konferenci.
Na začátku roku 1918 byla
vyhlášena Tříkrálová deklarace, kterou vyhlásili čeští říšští a zemští poslanci, za
sebeurčení národů, a požadovali samostatný československý stát. Československo

bylo v podstatě mezinárodně
uznáno již v průběhu roku
1918 a čsl. legie byly uznány
za spojeneckou armádu
a Československá národní
rada, založená v roce 1916
jako reprezentativní orgán
zahraničního odboje, byla
uznána jako základ pro
budoucí čsl. vládu. Následovalo také mezinárodní uznání
Prozatímní čsl. vlády v čele
s předsedou Tomášem G.
Masarykem a Československo se tak stalo v podstatě
jediným nástupnickým státem Rakousko-Uherska, kterému byla jeho existence
uznána ještě před konáním
již zmíněné Pařížské mírové
konference.
Dne 28. října 1918 byly
v Ženevě zahájeny rozhovory
o budoucí podobě čsl. státu.
A jaké přinesly výsledky?
Například to, že nově vznikající stát bude republikou, prezidentem se stane Tomáš
Garrigue Masaryk a Karel
Kramář se stane předsedou
vlády.
Večer toho dne byl vydán
první československý zákon
– Zákon o zřízení samostatného státu československého, a také Provolání Národního výboru. Pod oběma
dokumenty byli podepsáni
tzv. Muži 28. října – Antonín
Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František
Soukup.
A jak prožívali vyhlášení
samostatnosti československého státu lidé v Klášterci?
Jak již bylo zmíněno, začátkem roku 1918 byla vyhlášena Tříkrálová deklarace. Proti
té samozřejmě protestovali
němečtí poslanci. V roce
1918 vznikl v Klášterci ozbrojený oddíl lidové obrany, tzv.
Volkswehr. Vznik těchto
oddílů podstatě se vznikem
ČSR souvisel – když byl v roce
1918 vydán již zmíněný zákon
o Zřízení samostatného státu
československého, němečtí
poslanci vznik ČSR odmítli
a reagovali na to vyhlášením
tzv. Německého Rakouska,
jehož součástí měly být i čtyři
nově vzniklé sudetoněmecké

Vernisáž výstavy o T. G. Masarykovi v galerii Kryt navštívil
i pamětník Jiří Frolík (vpravo), výstava potrvá do 29. října,
2. listopadu bude zahájena výstavu o Václavu Havlovi.
provincie – Deutschböhmen,
Sudetenland, Böhmerwaldgau a Deutschsüdmähren.
Klášterce nad Ohří se týkala
provincie Deutschböhmen,
jehož hlavním městem se stal
Liberec. Byla zde ustanovena
prozatímní vláda, a ta vyzvala
k vytváření ozbrojených složek, již zmíněných Volkswehr.
Klášterec se s tímto plně ztotožnil a podobný oddíl zde
vzniknul také.

Česká reprezentace se ale
poté rozhodla pro vojenské
řešení celé situace. Obsazování Sudet bylo zahájeno
29. listopadu 1918 obsazením Mostu, Chomutov byl
obsazen 16. prosince, Kadaň
24. prosince a dne 29. prosince v 17 hodin byl obsazen českými vojsky i Klášterec. Na věž radnice byla
vyvěšena česká vlajka.
Lenka Fricová ■

Související pojmy:
Clevelandská dohoda – první dokument podepsaný
představiteli Čechů a Slováků v USA o spolupráci se zahraničním odbojem a potvrzení společného boje dvou národů
za sebeurčení. Podepsána byla 22. října 1915 a později ji
nahradila tzv. Pittsburská dohoda.
Pittsburská dohoda – společné prohlášení Slovenské
ligy v USA, Českého národního sdružení, Svazu českých
katolíků a Tomáše G. Masaryka z května 1918, které deklarovalo spojení Čechů a Slováků ve společném státě. Jejím
autorem byl Tomáš G. Masaryk.
14 bodů prezidenta Wilsona – projev, či lépe program, který prezident USA Thomas Woodrow Wilson pronesl
na zasedání kongresu 8. ledna 1918, a týkal se poválečného
uspořádání světa. Na Wilsonův projev pak navazovala tzv.
Andrássyho nóta, ve které ministr zahraničí RakouskaUherska hrabě Gyuly Andrássy, vyjádřil souhlas, monarchie
přistoupila na jeho podmínky a uzavření separátního míru.
Znamenala konec monarchie a vyhlášení nezávislosti Československa.
Washingtonská deklarace – celým názvem Prohlášení
nezávislosti československého národa. Předložena byla
18. října 1918. Šlo o zásadní dokument čsl. zahraničního
odboje, prohlášení, které požadovalo úplnou samostatnost
čsl. státu.
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TIP NA VÝLET

Vápenka v Kovářské se na jaře konečně otevře návštěvníkům
Významná a historicky cenná
kulturní a technická památka
se nachází mezi obcemi Háj
u Loučné pod Klínovcem
a Kovářská. Najdete ji přibližně 1 km od vlakové zastávky,
nejbližší autobusová zastávka pak leží cca 2 km daleko
v obci Kovářská. Z Kovářské
nás sem zavede zelená turistická značka.
Jejím majitelem je státní
podnik Lesy ČR, který také
financuje její rekonstrukci.
S opravou vápenky se začalo
v roce 2016, a to zpracováním projektové dokumentace. Samotná realizace opravy
se spustila v květnu 2017
a v současné chvíli stále probíhá. Kolem vápenky vybudovalo město Loučná pod
Klínovcem naučnou stezku.
Rekonstrukce by měla být
hotová v roce 2019.
Vápenka byla postavena
v polovině 19. století, v době,
kdy přísečnické panství vlastnil rod Buquoyů, v blízkosti
jednoho ze dvou zdejších
lomů. Těžil se zde krystalicky
zrnitý vápenec (mramor),
nejprve zde byl vybudován
lom a později také již zmíněná vápenka.
Mramor se zde těžil také
v nedalekém lomu na Vápenném vrchu, ve kterém probíhala jeho těžba již od poloviny
18. století. V oblasti Krušných
hor se nacházela i další ložiska mramoru, například mezi
Božím Darem a Měděncem,
v okolí obcí Rotava a Oloví,
u Hasištejna, Vykmanova
atd. Celkem se na české straně Krušných hor nacházelo
16 ložisek krystalického zrnitého vápence.
Společně s vápenkou byly
v areálu vybudovány také dvě
pece, obytné stavení, stáje,

Foto: Lesy ČR

Foto: Lesy ČR
stodola a sklad. Po ukončení
výroby byla obytná část využívána jako myslivna. Výroba
vápna zde probíhala až do
roku 1926. Vápenka byla ve
velmi špatném technickém
stavu, v roce 2003 se dokonce
zřítila její levá věž. Dodnes se
dochovaly dvě šachtové pece
s jehlancovými komíny.
Vápenka je součástí krajinné památkové zóny
Hornické kulturní krajiny
Háj – Kovářská – Mědník,
která je navržena na zápis
na seznam Světového
dědictví UNESCO.
V obci Kovářská stojí za
návštěvu také Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím,
věnované bitvě z 11. září
1944, která se do dějin zapsala jako Černé pondělí nad
Krušnohořím. Otevřené je
pouze o víkendu, a to od 14
do 18 hodin, po domluvě je
pro větší skupiny návštěvníků
možné muzeum navštívit
i mimo otevírací hodiny.

Kovářské se také silně dotkl
průběh a následky třicetileté
války. Jednu z konkrétních
událostí připomíná kamenný
památník nedaleko bývalé
nádražní budovy.
Pro filmové nadšence je pak
určen další tip, a to vechtr
(strážní domek na snímku
dole) na nádraží v Kovářské,
kde se natáčel snímek Hlídač
č. 47 s Karlem Rodenem v hlavní roli.

továrny to byla také továrna
na rybí konservy E. Lienerta.
Rodina Antonína Kally se hlásila k nacismu, a tak jí byl
majetek po válce zkonfiskován
a na podnik byla dosazena
národní správa. Poté byla
továrna znárodněna a její provoz byl ukončen v roce 1952.
V dochované části budov bývalé Kallovy továrny v současnosti funguje a také sídlí
Elektropřístroj Praha Modřany.

Foto: Ladislav Fric
Další zajímavostí, která určitě
stojí za zhlédnutí, je objekt
bývalé Kallovy továrny a Kallova vila. Antonín Kalla založil
továrnu na rybí konzervy
v roce 1888 pod názvem
„První rudohorský velkoprůmysl rybích konserv A. Kalla,
Šmídeberk, Čechy“. Šlo o jednu z největších továren svého
druhu ve střední Evropě
a měla nejenom v našem
regionu jedinečné postavení.
V Kovářské fungovaly tyto
továrny dvě – vedle Kallovy

Společně s továrnou byla
znárodněna také Kallova
vila, kterou si nechal Antonín
Kalla postavit nejenom pro
sebe, ale také pro potřeby
úředníků z jeho továrny, která stála hned naproti. Budova má v současnosti soukromého vlastníka a probíhá
v ní rekonstrukce. Ke Kallově
továrně a její historii se vrátíme v některém z příštích
čísel Kláštereckých novin.
Lenka Fricová ■

SPORT
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Fotbalový tým Rašovic je po 7 kolech na třetí pozici
Rašovický tým vstoupil do
podzimní části fotbalové sezóny s velkou chutí a potvrzuje
to i skvělými výsledky. S celkovým skóre 26:11 a 16 body
drží třetí příčku Okresního přeboru dospělých západní části.
Po zápasech s Kláštereckou
Jesení 4:0, Radonicemi 8:1,
Kovářskou 5:2 a Libědicemi
4:1, čekali Rašovice těžší soupeři z Vejprt, SKP Kadaně
a Kadaně B, jež jsou kandidáty
na vítěze celého soutěžního
ročníku.

Ve Vejprtech uloupily Rašovice
domácímu mužstvu alespoň
bod, kdy zápas plný ostrých
soubojů skončil 2:2. Dalším
celkem byl tým SKP Kadaně,
který ještě v předchozím ročníku hrál vyšší 1. B krajskou
soutěž. Zkušenost se bohužel
projevila a Rašovičtí fotbalisté
drželi krok pouze v prvním
poločase, který skončil 2:2, ale
ve druhém po mnoha individuálních chybách soupeř trestal a třemi góly převážil skóre
utkání na svou stranu, zápas

skončil z pohledu Rašovic 2:5.
Fotbalisté Rašovic tak utrpěli
doposud jedinou prohru
v tomto ročníku.
V 7. kole zajížděly Rašovice do
Kadaně proti místnímu B mužstvu a opět ukázaly svou sílu,
kdy po celou dobu zápasu
domácí tlačily, připravily si
mnoho brankových příležitostí, což vyústilo i k jedinému
gólu zápasu, kdy se trefil po
krásném centru z pravé strany
hlavou Jan Vojč a zajistil tak
tříbodové vítězství pro tým
Rašovic.

Fotbalisté Rašovic mají ztrátu
na vedoucí Vejprty pouhé 4
body a mohou ji snížit i díky vzájemnému zápasu, který na
domácím hřišti v Rašovicích
odehrají 10. listopadu od 11
hodin. Tomuto zápasu ještě
předchází domácí zápasy
s Kláštereckou Jesení 27. října od 14:30 hodin a s týmem
Radonic 3. listopadu od 14
hodin. Všichni fanoušci nejen
rašovického fotbalu jsou srdečně zváni. Občerstvení je pro
diváky zajištěno i během chladných dnů.
Martin Bašus ■

Co přineslo setkání sportovců

Přátelská utkání hokejových reprezentací Česko –
Německo ŽENY U16 se odehrají na zimním stadionu
v sobotu 10. listopadu od 17 hodin a v neděli 11. listopadu
od 13 hodin.

Fotbal dětí v Rašovicích
Fotbalový klub Rašovice
začal od září systematicky
pracovat s všeobecnou sportovní výchovou dětí specializovanou na fotbal. Využívá
k tomu zázemí v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích.
„Začali jsme s dětmi ve věku
5-10 let z řad chlapců i dívek
a členská základna se
postupně rozrůstá o další
členy,“ říká prezident klubu
Martin Bašus. Tréninkové
jednotky mají vysokou úroveň dle nejnovějších trendů,
kdy klub využívá nejen své
licencované trenéry, ale

BRUSLÍME V LISTOPADU
03.11. (So) 17.00–18.00
06.11. (Út) 17.00–18.00
11.11. (Ne) 10.00–11.00
13.11. (Út) 17.00–18.00
17.11. (So) 09.00–11.00
bruslení s hokejkou
18.11. (Ne) 15.30–16.30
20.11. (Út) 17.00–18.00
27.11. (Út) 17.00–18.00

zároveň i specializované trenéry z fotbalové akademie.
Cílem celého tohoto snažení
je zapojit děti do sportovního
života, aby v sobě rozvíjely
sportovní a fyzickou všestrannost, která může vyústit ke konkrétnímu sportovnímu odvětví, kterému se
budou děti dále věnovat, ať
to bude fotbal, hokej, atletika či jiný sport. Tréninky jsou
postaveny jako všeobecná
průprava, aby uměly děti
hodit míčem, kopnout do
něj, ale udělat i kotoul
a dřep. „Vracíme se zpět ke
kořenům, kdy všestrannost
byla klíčem k našim sportovním úspěchům,“ podotýká
opět prezident klubu.
Nábory dětí probíhají každou
tréninkovou jednotku, a to
každé úterý od 17:00 hodin
na hřišti v Rašovicích (v zimním období je zajištěna hala
na hokejovém stadiónu).
Více informací najdete na webových stránkách klubu
www.fk-rasovice.webnode.cz.

Na malém sále kulturního domu se 2. října sešli zástupci
kláštereckých sportovních klubů, aby se od zástupců města
dozvěděli novinky z oblasti podpory sportu ve městě. Vojtěch Marvan seznámil přítomné s plněním Koncepce rozvoje
tělovýchovy a sportu v Klášterci nad Ohří, starosta města
Štefan Drozd hovořil o probíhající výstavbě atletického
oválu. Přítomní byli též seznámeni s přípravami celoměstské akce Sportu otevřeno. Petr Káš představil projekt Life
is Skill, který má motivovat děti k pohybovým aktivitám.
Od vedoucí finančního odboru Veroniky Dlouhé zazněly
informace o vyhlášených dotačních programech na podporu
sportu, které jsou vypsané pro rok 2019.

Tereza Suchá přivezla zlato
z mistrovství světa v tanci

Z nedávného Mistrovství světa v disco show formacích,
které se konalo v Ústí nad
Labem, si přivezl tým juniorů
z Beethoven DC Chomutov
zlaté ocenění. V týmu 24
juniorů tančí také Tereza
Suchá z Klášterce nad Ohří,
která se tanci v chomutovské taneční škole věnuje již
8. rokem, a to od svých 3
let. Pod vedením choreografky a trenérky taneční školy
Lídy Karlík Fišrové vyhrál
juniorským tým s choreografií

Beet School Musical už všechny soutěže v ČR a teď i toto
mezinárodní klání. Zvítězil
s choreografií na téma školní
muzikál. V dané kategorii
soutěžilo osm týmů z ČR, Polska, Dánska, Slovinska a Slovenska. Na celé soutěži se
v průběhu čtyř dní představilo
2500 tanečníků, přijeli závodníci dokonce až z Kanady.
Úspěšné mladé tanečnici gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů i do dalšího závodění.
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OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
Správní rada Destinační agentury Dolní Poohří, o. p. s.,
vyhlašuje výběrové řízení

na funkci ředitele

Destinační agentury Dolní Poohří, o. p. s.,
Předpokládaný nástup: nejdříve 1. prosince 2018, manažerská pracovní smlouva
Požadavky na uchazeče
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, ■ strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních
který ovládá český jazyk
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména
zkušeností s cestovním ruchem
■ vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu (výhodou praxe v oboru cestovní ruch), ■ motivační dopis s návrhem koncepce činnosti Destinační agentury Dolní
Poohří, o. p. s. na období let 2018–2022 v rozsahu min. 2 strany A4
středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou + 5 let praxe
v oboru cestovní ruch.
■ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně
■ řídící a organizační schopnosti
ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto
■ komunikační schopnosti a flexibilita
rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
■ znalost NJ, AJ, popř. dalších jazyků výhodou
■ řidičský průkaz skupiny B
■ úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
■ uživatelská znalost MS OFFICE
■ u uchazečů narozených před 1. 12. 1971 osvědčení podle zákona č. 451/1991
Sb., (lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2 odst. 1, písm. d) až h)
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá písemnou přihlášku,
zákona č. 451/1991 Sb.
která bude obsahovat tyto náležitosti:
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
■ název pracovní pozice
Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.,
■ jméno a příjmení a titul
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
■ datum a místo narození
nebo osobně k rukám předsedy nebo místopředsedy Destinační agentury Dolní
■ státní příslušnost
Poohří, o. p. s.,
■ místo trvalého pobytu, telefonické spojení a e-mailovou adresu
■ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li nejpozději do 15. 11. 2018 do 10.00 hod. Přihlášky doručené po tomto
datu budou vyřazeny.
o cizího státního příslušníka
Obálku označte heslem „Výběrové řízení – ředitel Destinační agentury
■ datum a podpis
Dolní Poohří, o.p.s.“.
V Žatci dne 9. 10. 2018
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PORADNA SVĚTLO
A TERÉNNÍ PROGRAMY – KADAŇSKO

702 05 69 46

702 05 69 46

jsou registrované sociální služby podle zákona
108/206, které jsou určeny osobám závislým,
ohroženým závislostí a jejich rodinným příslušníkům. Poskytování těchto služeb v obci
Klášterec nad Ohří zajišťuje nestátní nezisková
organizace Světlo Kadaň z.s. Finanční podporou z fondů EU jsou služby
v obou programech pro klášterecké obyvatele realizovány od roku 2017
každý všední den.
Od počátku roku 2017 využilo služeb Poradny Světlo 65 kláštereckých
spoluobčanů. A v terénním programu 92 občanů. Prostřednictvím služeb
Poradny Světlo jsme zajistili čtyřem osobám pobytovou léčbu jejich
závislostního chování. Poradenských služeb v poradně Světlo bylo využito
ve 241 případech a 534x jsme poskytli informační servis, včetně krizové
intervence a služeb psychologických.
Terénní pracovníci Terénních programů – Kadaňsko v roce 2017 v rámci
výměnného programu vyměnili klientům služeb, kteří aktivně užívají
návykové látky, 7.992 ks použitého injekčního materiálu a za 1. pololetí
2018 již cca 5.226 ks.
Obě služby sídlí na adrese Chomutovská 206, přičemž terénní pracov‐
níci působí výhradně na volném prostranství ve dnech:
PO 12.30–14.00, 15.00–17.30 ul. Mírová a přilehlé okolí
ÚT 9.00–11.30, 13.00–15.30 autobusové nádraží a okolí
ST 10.00–11.30, 13.30–15.30 ul. Mírová a přilehlé okolí
ČT různá místa a okolí Klášterce nad Ohří
Obě sociální služby je možné kontaktovat telefonicky.
Kontakty: Terénní programy – Kadaňsko: 725 985 501
Poradna Světlo: 725 985 504
www.svetlokadanzs.cz – odkaz Služby – Sekce adiktologických služeb.
Veškeré služby jsou poskytovány osobám od 15 let se zachováním
mlčenlivosti a anonymity.
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď mezi
nás a podílej se na projektech elektromobility.

Projekt Extension – nová hala již tento rok!
 Electronics Engineer
 Mechanik seřizovač
 Specialista logistiky
 Projektant testovacích zařízení
a systémů
 Projektant výrobních a testovacích
zařízení
 Skladník
 Procesní inženýr
 Finanční controller
 Vedoucí finanční účtárny
 Vedoucí informačních systémů
 Směnový mistr výroby
Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

Přijmeme realitní makléře
pro pobočku Klášterec nad Ohří
Tel.: 603 222 095
klasterecnadohri@mmreality.cz

Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com

KŘÍŽOVKA
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