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Správně třídit odpad
zvládne každý, je to hračka

radniční zpravodaj
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Zářivá Kometa opět prošla
městem

O adventních sobotách se
rozbalovaly hudební dárky

Přes 500 lidí vyběhlo potěšit
Lenku a Marcelu

Před námi je největší sportovní událost
světového formátu
v historii města

Datum Čas
1. 2. 16.00
1. 2. 19.00
2. 2. 16.00
2. 2. 19.00
5. 2. 19.00
5. 2. 19.00
6. 2. 18.00
6. 2. 19.00
6. 2. 19.00
7. 2. 16.00
7. 2. 19.00
7. 2. 19.00
8. 2. 15.00
8. 2. 16.00
8. 2. 19.00
9. 2. 15.00
9. 2. 16.00
9. 2. 19.00
12. 2. 19.00
13. 2. 18.00
13. 2. 19.00
14. 2. 16.00
14. 2. 17.00
14. 2. 19.00
15. 2. 16.00
15. 2. 19.00
16. 2. 16.00
16. 2. 19.00
19. 2. 18.00
19. 2. 19.00
20. 2. 15.00
20. 2. 19.00
21. 2. 16.00
21. 2. 19.00
22. 2. 16.00
22. 2. 19.00
23. 2. 16.00
23. 2. 19.00
26. 2. 19.00
27. 2. 19.00
28. 2. 16.00
28. 2. 19.00
29. 2. 16.00
29. 2. 19.00

Název akce/filmu
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Příliš osobní známost
Ledové království II
Malé ženy
CZE – FIN
Šťastný nový rok
Varhanní koncert
CZE – USA
Modelář
Super mazlíčci
RUS – USA
Příliš osobní známost
CZE – RUS
Super mazlíčci
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)
CZE – SWE
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Příliš osobní známost
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)
Mezi svými rými
Fantasy Island
Ledové království II
Pro radost
Chlap na střídačku
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Chlap na střídačku
Super mazlíčci
Judy
Zimní koncert
Vlastníci
Zastupitelstvo města
Sviňa
Ježek Sonic
Chlap na střídačku
Mosley
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Chlap na střídačku
Příliš osobní známost
V síti
Mosley
1917
Ježek Sonic
Volání divočiny

Popis
KAN – Animované dobrodružství. Marshall musí překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem (2D)
ČR/SR – Komedie. Natálie je svobodná třicátnice, která potkává podnikatele Marka. Ten krachuje a uchýlí se k alkoholu. Simona se po rozchodu stýká s umělcem Viktorem. Závislým na sexu. (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)
USA – V podání režisérky Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním (2D)
Hokejové utkání reprezentačních týmů do 18 let, více o turnaji U18 na str. 17
SR/ČR – Romantická komedie z Vysokých Tater. Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, na všechny bez rozdílu čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení (2D)
Varhanní koncert u příležitosti oživení nově zrekonstruovaných varhan v kostele Nejsvětější Trojice. Vystoupí významný varhaník Pavel Svoboda
Hokejové utkání reprezentačních týmů do 18 let, více o turnaji U18 na str. 17
ČR – Psychologické drama Petra Zelenky. Jiří Mádl a Kryštof Hádek provozují prosperující půjčovnu dronů, jež jsou propustkou do mnoha oblastí lidského konání (2D)
Čína/SRN – Animované dobrodružství toulavého psa Rogera, který je odjakživa rebel, ale každému v nouzi rád pomůže. S dalšími kamarády se pokusí zachránit město před přílivem robotů (2D)
Hokejové utkání reprezentačních týmů do 18 let, více o turnaji U18 na str. 17
ČR/SR – Komedie. Natálie je svobodná třicátnice, která potkává podnikatele Marka. Ten krachuje a uchýlí se k alkoholu. Simona se po rozchodu stýká s umělcem Viktorem. Závislým na sexu. (2D)
Hokejové utkání reprezentačních týmů do 18 let, více o turnaji U18 na str. 17
Čína/SRN – Animované dobrodružství toulavého psa Rogera, který je odjakživa rebel, ale každému v nouzi rád pomůže. S dalšími kamarády se pokusí zachránit město před přílivem robotů (2D)
USA – Po rozchodu s Jokerem zkusí Harley Quinn s dalšími superhrdinkami zachránit dívku z rukou padoucha jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná psychoušská jízda může začít (2D)
Hokejové utkání reprezentačních týmů do 18 let, více o turnaji U18 na str. 17
KAN – Animované dobrodružství. Marshall musí překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem (2D)
ČR/SR – Komedie. Natálie je svobodná třicátnice, která potkává podnikatele Marka. Ten krachuje a uchýlí se k alkoholu. Simona se po rozchodu stýká s umělcem Viktorem. Závislým na sexu. (2D)
USA – Po rozchodu s Jokerem zkusí Harley Quinn s dalšími superhrdinkami zachránit dívku z rukou padoucha jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná psychoušská jízda může začít (2D)
Herec, muzikant a básník Petr H. Batěk v pořadu plném poezie a hudby
USA – Horor. Charismatický pan Roarke v luxusním tropickém rezortu mění tajné sny svých hostů ve skutečnost. Když se však fantazie stanou noční můrou, musí si hosté útěkem zachránit život (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)
Výstava obrazů a fotografií Jany Lelkové a Michaely Zmeškalové ze ZŠ Školní, vernisáž v pátek od 17 hodin, výstava potrvá do 9. března 2020
ČR – Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, týden se ženou (I. Chýlková) a druhý s milenkou (L. Žáčková), se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny, nejen pro J. Langmajera (2D)
KAN – Animované dobrodružství. Marshall musí překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem (2D)
ČR – Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, týden se ženou (I. Chýlková) a druhý s milenkou (L. Žáčková), se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny, nejen pro J. Langmajera (2D)
Čína/SRN – Animované dobrodružství toulavého psa Rogera, který je odjakživa rebel, ale každému v nouzi rád pomůže. S dalšími kamarády se pokusí zachránit město před přílivem robotů (2D)
VB – Životopisné drama o fenomenální zpěvačce a úspěšné herečce Judy Garland v podání Renée Zellweger. Světovou slávu jí přinesla role v muzikálu Čaroděj ze země Oz (2D)
Koncert žáků základní umělecké školy na sále ZUŠ
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)
Veřejně přístupné zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří, tentokrát ve společenském domě Panorama
SR – Ve slovenském thrilleru ovládají zemičku kdesi pod horami vysoce postavení zločinci, lidé propojení s politikou, mafií, ale i s policií, soudy a velkými kšefty (2D)
USA/JAP – Superrychlý ježek Sonic omylem způsobí kolaps elektřiny v půlce USA a na jeho dopadení najmou trochu šíleného génia Jima Carreyho. Pomůže ježkovi jediný kamarád, šerif Tom? (2D)
ČR – Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, týden se ženou (I. Chýlková) a druhý s milenkou (L. Žáčková), se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny, nejen pro J. Langmajera (2D)
NZ/Čína – Animovaný film. Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk jako lidé (2D)
USA/JAP – Superrychlý ježek Sonic omylem způsobí kolaps elektřiny v půlce USA a na jeho dopadení najmou trochu šíleného génia Jima Carreyho. Pomůže ježkovi jediný kamarád, šerif Tom? (2D)
USA/JAP – Superrychlý ježek Sonic omylem způsobí kolaps elektřiny v půlce USA a na jeho dopadení najmou trochu šíleného génia Jima Carreyho. Pomůže ježkovi jediný kamarád, šerif Tom? (2D)
ČR – Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, týden se ženou (I. Chýlková) a druhý s milenkou (L. Žáčková), se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny, nejen pro J. Langmajera (2D)
ČR/SR – Komedie. Natálie je svobodná třicátnice, která potkává podnikatele Marka. Ten krachuje a uchýlí se k alkoholu. Simona se po rozchodu stýká s umělcem Viktorem. Závislým na sexu. (2D)
ČR – Nový český dokument. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu (2D)
NZ/Čína – Animovaný film. Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk jako lidé (2D)
USA/VB – Sam Mendes, držitel Oscara za režii, autor bondovek Skyfall a Spectre a filmu Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první světové války (2D)
USA/JAP – Superrychlý ježek Sonic omylem způsobí kolaps elektřiny v půlce USA a na jeho dopadení najmou trochu šíleného génia Jima Carreyho. Pomůže ježkovi jediný kamarád, šerif Tom? (2D)
USA – Hýčkaný pes Back je unesen z milující rodiny do mrazivé kanadské divočiny, kde je nucen tahat těžké sáně hlubokým sněhem. Po útěku se ho ujme samotářský dobrodruh Harrison Ford (2D)

Místo konání
Vstupné
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zimní stadion
100/50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kostel Nejsvětější Trojice 100 Kč
Zimní stadion
100/50 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zimní stadion
100/50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zimní stadion
100/50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Zimní stadion
100/50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Zámek
100 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
ZUŠ
dobrovolné
Kino Egerie
120 Kč
Panorama
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
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SLOUPEK STAROSTY

Ahoj všem, jmenuji se Adam Habrda a jsem prvním kláštereckým miminkem, které
přišlo na svět v roce 2020. Stalo se tak 2. ledna krátce po půl osmé večer a musím
uznale dodat, že je mě docela kus – chybělo jen 90 g a měl bych tři a půl kila, měřil
jsem rovných 50 cm.
Toto jsou v současné době dva nejdůležitější lidé v mém životě – tatínek a maminka,
která na fotce zrovna dostává kytičku od pana starosty. Rodiče jsem překvapil, už mi
totiž byla dlouhá chvíle, a tak jsem se rozhodl přijít na svět o něco dříve, než bylo původně v plánu. Navíc jsem tušil, že už se oba nemohou dočkat, až budu s nimi.
Máma říká, že jsem dar. To je nádhera vědět, že mě tolik miluje! Vždyť jsem její první
miminko, na které v životě čekala poměrně dlouho. A taky se bojí, aby mi neublížila,
když jsem prý tak malý a křehký... Kdybych to uměl, řekl bych jí, ať se nebojí, že to
určitě spolu skvěle zvládneme. Můj tatínek byl zase moc statečný, náš velký den prožil
společně s námi.
Od hodné paní matrikářky a pana starosty jsem dostal spoustu dárečků, něco na sebe
a něco na hraní. Z kadaňské porodnice, kde se o mě i o maminku perfektně starali,
jsem si odnesl medaili a s sebou domů novorozeneckou žloutenku jako bonus.
Svět musí být asi skvělé místo, když jeden dostane medaili už jen za to, že se narodí.
Není to paráda? Už se těším na to, co pěkného mě tu čeká. A něco vám řeknu: být celebritou je příjemné, ale taky to unavuje, takže mě nechte zase chvíli spát.
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Vážení Klášterečtí,
první měsíc
roku 2020 je
pomalu za
námi. Rok,
který je složený z dvojek a nul,
zahájily již tradiční akce
v našem městě. Vše začalo
novoročním turnajem ve
stolním tenise pro všechny,
kteří se přišli trochu rozhýbat. Také městem po roce
proletěla svítící kometa, která spojila všechny účastníky.
Je fajn, že se díky obětavým
pořadatelům a účinkujícím
daří tyto akce realizovat.
S kometou, která tradičně
zakončila svou cestu v kostele Nejsvětější Trojice představením studentů našeho
gymnázia, se poprvé prošel
i pan farář Vít Audy.
Ve zmiňovaném kostele se
naplno rozezní nově rekonstruované varhany hned
začátkem února při varhanním koncertě, a to v podání
Pavla Svobody, vítěze mezinárodních varhanních soutěží.
Kulturu si po uzavření kulturního domu nyní tolik
neužijeme, můžeme se ale
věnovat sledování třetí největší světové akce v ledním
hokeji kategorie hokejistů do
osmnácti let. Na náš zimní
stadion a stadion v Chomutově zavítají hokejisté reprezentací špičkových hokejových týmů. V Klášterci se
nám představí naše česká
reprezentace a já jsem velmi
rád, že hokejový svaz dává
prostor k uspořádání takovýchto zápasů i menším
městům. Je to jistě ocenění
práce všech, kteří se tomuto
sportu v našem městě dlouhodobě věnují. Nenechte si
tuto výjimečnou příležitost
ujít a přijďte fandit našim
klukům.
V únoru bude také poprvé
v tomto roce zasedat zastupitelstvo města. Zasedání se
po letech opět vrátí do společenského domu Panorama.
Dětem přeji krásné snad
i trochu zimní prázdniny
a Vám všem pohodový únor.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Nejvýznamnější investice města pro letošní rok
Město Klášterec nad Ohří v letošním roce připravuje řadu investic, z nichž vybíráme čtyři nejvýznamnější.
O jejich průběhu budeme informovat v dalších číslech Kláštereckých novin, kde vždy představíme i další realizované či plánované projekty.
Dopravní terminál
V rámci projektu „dopravního terminálu“ bude kompletně
zrekonstruována Nádražní ulice v úseku mezi autobusovým
a vlakovým nádražím. Hlavní náplní projektu je integrace
a propojení vlakové a autobusové dopravy, která je dnešním
trendem Ústeckého kraje. Město k této investici přistoupilo
z důvodu dlouhodobě neutěšeného stavu ulice, komunikace
však nepatřila městu. Kromě nové komunikace a chodníků
vzniknou i nová parkovací místa.
Celý projekt vznikl ve spolupráci města a Ústeckého kraje.
Dle smlouvy s Ústeckým krajem by měla být výstavba dopravního terminálu podpořena dotací ve výši cca 10 milionů Kč.
O dotaci ve stejné výši bude město žádat také v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Vlastní podíl města jsou cca 3 miliony Kč.
V případě získání dotace by se s pracemi mělo začít v dubnu
letošního roku.
Cyklostezka podél Kláštereckého potoka
V roce 2016 město nechalo zpracovat cyklogenerel, tedy plán
rozvoje cyklistické infrastruktury v našem městě. Na jeho
základě ve městě vznikají nové cyklostezky, jejichž hlavním
uzlem je nově vybudovaný cyklopark v Královéhradecké ulici.
V tomto roce bude vybudována nová cyklostezka směřující
z Královéhradecké ulice. Povede podél Kláštereckého potoka
a napojí se na v loňském roce vybudovanou stezku za Dlouhou
ulicí a dále na komunikaci směr Petlery u útočišťské kapličky.
Akce bude podpořena dotací ve výši 9,7 milionů Kč ze Státního
fondu dopravní infrastruktury v působnosti Ministerstva
dopravy ČR. Vlastní podíl města činí 5,7 milionů Kč. Stavba
cyklostezky by měla být zahájena v dubnu a dokončena v září
letošního roku.
Příprava technické a dopravní infrastruktury v lokalitě
Ciboušovská
Město připravuje lokalitu
s 26 parcelami na výstavbu
rodinných domů v Ciboušovské ulici. V letošním roce
bude připravena veškerá
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkoviště, kontejnerové stání
na separovaný odpad, voda,
dešťová a splašková kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet a UPC.
K přípravě lokality město přistoupilo z důvodu dlouhodobého
tlaku a poptávky po pozemcích na výstavbu rodinných domů,
pro udržení stávajících či přilákání nových obyvatel města.
V rozpočtu na letošní rok je vyčleněna částka na financování
technické a dopravní infrastruktury. Náklady se odhadují na
cca 30 milionů Kč a budou pokryty příjmy z prodeje parcel,
zhruba 50 % nákladů by mělo město inkasovat v tomto roce.
Kulturní dům – přestavba v multifunkční kulturní centrum
S příchodem nového roku se uzavřel stávající kulturní dům,
na jehož přestavbu v multifunkční centrum získalo město
v loňském roce stavební povolení. Zároveň byl vloni dokončen
projekt. První měsíce letošního roku se budou prostory kulturního domu vyklízet a v dubnu začne samotná realizace
přestavby, která by měla být dokončena na podzim 2021.
Město k této investici přistoupilo mimo jiné z důvodu nehospodárnosti stávajícího kulturního domu a společenského

domu Panorama, kde nyní sídlí městská knihovna. Ta bude
do multifunkčního centra přemístěna.
Nejvyšší částka pro letošní investice je vyčleněna právě na
financování rekonstrukce kulturního domu, a to 60,5 milionů Kč.
Z toho 25 milionů Kč bude čerpáno z rezervy města a zbytek
z příjmů v roce 2020. Město již obdrželo rozhodnutí o přidělení
dotace ve výši 45 milionů Kč z Operačního programu životní
prostředí 2014–2020 Ministerstva životního prostředí ČR. Práce
budou pokračovat i v roce 2021, kdy má být profinancováno
dalších 115 milionů Kč.

✄

Na investice je v letošním roce
vyčleněna rekordní částka
Zastupitelé města na svém zasedání v prosinci schválili
rozpočet města na rok 2020 v celkovém objemu příjmů
271,3 milionů Kč a celkovém objemu výdajů 376,6 milionů Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky z minulých let (úsporami). Ve výdajích je zakalkulována také rezerva města na rekonstrukci kulturního domu
ve výši 65 milionů Kč, která bude čerpána až v roce 2021.
Schválený rozpočet bude v průběhu roku postupně navyšován o dotace, pojistná plnění a další mimořádné příjmy.
V roce 2019 činilo navýšení 42 milionů Kč.
Běžné (provozní) výdaje byly schváleny v objemu 200 milionů Kč, což je o 12 milionů více než v předchozím roce.
Z těchto prostředků je zajišťován chod úřadu, provoz školských, kulturních a sociálních zařízení, opravy a údržba
majetku města (budovy, silnice, chodníky), údržba zeleně,
svoz odpadu a další.
Na investice je v roce 2020 vyčleněna rekordní částka
112 milionů Kč. Pro srovnání – v loňském roce to bylo
51 milionů Kč. Na této stránce Kláštereckých novin se dočtete o čtyřech nejvýznamnějších investičních akcích letošního
roku. Dále například město ve spolupráci s Fotbalovým klubem Rašovice žádá o dotaci na rekonstrukci fotbalového
hřiště v Rašovicích, kde by vlastní podíl činil 3 miliony Kč.
Na závěr je třeba připomenout, že částky uvedené ve
schváleném rozpočtu nejsou konečné. S rozpočtem se pracuje celoročně, reaguje se na aktuální situace a potřeby.
Děje se tak prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření,
která schvaluje rada města a zastupitelstvo.
Již v tuto chvíli víme, že na účtech města zůstalo ke konci
roku 2019 více než 193 milionů Kč, je to o 86 milionů více
než ve schváleném rozpočtu. Těchto 86 milionů Kč bude
zapojeno do rozpočtu 2020 s tím, že většina úspor bude
přednostně směřována do kapitálových výdajů a do rezerv
města na budoucí výdaje. Rezervy využívá město mimo
jiné k předfinancování výdajů, které jsou následně uhrazeny dotacemi.

✄
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„Evžene, něco se děje? Slyšíš něco? Představ si, včera jsem
potkala Bartáčkovou u popelnic – měli doma nějakou návštěvu nebo co, vyhazovala totiž spoustu skla – asi měla ještě
upito, nebo možná, když viděla, že se na ni dívám, schválně
přede mnou naházela všechny flašky zase(!) do plastů!
I když domovnice mi dneska ráno říkala, že prej popeláři
stejně všechny popelnice s tříděným odpadem vysypou zase
zpátky na jednu hromadu, tak je to nejspíš stejně úplně
jedno…“
Foto © ČSFD.cz – použito s jejich svolením

Nevěřte Novákové ani jejich domovnici. – Má to smysl, třiďte odpad!

✄

✄

Odpad, který je vhozen do
nesprávného kontejneru, znehodnocuje velké množství dalšího správně tříděného odpadu
a zaměstnanci technických služeb jsou pak při vyvážení popelnic opravdu nuceni k tomu
odpad smíchat. Na případné
svědky to pak může skutečně
udělat dojem, že třídění je jen
povrchním výmyslem bez účelu
a kruh se nám uzavírá. Pojďme
ho tedy společně rozetnout!

Předně: třídění odpadu je dle
Obecně závazné vyhlášky
města č. 4/2017 pro občany
závazné, navíc je nejjednodušší a zcela přirozené třídit
odpad v místě jeho vzniku, a to
v našich domácnostech. Informace, podle kterých bychom
se měli při třídění odpadu řídit,
nalezneme přímo na nálepkách umístěných na barevných sběrných nádobách.
Přesně popisují, co do nich patří
a co ne. Napomoci nám mají
také recyklační symboly,
které výrobci uvádějí na obalech svých výrobků, uvádíme
některé z nich na připojeném
„taháčku“ k vystřižení. A nyní
si projdeme, jak je to s jednot-

livými barevnými popelnicemi…
Do zelené sklo… Výhodou
skla je, že se dá recyklovat
donekonečna. Věděli jste, že
více než polovina hmotnosti
nového výrobku bývá tvořena
již použitým sklem? Co ano? –
Barevné sklo, tabulové sklo
z oken a dveří, čiré sklo, např.
sklenice od kečupů, marmelád
apod., a rozbité skleničky. Sklo
není nutné rozbíjet, nemusí se

odstraňovat etikety a víčka,
bude se dále třídit. Co ne! –
Keramika, porcelán, autosklo,
zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné
a laboratorní sklo, sklokeramika. Vratné zálohované sklo
vracejte zpět do obchodu.
Do oranžové nápojové kartony… Nápojové kartony se
využívají v papírnách kvůli
obsahu kvalitního papíru nebo
se z nich lisují izolační desky
pro stavebnictví. Před vhozením je vypláchněte vodou
a smáčkněte či sešlápněte,
je důležité, aby neobsahovaly
zbytky nápojů a potravin.
Do šedé nádoby ve tvaru
zvonu kovy... Co ano? –

Drobnější kovový odpad, který
lze skrz otvor bez problémů
prostrčit – plechovky, konzervy,
kovové tuby, alobal, kovové
zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové odpady. Co ne! – Plechovky od barev a tlakové nádoby se zbytky nebezpečných
látek, ani těžké nebo toxické
kovy jako olovo či rtuť. Tyto
druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Tam
lze kromě těchto menších
odpadů odvážet i další kovové
odpady – trubky, roury, plechy,
hrnce, vany, kola a další objemnější předměty nebo domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.
TIP pro vás: Doplňte si sbírku tašek na tříděný odpad.
V infocentru pod radnicí je
v prodeji nově také šedivá
taška na kovy za 20 Kč.
Do modré papír… Ze všech
tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká
domácnost za rok hmotnostně
nejvíc. Také jste překvapeni,
že vítězem nejsou plasty?
Recyklovat papír na rozdíl od
skla nelze donekonečna, každopádně jeho tříděním významně ušetříme dřevěné
suroviny a energii na jejich
zpracování. Co ano? – Čistý
a suchý papír – noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, sešity, krabice,
lepenku, kartón, papírové obaly, nevadí papír s kancelářskými sponkami, bublinkové
obálky pouze bez plastového
vnitřku, z papírových obálek
není nutné odstraňovat foliové
okénko (zpracovatelé si s nimi
umí poradit), knihy pouze bez
vazby (celé svazky patří na
sběrný dvůr). Co ne! – Žádné
použité plenky a hygienické
potřeby, mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, uhlovaný a voskovaný papír (tyto
nelze nadále recyklovat), to
samé platí o termopapíru
(účtenkách), ruličkách od toa-

letního papíru a platech od vajíček.
Do žluté plasty… Každý druh
plastu se při recyklaci zpracovává jinou technologií. Jednotlivé plasty se drtí na jemné
vločky, které se vyperou a dále
zpracovávají převážně tavením
na granule a z těch se vyrábí
nové výrobky. Co ano? – Fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté (!) PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balicí fólie
od spotřebního zboží a další
výrobky z plastů, pěnový polystyren v menších kusech.
Co ne! – Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, motorových olejů, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.
Ve městě lze navíc do zvláštních popelnic pro to určených
vyhazovat v uzavřených PET
lahvích použité jedlé (ne
motorové) oleje a tuky včetně
prázdných lahví od kuchyňských olejů, do jiných zase
baterie, máme speciální kontejnery na drobný elektroodpad či na použitý textil, obuv, kabelky, batohy
a hračky (Koutex či Kloktex).
V blízkosti rodinných domů
bývají přistaveny nádoby na
bioodpad. Pro objemný odpad jako pneumatiky, matrace,
starý nábytek apod. je několikrát ročně přistaven zvláštní
kontejner nebo se ho můžeme
zbavit na sběrném dvoře.
Směsný komunální odpad
se vyváží rovnou na skládku,
případně do spalovny odpadů.
Informace použité v článku byly
převzaty z webových stránek
www.jaktridit.cz a www.samosebou.cz. Víte, co všechno se
z tříděného odpadu vyrábí a jak
se dá ještě zužitkovat? Je zde
o tom spousta zajímavých článků včetně dokumentačních
videí.

AKTUÁLNĚ

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Změna poplatku ze psa
V lednu ještě jednou připomínáme, že dle novely Zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a Obecně závazné
vyhlášky č. 4/2019 od 1. 1. 2020 došlo ke změně u poplatku
ze psa.
Největší změna se týká držitelů psa mladších 65
let, kteří jsou poživateli důchodu. Dosud pro ně platila
snížená sazba. Toto snížení bylo novelou zákona zrušeno. Pro držitele psa starší 65 let platí nadále snížená
sazba.
Od tohoto poplatku jsou nově osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. Toto osvobození je však potřeba
doložit příslušným průkazem správci poplatku (pokladna
městského úřadu).
Tabulka sazebníku poplatků byla zveřejněna v prosincovém
vydání Kláštereckých novin, naleznete ji také v dokumentu
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 na webových stránkách
města.
Kontaktní osobou městského úřadu ve věci poplatku ze
psa je paní Sylva Studničková (tel.: 474 359 626, e-mail:
studnickova@muklasterec.cz).
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kempy apod.), ale vztahuje se i na všechny ostatní případy,
kdy je poskytováno ubytování za úplatu (krátkodobé ubytování v domě, v bytě, v garáži, v zahradním domku, na
chatě, stanování na zahradě, pobyt v karavanu atd.). Zpoplatněn je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě
jdoucích kalendářních dnů.
Výše poplatku je 16 Kč za každý den pobytu. Poplatek
vybírá poskytovatel úplatného pobytu (plátce) a odvádí ho
městu. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny zákonem
vyjmenované osoby.
Plátce poplatku má povinnost podat ohlášení správci
poplatku nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. (Potřebné formuláře
jsou ke stažení na webových stránkách města v sekci „Dokumenty“ – „Formuláře“). Má také povinnost vést evidenční
knihu. Výčet evidovaných údajů a způsob vedení evidence
stanovuje Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích (viz také text Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019).
Kontaktní osobou městského úřadu ve věci poplatku
z pobytu je paní Marcela Kostelníková (tel.: 474 359 633,
e-mail: kostelnikova@muklasterec.cz).

Místní poplatek z pobytu – nový poplatek zavedený
k 1. 1. 2020 zastupitelstvem města
Ke stejnému dni zároveň zanikly dva stávající poplatky –
z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Poplatek z pobytu platí osoby, které nejsou přihlášeny
v Klášterci nad Ohří k pobytu (poplatník). Poplatek není
vázán na konkrétní účel pobytu ani na místo, kde je
pobyt realizován, a vztahuje se nejen na zařízení určená
k poskytování přechodného ubytování (hotely, penziony,

Na Boží hod se opět plavalo v Ohři, pod rašovickou lávkou
se sešla spousta odvážných otužilců i zvědavých diváků.
Plavci si tentokrát mohli užít i písečnou pláž s lehátkem
a slunečníkem.
Foto Iveta Suková

Dotazník k pilotnímu projektu placeného parkování v lokalitě Dlouhé ulice
město s projektem placeného
parkování pokračovat i v dalších lokalitách ve městě.
Zájemci budou následně kontaktováni k podání žádosti
o pronájem parkovacího místa a bude s nimi uzavřena
nájemní smlouva na 1 rok.
Cena za 1 parkovací stání:
500 Kč/měsíc, v případě platby na rok dopředu bude zvýhodněná cena 5.000 Kč/rok.
Nájemce obdrží jeden čip
a jednu parkovací kartu
s číslem parkovacího stání
ZDARMA. Další čipy a parkovací karty k jednomu parkovacímu místu budou zpoplatněny dle pořizovacích
nákladů.

✄

Pilotní projekt placeného parkování v oploceném dvoře
v Dlouhé ulici bude spuštěn
v letošním roce. V této lokalitě bude vymezen prostor pro
cca 80 parkovacích míst. Parkoviště bude uzavřené závorou, přístupné na čip, hlídané
kamerovým systémem a monitorované městskou policií.
Dotazník níže slouží k vyjádření předběžného zájmu
o pronájem parkovacího místa. V případě vysokého zájmu
o parkovací místo budou
zájemci vybíráni dle místa
bydliště. Preferováni budou
obyvatelé z nejbližších lokalit.
Jedná se o zkušební projekt, v případě zájmu bude

Anketní lístek
Máte zájem o pronájem parkovacího místa v lokalitě
Dlouhé ulice?
ANO

NE

Prosíme o vaše připomínky, které nám pomohou co nejlépe
definovat podmínky při přípravě a realizaci projektu:

Jméno a příjmení:
Místo bydliště (ulice a čp.):
Kontakt (telefon, e-mail):

Vyplněný anketní lístek je třeba odevzdat do infocentra pod radnicí, nebo zaslat text anketního lístku elektronicky na
e-mail: redakce@muklasterec.cz (lze zaslat také pouze foto čitelně vyplněného anketního lístku jako přílohu), a to do
konce února 2020.
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Výzva pro podnikatele z Klášterce nad Ohří působící
v oblasti cestovního ruchu
Zástupci odboru komunikace a cestovního ruchu se v nejbližší době zúčastní těchto veletrhů cestovního ruchu:
13. – 16. února 2020 – Holiday World 2020 v Praze
(více o akci na: http://holidayworld.cz/)
19. – 23. února 2020 – f.re.e - Die Reise- und Freizeitmesse v Mnichově (více na: https://www.free-muenchen.de/de/)
Nabízíme možnost propagace vašich služeb na zmíněných veletrzích zdarma. Hlásit se můžete telefonicky u paní

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

AKTUÁLNĚ

Václavíkové (474 359 686) a Cajthamlové (474 359 687),
nebo písemně na e-mailu: icklasterec@muklasterec.cz. Propagační materiály je třeba donést s předstihem do turistického informačního centra pod radnicí.
Jste opět zváni na veřejné zasedání Zastupitelstva
města Klášterce nad Ohří
Koná se ve čtvrtek 20. února 2020 od 15 hodin. Z důvodu
rekonstrukce kulturního domu bude probíhat v sále v 1. patře
společenského domu Panorama, Budovatelská ulice
č. p. 486 (knihovna).

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští, na konci roku u nás proběhlo již tradiční zpívání v kostele svatého
Vavřince. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, co s akcí pomáhají, opět se velmi vydařila. Rád bych všem také popřál mnoho úspěchů
v nastávajícím roce.
Obec požádala v rámci výměny zastaralých
kotlů o kotlíkovou půjčku, díky které se podaří
vyměnit dvanáct kotlů. Peníze, které obec obdrží, budou dále
investovány do obecního majetku. Rádi bychom opravili stávající fasádu budovy obecního úřadu a pořídili nové vytápění
(více o tomto tématu viz zelený rámeček níže).
Ve dnech 29. února a 1. března
2020 organizuje obec čištění
komínů. Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 606 387 111 nebo
na e-mailu: obec@okounov.cz.
Nadále probíhá čištění podél
komunikací od Kotviny do Okounova, proto žádám řidiče o pozornost při jízdě. Započala rovněž montáž upozorňujících značek při vjezdu do obcí a bude
pokračovat umístění dalších,
a to na rychlost 50km/h hlavně
v delších úsecích.
Pro občany se v letošním roce
mění termín, dokdy mají zaplatit
poplatky, a to na 31. srpna 2020. Poplatky zůstávají ve stejné
výši jako v loňském roce. Jednodušší je pro nás platba bankovním převodem na účet č. 6323441/0100. Variabilní symbol
je vždy číslo nemovitosti a do poznámek můžete napsat své
jméno. Poplatky se samozřejmě vybírají i v úřední dny a hodiny na obecním úřadě.
Ve spolupráci s Úřadem práce v Chomutově byla podána
žádost o pracovníky na další období, pro které budeme čerpat
z národních a evropských zdrojů.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■
Občané obce Okounova ve spolupráci s kotlíkovým specialistou Jindřichem Gabrielem podali 12 žádostí o kotlíkové
dotace na výměnu starých neekologických kotlů za nová
moderní ekologická tepelná čerpadla. Žadatelé ve spolupráci
se starostou a kotlíkovým specialistou zlepší ovzduší v obci,
protože výměnou kotle přestanou vypouštět znečišťující látky do ovzduší. Zároveň si zvýší komfort vytápění svých
objektů, nebudou muset kupovat uhlí či dřevo na zimu,
nebudou muset několikrát denně přikládat palivo do kotle
a díky levnějšímu tarifu se sníží cena elektřiny.
Okounov se zároveň zapojil do programu kotlíkových půjček,
které poskytuje Státní fond životního prostředí. Na každého
žadatele fond poskytne obci 200 000 Kč na bezúročné půjčky.
Občané si díky tomu mohou zaplatit výměnu kotle bez nutnosti vlastních financí. Kotlíkové půjčky se z větší části splatí

z kotlíkových dotací a zbytek se bude obci splácet bezúročně
10 let. Navrácené peníze z půjček obec využije pro svůj
ekologický projekt.
Obecním projektem je zateplení obecního úřadu, zároveň
se vymění starý uhelný a elektrický kotel za moderní tepelné
čerpadlo, které bude celou budovu vytápět. Obec využije
na financování projektu dotace z Operačního programu životního prostředí, kterou vyřizuje kotlíkový specialista, a zbytek
bude dofinancován penězi z kotlíkových půjček. Obec tak
získá moderní objekt, aniž by jí to kromě vlastního úsilí stálo
další peníze.
Všichni občané mohou v případě jakýchkoliv dotazů ohledně
energií kontaktovat bezplatnou státem zřízenou energetickou poradnu v Chomutově vedenou panem Gabrielem na
tel.: 606 210 852.
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Rozhovor s… Davidem Kodytkem
Hned zkraje vám na Davida prozradím pár věcí, kterých si na něm osobně cením: Je velmi aktivní a činorodou osobností, vášnivým milovníkem života,
přírody a své rodiny, dovede se podělit o své vypěstované cukety a patisony, má smysl pro humor a umí
ocenit jedinečnost krásných okamžiků života.
Tento pravidelný účastník vernisáží v galerii Kryt (za
což má od nás pochvalu) je otcem syna a dvou dcer
a letos oslaví 50. narozeniny. Záměrem rozhovoru je
představit vám ho hlavně v roli politika, zastupitele
a místostarosty, což odpovídá jeho současnému pracovnímu zařazení. Do práce úředníků vnáší kreativitu
a humor, což je velmi občerstvující, a umí dát prostor
pro rozvoj lidem kolem sebe.

Před divadelním představením hry Lavička s ukázkami z dobového tisku
Davide, pocházíš z Klášterce nad Ohří?
Ne. Narodil jsem se v Duchcově, protože tam byla porodnice a naši byli zrovna na
návštěvě u babičky s dědou,
ale jinak jsem vyrostl v Dubé
na Českolipsku. Můj otec
a celá jeho rodina pochází
z Litomyšle, ale když v šedesátých letech skončil svá studia na vysoké škole, dostal
umístěnku právě na Českolipsko, kde už zůstal. Celé
dětství jsem trávil hodně času
právě v Litomyšli u prarodičů.
Domek v Litomyšli jsem
začátkem devadesátých let
po nich zdědil. Dokud jsem
studoval, tak jsme tam jezdili
se ženou a malým synkem na
prázdniny. Poté jsme se tam
přestěhovali a do roka se nám
narodila dcerka. Učil jsem na
gymnáziu a Litomyšl vnímám
jako jeden ze svých „domovů“.
Takže tvé srdce patří Litomyšli, nebo je v něm místo
i pro Klášterec nad Ohří?
Mám to tady rád. Je tu krásné

okolí, kopce, lesy, řeka, hrady. Od roku 1999 jsem učil na
místním gymnáziu. Poznal
jsem tu spoustu lidí, kteří jsou
mi blízcí.
S manželkou Lenkou jste
oba politicky činní. Co vás
vedlo k tomu vrhnout se
do komunální politiky?
Nelíbilo se nám, kdo a jak
naše město vede. Byli jsme
přesvědčeni, že se dá politika
dělat jinak, než jak to tady
bylo zvykem. Doufali jsme,
že je v našich silách být prospěšní. Zpětně naše rozhodnutí vnímáme jako správné.

Konstruktivní
kritika, která
pracuje s fakty,
je potřebná, aby
člověk nezblbnul.
Jak dlouho se už v politice
angažuješ?
Politika mě zajímala vždycky,
vstoupili jsme do ní aktivně
na počátku roku 2014. Na

první kampaň jsme si vydělali
brigádou v lese, což byla i fajn
„stmelovačka“. Dodnes občas
chodíme hrabat např. louky,
pravidelně se scházíme na
jarní úklid okolí a likvidaci černých skládek. Vždycky přitom
probereme i politiku a vůbec
dění ve městě.
Z tvé odpovědi jsou patrné
sympatie k přírodě. Jistě
to ale není jediný důvod,
proč ses stal členem Strany zelených…
Když jsme do SZ vstupovali,
bylo to proto, že je proevropská, svobodomyslná a environmentálně zaměřená. Určitý čas jsem členem nebyl,
protože jsem nesouhlasil
s politikou tehdejšího předsedy Matěje Stropnického.
Jsou i jiné strany, s jejichž
programem se v mnohém
shodnu, ale zároveň mi u každé něco vadí, což je ale
naprosto normální. Politiku
dělám podle svého přesvědčení a vyhovuje mi, že naše
základna v Klášterci je skvělá
parta lidí. Díky politice jsem
poznal opravdu hodně lidí, se
kterými je radost si povídat
i spolupracovat. Našel jsem
mezi nimi i nové kamarády
a přátele, kteří jsou na stejné
vlně a mají potřebu dělat
něco i pro ostatní. Z těch
mnohých bych chtěl zmínit
Dana Pitka, kterého si opravdu hodně vážím za to, co dělá
a jaký je.
Každý politik má své příznivce, ale zároveň i odpůrce. – Jak přistupuješ
k negativním ohlasům?
Jak se vyrovnáváš s kritikou?
Člověk se musí obrnit. Konstruktivní kritika, která pracuje s fakty, je potřebná, aby
člověk nezblbnul. To ale platí
v životě obecně, nejen v politice. Pokud bych ale měl říct,
jak snáším pomluvy, lži
a demagogii, tak musím přiznat, že se tím občas i bavím.
Říkám si, že chytrý člověk na
něco tak přízemního nemůže
skočit.
V současnosti jsi a zřejmě
až do roku 2022 ještě
budeš v pozici místostarosty města, který je pro

výkon této funkce plně
uvolněn z civilního zaměstnání, což je ve tvém
případě učitel dějepisu
a výtvarné výchovy na
gymnáziu. Mohl bys pro
čtenáře stručně popsat, co
je náplní tvé práce na radnici?
Podílím se na rozhodování
o všem, co se ve městě děje
a metodicky řídím čtyři odbory – odbor sociálních věcí,
školství a sportu, odbor místního hospodářství, dopravy
a životního prostředí, odbor
vnitřní správy a odbor komunikace a cestovního ruchu.
A teď si nejvíce lámu hlavu
třeba s odpady, ale o tom
bych rád někdy napsal
podrobněji. Zabývám se ekologickými projekty, které
mohou posunout město
o kousek dál. Určitě budu
o všem, co se podaří dotáhnout, informovat i v našich
novinách.

Šel jsem
pracovat jako
těžař uranu
v Ralsku – chtěl
jsem si to zkusit.
Čemu novému ses za tu
dobu, co jsi na radnici,
naučil nebo je něco, co tě
překvapuje?
Člověk se učí stále, mám celkem široké spektrum věcí,
kterým se musím věnovat,
což je patrné už z toho, jaké
odbory mám na starosti.
Nemyslím, že by mě něco
zvlášť překvapilo. Během

Školní rok 1978–79
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svého života jsem si toho
vyzkoušel víc. Bavilo mě
poznávat různá prostředí. Po
maturitě na českolipském
gymnáziu jsem šel na rok
pracovat jako těžař uranu
v Ralsku, chtěl jsem si to zkusit. Pak jsem si během studia
na vysoké škole po nocích přivydělával jako pekař v pekárně (dodnes doma dělám
kynuté těsto já), taky jsem
chodil vykládat vagóny. Mezi
studiem a vojnou jsem chvilku pracoval jako skladník. Po
vojně už jsem zakotvil jako
středoškolský učitel na Gymnáziu v Litomyšli a později
v Klášterci. Učitelská profese
mě vždycky nejvíc naplňovala, protože jsem cítil, že má
smysl.
Co tě v roli místostarosty
naplňuje?
Rád uskutečňuji své vize,
i když mě mrzí, že to nejde
tak rychle, jak jsem si dřív
představoval. Je to taky
spousta úředničiny, kterou
tak úplně rád nemám, ale
baví mě také to, že se člověk
setkává se spoustou zajímavých lidí, kteří mu mohou rozšířit obzory.
Čistě teoreticky – vzhledem k tomu, že to sám
realizuješ v praxi, víš, co
to obnáší… – jaké vlastnosti by podle tebe měl
mít ideální představitel
města? Co do vnitřního
vybavení, postojů, charakteru pro výkon své
funkce potřebuje?
Měl by být čestný, poctivý,
inteligentní, otevřený i jiným
názorům a schopný naslouchat druhým. Důležitá je
pokora, bez té bývá člověk
slepý a často i směšný.
Samozřejmostí je, že by pro
něj měl být při rozhodování
zájem města na prvním místě.
Když kriticky zhodnotíš
sám sebe, přibližuješ se
této své představě?
To by měl hodnotit někdo
jiný... Pro mě je důležité, že
jsem šel do politiky s čistým
štítem a s tím bych jednou
také rád odešel.
Kam by se podle tebe mělo
město posunout kupříkladu v průběhu 5 let? Je
nějaký cíl, ke kterému

Na jaře umístíme u vstupu na
hrad novou informační tabuli.
Chceme pokračovat s vyřezáváním náletů v příkopě
a nalákat návštěvníky, aby se
podívali na hrad i z jiné perspektivy.

S manželkou Lenkou
směřuješ? Co nás pálí
a potřebujeme to vyřešit?
Byl bych rád, kdyby se nám
podařilo oživit historické centrum města, aby zde byly
obchody, kavárny, restaurace
a hotely či penziony. Cestou
k tomu je rozvoj lázní a cestovního ruchu. Vím, je to hodně ambiciózní a nebude to
hned. Je potěšující, že se nám
hned počátkem roku 2016
podařilo prosadit vytvoření
cyklogenerelu a že se už na
jeho základě buduje síť
cyklostezek.
Zároveň bych se velmi rád
podílel na ekologických projektech, bez kterých se současnost a budoucnost neobejde. Jsou to výzvy, kterými mě baví se zabývat. Je tu
i hodně dalších věcí, které mě
pálí a rád bych je řešil. Chtěl
bych, aby byl Klášterec městem kulturnějším a vstřícným
k volnočasovým aktivitám.
Prostě bych byl rád, kdyby
byli lidé ve městě spokojenější.
Stýská se ti někdy po práci
ve škole?
Učení mě bavilo, takže trochu
stýská, a nejen po učení, ale
i po lidech, které mám rád.
Ještě hraju s naším školním
divadlem, chodím v pátek na
zkoušky a udržuji se školou
kontakt.

Od jara 2019 je tvé jméno
také spjaté se Sdružením
historických sídel Čech,
Moravy a Slezska. K čemu
je takové sdružení dobré?
Je to organizace sdružující
především historické obce,
kde jsou zachovány významné kulturní památky. Snaží se
o popularizaci a ochranu
památek. Uděluje cenu Historické město roku, za přípravu
a realizaci Programu regenerace městských památkových
rezervací, organizuje Dny
evropského dědictví, různé
semináře a konference.
Jak ses dostal do jeho
vedení?
Klášterec je členem sdružení.
Na jaře byla krajská sekce
SHSČMS tady u nás, kde se
starosta Kadaně vzdal členství v předsednictvu a navrhl
na nového člena předsednictva za Ústecký kraj zástupce
Klášterce. Na konferenci
v Třeboni jsem pak byl do
předsednictva zvolen.
Jak se tvá účast ve Sdružení promítá do tvé pracovní praxe?
Letos jsme uspořádali v rámci
Dnů evropského dědictví
komentované prohlídky Šumburku a kaplí Sedmi bolestí
Panny Marie, přihlásili jsme
opravené schody v zámeckém parku do soutěže Památka roku, propagujeme soutěž
Tři klíče k poznání měst.
Během konferencí, jednání

Tvá pozornost se často
zaměřuje na Šumburk –
pořádáš tam výlety, kulturní akce, provázíš tu
turisty... Hrad je pro tebe
srdeční záležitostí, že?
Je – kvůli krásným výhledům
do krajiny i historii, která tu
je cítit.
Víme, že tato památka
prochází konzervací, město do ní investuje… Co
nového se tam nyní chystá?

ROZHOVOR S...

a doprovodných akcí, získávám inspiraci a kontakty na
zajímavé lidi. Navázal jsem
spolupráci s pedagogy a studenty z VŠE a spolupracujeme na výzkumu o rozvoji
cestovního ruchu. Chtěl bych,
aby tyto mé aktivity byly přínosné pro rozvoj města.
Jak odpočíváš?
Baví mě divadlo. S Mílou Koubovou jsme založili v roce
2003 školní divadlo The Brokes. Píšeme spolu hry, většinou komedie, to si pak mohu
napsat třeba dvojroli Jana
Husa a Jana Žižky a ještě zpívám a tančím… Jednu hru, Jitřenku, jsem napsal sám. Je
to trochu parodie na červenou
knihovnu a filmy z 30. a 40.
let, které mám v oblibě. Naposledy jsme s Mílou sepsali
jednoaktovku Lavička aneb
socialistický časy, kde jsme
chtěli připomenout dobu, kdy
byli lidé šikanováni třeba jen
za to, že mají dlouhé vlasy.
Naše divadlo má „na svědomí“ i kláštereckou světelnou
Kometu.
A kromě divadla, jaké máš
další koníčky?
Mám jich spoustu. Poslouchám hudbu, třeba Led Zeppelin, Rolling Stones nebo
Pink Floyd, z českých třeba
Mišíka nebo Blue Effect, mám
slušnou sbírku vinylových
desek. Koukám na filmy a dokumenty. Dalším mým koníčkem je přirozeně historie,
staré pohledy, četba knih,
sbírám mapy a občas si i rád
něco nakreslím. Maloval jsem
si dějepisné mapy do třídy
a dokonce jsem jich i několik
navrhl pro jednu slovenskou
firmu vyrábějící pomůcky do
škol. Vytvořil jsem i doprovodné ilustrace a texty. Je mi
fajn i při práci na zahradě,
chodím do přírody, jezdím na
kole, občas běhám, fotím přírodu a architekturu. Taky
bych rád více spal, ale nezbývá mi na to moc času (smích).
A nakonec velmi rád trávím
čas doma s rodinou, protože
miluji pohodu a legraci a o to
u nás nemám nouzi.
Děkuji za rozhovor. Tvé
vize pro město se mi líbí.
Přeji, ať se podaří co nejvíce z toho naplnit.

Z úklidové akce

Kateřina Šmahelová ■

KULTURA
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Odtajňujeme, co se bude v průběhu roku dít v naší galerii
Kryt, aneb Výstavy jaké Klášterec ještě neviděl
Výstavní sezóna 2019 je za
námi, ale prosincová výstava
má tentokrát přesah i do
začátku nového roku. Letos
uplyne 75 let od smrti Josefa
Čapka, který zemřel v roce
1945 v koncentračním táboře
Bergen-Belsen a výstava
jeho grafik končí posledním lednovým dnem roku
2020. Máte tedy poslední
šanci na to, si ji v Klášterci
prohlédnout.
V únoru trochu odlehčíme
téma, fotografie a malby
u nás budou vystavovat klášterecké paní učitelky.
Březen bude věnovaný fotografovi Josefu Sedláčkovi. Tento velmi milý biker
návštěvníkům představí fotografie rozhleden v ČR.
V dubnu u nás přivítáme starého známého Mirka Javůrka
a jeho velká plátna.
V průběhu května ovládne
galerii ZUŠ, přesněji svou
tvorbu představí jak současní, tak bývalí studenti klášterecké a kadaňské ZUŠky.

Červen bude patřit výstavě
Nepřemožená, z cyklu Příběhy bezpráví. Vzniká ve spolupráci s organizací Člověk
v tísni a věnovaná bude
osobnosti Milady Horákové.
V červnu 2020 to bude přesně 70 let, kdy se stala Milada Horáková obětí justiční
vraždy.
V červenci a v srpnu se
můžete těšit na velice úspěšnou výstavu fotografií Lenky
Hatašové s názvem V jiném
světle. Jde o výstavu portrétů
slavných osobností a vernisáž
opět hudebně uvede houslista Jaroslav Svěcený.
Na září pro vás máme připravenou opravdovou lahůdku,
a to výstavu Marianny Machalové, sochařky, která vinou
nemoci přišla o zrak. Do každé své sochy Marianna vkládá
dvě srdíčka slepená k sobě,
a dává jí tak hliněnou duši.
Snažíme se oslovit návštěvníky napříč generacemi,
a proto se v říjnu můžete
těšit na další skvost! Samotný
římský císař Zikmund u nás

Sochařka Marianna Machalová – navštíví nás s příchodem
září
představí Opráski sčeskí historie.
V listopadu si opět připomeneme, že zdraví je dar. Svou
tvorbu k nám přijedou představit pacienti s roztroušenou
sklerózou, tentokrát z nově
založené Unie Roska v Chomutově. Unie Roska je celorepubliková organizace podporující pacienty s touto diagnózou a výtěžek výstavy

poputuje právě k pacientům
z chomutovské pobočky.
A protože i na klášterecké
radnici máme několik velice
tvůrčích osobností, v prosinci se budete moci podívat
na tvorbu kláštereckých
úředníků. A kdo ví? – Třeba
výstavou i někomu pomůžeme.
Zkrátka máme před sebou
báječný čas. Děkujeme za
vaši přízeň a těšíme se na
setkání s vámi i s dalšími příznivci umění a kultury v letošním roce. Lenka Fricová ■

INFORMACE

V červnu vzdáme čest památce Milady Horákové

Nejbližší vernisáž se koná
14. února 2020 od 17
hodin. V rámci výstavy
pod názvem „Pro radost“
uvidíte fotografie a malby
tvůrčích učitelek ze ZŠ
Školní.

Vánoční kouzlo „zabralo“ i na žáky
a učitele ZŠ Havlíčkova
Na sklonku minulého roku 17. prosince přijala naše škola,
ZŠ Havlíčkova, pozvání od klášterecké ZUŠ do kulturního
domu, kde žáci jejich literárně-dramatického oboru a tanečního oboru předvedli představení „Vánoční kouzlo“. Ředitelka
ZUŠ Mgr. Breczková uvedla, že je to příběh, který napsali
jejich mladí talentovaní svěřenci sami. Toto představení bylo
velmi krásné, emotivní a zpříjemnilo vánoční čas. Musíme
konstatovat, že jejich letošní vystoupení bylo nejkrásnější,
které jsme za ta léta zhlédli. Na konci představení neukápla
slza pouze mně. Velmi děkujeme vystupujícím a jejich pedagogům za krásný vánoční dárek, který jsme si ještě před
samotnými Vánocemi měli možnost rozbalit.
Za spokojené žáky a učitele Petra Rompotlová,
ZŠ Havlíčkova ■
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Předvánoční čas byl obohacen o adventní hudební soboty
Prosinec se v ZUŠ Klášterec
nad Ohří nesl v duchu radostného očekávání vánočních
svátků a čtyř adventních koncertů, zajímavých dramaturgií
a vždy plného sálu spokojených posluchačů. Připraven
byl pestrý program koncertů,
ve kterých se představili žáci
a učitelé ZUŠ, aktivní umělci
našeho města, ale i pozvaní
hosté z profesionálních pódií.
O zahájení se postaralo Duo
Resonans, tvořené Josefem
Ulrichem (kytara) a Alešem
Křivským z Pardubic (viola).
Jejich repertoár je tvořen soudobou hudbou s prvky šansonu a ragtimu. Ve druhé části
se představil školní Drum
band vedený Pavlem Hekelem
a také současná kapela školy
taktéž vedená panem učitelem.
Během druhé adventní soboty se představilo dechové
oddělení ZUŠ pod vedením
Veroniky Musilové (zobcová
flétna) spolu s pěveckým sborem Klášteráček pod vedením
Oldřišky Krymové. Představili

se také bývalí absolventi
Ondřej Nechvátal (trubka),
Martin Šťastný (pozoun)
a jejich společný pedagog Viliam Béreš (pozoun), ti všichni
za klavírního doprovodu Martiny Švandrlíkové. Druhá část
programu byla věnována
místnímu pěveckému sboru
Gospel Gaia, vedeným Lenkou
Jandlovou, který rozzářil koncert gospelovými melodiemi
a zpěvem obecenstva.
Na třetím koncertě jsme
hostili duo Františka a Doroty
Lukášových (kytara a příčná
flétna) až z Českých Budějovic. Představili se strhujícími
prvky španělské hudby. Ve
druhé části koncertu potěšil
písněmi publikum pěvecký
sbor Septem Cantet, který
tvoří výhradně ženy z Klášterce nad Ohří a okolí.
Závěrečný koncert čtvrtého
adventního víkendu byl zakončen s noblesou a vánoční
atmosférou. Operní pěvkyně
Denisa Birošová s klavírním
doprovodem Martiny Švandrlíkové představily skladby pro-

fesionální operní scény, představila se naše bývalá žákyně
Amálie Pivoňková a o zakončení koncertu se postaral
smyčcový soubor Cantabile
Strings vedený Evženií Atamanovou. Orchestr tvoří bývalí
i současní žáci školy, kteří se
svou zkušeností a dlouhou praxí mohou řadit ke špičkovým
amatérským tělesům.
Pestrost repertoáru i jednotlivých souborů byla výjimečná
a posluchači nadšeně aplaudovali účinkujícím, kteří svými
výkony vyzdvihli atmosféru

těchto koncertů. S radostí
z vydařeného projektu a pokorou děkujeme městu Klášterci
nad Ohří, které významně
podpořilo akci spolku Arte při
ZUŠ, a učitelům školy, kteří se
ujali pořádání akce. Budeme
moc rádi, když s námi prožijete předvánoční čas i v roce
2020, kdy bychom rádi navázali na loňský úspěch a strávili
předvánoční čas s kláštereckými tak, jak je pro Vánoce
nejkrásnější, a to v radosti a po
boku známých, kamarádů
a blízkých lidí. Vedení ZUŠ ■

Kdo očekával na Tři krále průvod ocasaté Komety
městem, nebyl zklamán
6. lednový večer byl chladný,
po 18. hodině se do ulic vydal
po předem známé trase průvod: vpředu malí andílci
následováni mudrci, světelnou kometou a králi s korunami na hlavě, kolem zástup
obdivně sledující toto zvláštní
procesí a nad ním už jen jasná
obloha. Cestou tu a tam překvapili kolemjdoucí a pejskaře, z rozsvícených oken na
chvíli vyhlédli zvědavě lidé,
zatímco jiná zůstala zcela
potemnělá nebo jen s tlumeně blikajícími obrazovkami

televizorů. Ve městě byl klid,
zněl pouze „hlas“ Komety,
který zdravil spoluobčany, a
vyzýval je k vzájemné lásce
a pomoci. Občas se vše na
chvíli zastavilo, aby mohli
andílci zatančit, a pak se zase
klidným tempem pokračovalo
dál, až ke kostelu Nejsvětější
Trojice. Tam návštěvníci mohli zhlédnout divadelně ztvárněný dávný biblický příběh,
přičemž některé z jeho postav
nám ani dnes nejsou cizí –
mocný muž, který se cítí být
ohrožen ve své pozici, a proto

intrikuje a hledá příležitost,
jak svého konkurenta zničit,
chudí rodiče s čerstvým novorozenětem nebo moudří cizinci, kteří se dobře zorientují
v nastalé situaci a rozpoznají,
kdo si vlastně zaslouží jejich
úctu. Podle očekávání vše
dobře dopadlo a miminko
zůstalo v bezpečném a
teplém náručí své matky.
Závěrem zazněly - jako
ochutnávka na blížící se koncert – majestátní tóny opravených varhan.
Takový byl klášterecký tříkrálový večer 2020, nezbývá než
odmaskovat ty, kteří v jeho
průběhu ochotně roznášeli po
městě důležité poselství lásky, a to nejhezčí na tom je,
že to byla především mladá
a nejmladší generace – studenti, žáci, včetně malých
dětí z našich mateřských školek v doprovodu učitelek.
S nimi šli také jejich rodiče a
příbuzní, zástupci vedení
města, pan farář a další příznivci. Představení odehrál
divadelní spolek The Brokes,
v roli Heroda vystoupil místo-

starosta Davida Kodytek.
Kometě svůj hlas propůjčila
paní učitelka Míla Koubová,
zatímco tělo je původně z dílny MK - mont illuminations
s.r.o. Nesené poselství je ve
světě i u nás stále potřebné
a aktuální, děkujeme vám
všem, kdo jste se podíleli na
tom, aby v Klášterci opět
zaznělo.
Po celý tento den, tedy také
v průvodu Komety, bylo možné přispět do Tříkrálové
sbírky, která pokračovala až
do 14. ledna. O jejím výsledku informuje ředitel Oblastní
Charity Kadaň, Jan Paleček:
Z Klášterce nad Ohří a Rašovic letos pilní koledníci přinesli
v sedmi kasičkách celkem
21.506 Kč. Upřímné a srdečné poděkování patří všem
ochotným dárcům, koledníkům, organizátorům z Gymnázia a SOŠ, charity Kadaň,
farnosti a vedení města.
Darované prostředky opět
využijeme, tak jako v roce
minulém, na zlepšení nepříznivé situace potřebných.
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Dobrá zpráva také pro rodiče: DDM Volňásek má během
jarních prázdnin napilno
Celý příští týden budou školáci v okrese Chomutov užívat
jarních prázdnin. DDM Volňásek se rozhodl, že do toho
půjde s nimi a připravil si pro
děti na každý všední den moc
pěkný program. Termín podání přihlášek byl sice původně
ukončen 29. ledna, ale prý
jsou ještě volná místa, tak si,
milí rodiče, pospěšte a předplaťte svým ratolestem krásný prázdninový zážitek.
V pondělí 3. února:
SPORTOVNÍ DEN + SLADKÉ PEČENÍ VE VOLŇÁSKU
Sraz v 8:00 v DDM; s sebou
kartičku zdravotní pojišťovny,
svačinu, vhodnou sportovní
obuv a přezůvky. Cena
100 Kč.

V úterý 4. února:
KINO EGERIE, FILM „ZAKLETÉ PÍRKO“ a PUTOVÁNÍ ZA ALÍKEM PO MĚSTĚ
Děti uvidí novou českou
pohádku od Zdeňka Trošky
a pak se vydají na procházku
městem. S sebou pití, svačinu, vhodné oblečení na pobyt venku, kapesné, kartičku
zdravotní pojišťovny, přezůvky. Sraz v 8:00 v DDM, předpokládaný návrat kolem
14:00. Cena 150 Kč.
Ve středu 5. února:
Výlet autobusem do ZOO
ÚSTÍ NAD LABEM
Sraz v 8:00 u Kulturního
domu v Klášterci nad Ohří,
návrat opět na stejném místě
v 15:00. S sebou kartičku

pojišťovny (nebo kopii), svačinu, pití na celý den, teplé
sportovní oblečení a 90 Kč na
oběd.

Ve čtvrtek 6. února:
Výlet autobusem do CIRKUS PARKU TEPLICE
Sraz v 8:00 u Kulturního
domu v Klášterci nad Ohří,
návrat v 15:00 tamtéž.
V ceně je doprava a oběd.
S sebou kartičku zdravotní
pojišťovny (nebo kopii), čisté
ponožky a oblečení na převlečení, svačinu, pití, drobné
kapesné. Cena 350 Kč.

V pátek 7. února:
LÁZEŇSKÝ DEN
Návštěva solné jeskyně, ochutnávka minerálních pramenů,
palačinka v lázeňské cukrárně.
S sebou si děti přinesou pití
a svačinu na celý den, kartičku
pojišťovny a přezůvky. Sraz
v 8:00 v DDM, návrat v 14:00
tamtéž. Cena 200 Kč.
Pedagogický dozor zajištěn.
Ohledně volných míst
volejte na tel.: 474 375
872. Přihlášky se odevzdávají na recepci DDM. Zde získáte i informaci k platbě. Děti
budou odcházet domů dle
pokynů na přihlášce. Obědy
jsou zajištěny pouze ve dnech
uvedených v nabídce. Změna
programu vyhrazena.

Umění spojuje generace, krátí vzdálenosti a slovo handicap
nezná vůbec
4. prosince proběhlo v prostorách Františkánského kláštera
v Kadani slavnostní vyhlášení
a předání cen 11. ročníku
mezinárodní literární a výtvarné soutěže O Cenu Jiřího Šedého Nejsem na světě
sám. Každý rok je vyhlášeno
téma, na které reagují lidé
všech věkových kategorií nejen
z celé České republiky, ale i ze
zahraničí. Svými pracemi se
může zúčastnit každý, tedy i ti,
kteří mají handicap. Cílem soutěže je zlepšení mezilidských
vztahů a vzájemné porozumění. Tématem letošního ročníku
byl „Bájný svět pod hladinou
řek“. Jako každoročně se zapojila i ZŠ Havlíčkova. Ve výtvarné
soutěži již podruhé získali žáci
III. ZŠS 1. místo za originalitu
v kolektivní práci.
Petra Rompotlová,
ZŠ Havlíčkova ■

A kdo více zasvěcený by
nám ještě mohl o soutěži
poreferovat, než samotný
Jiří Šedý osobně?
Tato zřejmě ojedinělá soutěž
podněcuje k tvořivosti, a co je
důležité, nikoho neomezuje,
a tak vedle soutěžících od 4 let
z mateřských škol, žáků
základních škol, studentů gymnázií, středních a vysokých škol
či žáků uměleckých škol, se
zúčastňují i lidé, kteří se narodili
podstatně dříve, a tvoření jim
dělá radost. S nimi soutěží děti
i lidé, které život obdaroval
nějakou diagnózou.
Také místo bydliště nedělá
nikomu potíže. Zastoupena
jsou města z celé České republiky i ze zahraničí (letos z Francie, Slovenské republiky,
Německa a Polska). Ocenění
soutěžící přijeli pro ceny z velké
dálky. Théodor přijel s mamin-

Foto poskytla PhDr. Vlasta Šedá, na akci fotili Petr Kozelek
a Petr Koritina

kou a prarodiči z Paříže. Úžasné. Nekonala se ani jazyková
bariéra. Anglicko-francouzská
konverzace byla veselá a vlídná. Z ČR přijel chlapec Filip až
z Ostravy. To vše svědčí o tom,
že je soutěž hodnotná a prestižní. Velká podpora politiků,
účast starosty města Kadaně,
starosty, místostarosty a radních z Klášterce nad Ohří byla
třešničkou na dortu.
Letošního 11. ročníku se zúčastnilo 621 soutěžících. Porota
byla jako každý rok složená
z odborníků na slovo vzatých.
Při hodnocení nevěděli, kdo je
autorem díla. A tady mám
ohromnou radost, že příspěvky
účastníků z běžné populace

jsou plně srovnatelné s příspěvky účastníků obdarovaných
nějakou diagnózou.
Z Klášterce nad Ohří získali prestižní ocenění tito soutěžící:
Výtvarná část, kategorie 4–10
let – 2. místo za originalitu
Eliška Urbancová z MŠ U jablíček, výtvarná část, kategorie
11–15 let – 2. místo Marie
Styblíková ze ZŠ Krátká a oceněna byla také již zmíněná ZŠ
Havlíčkova.
Boží přítomnost a podpora, kterou jsem cítil na každém kroku,
a velebný Františkánský klášter, krásné a důstojné místo
konání soutěže, znásoboval
tuto hodnotnou událost.
Jiří Šedý (red. zkráceno) ■

Klub českých turistů Klášterec nad Ohří uspořádal
1. ledna 2020 Novoroční výšlap. Šlo se od kláštereckého
zámku podél Ohře do Lužného, zúčastnilo se 65 pochodníků
a protože byla pozvánka zveřejněna v celostátním turistickém kalendáři, tak si s námi vyšlápli i turisté z Mostu
a Kadaně.
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Pokochejte se pohledem na malé Klášterečánky
Jsou první, které jsme přivítali v letošním roce. Stalo se tak opět ve slavnostním prostředí
zámku dne 18. ledna 2020. Přejeme jim i jejich rodinám hodně štěstí a zdraví do nového
roku a spoustu nádherných a nezapomenutelných společných zážitků.

Antonín Hoffman

Jakub Hrdlička

Sára Ábelovská

Adam Němeček

Nelly Němečková

Viktorie Skokanová

PRO RODINU

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 28. ledna
tomu
bylo 15 let,
co nás náhle
opustil můj
m a n ž e l
Oldřich
Kulhánek. Kdo jste jej
znali, věnujte mu se mnou
tichou vzpomínku. Nikdy
nezapomeneme. Miroslava
Kulhánková
Dne 5. února uplynou
tři roky, kdy
nás zasáhla
z p r á v a
o smrti pana
Vladimíra
Ječmínka. Stálou vzpomínku uchovává rodina.

Foto: Nikola Chalupníčková

Jak dopadla exkurze do Mateřského centra Haváček?
Vrtalo mi hlavou, odkud tak
malá holčička jako Anežka,
dcerka od našich sousedů,
zná takových písniček a říkadel. Nevysloví je sice ještě
úplně sama (nedávno oslavila
teprve 2. narozeniny), ale
jakmile je uslyší, hned se zorientuje a sem tam doplní nějaké slůvko. Jistě je to zásluhou
její svědomité maminky, která dohlíží na její mnohostranný rozvoj a se kterou si říkadla
často opakují.
Anežka navíc s maminkou
navštěvuje podle možností
Mateřské centrum Haváček u nás ve městě v Chomutovské ulici č. p. 168, kde
s dalšími dětmi a jejich
maminkami dopoledne cvičí
nebo hrají interaktivní hry,
tvoří a malují nebo si povídají
pohádky, podnikají výlety či
třeba zajdou společně do
kavárny… Říkadla a písničky
jsou přitom neodmyslitelnou
součástí programu. Zaujmou
pozornost malých návštěvníků centra, kteří se pomocí
nich také učí mluvit a rozšiřují
si slovní zásobu.
Věnují se zde dětem od miminek do 4 let věku. Zajímalo mne, jak práce s takovými
mrňátky
probíhá,
a ačkoliv vlastní děti dosud
nemám, vydala jsem se do

Haváčku na průzkum. Setkávání vede paní Danka Vitvarová, sympatická tmavovláska, která to s malinkými
dětmi umí – konec konců
mezi
těmi,
které
se
v jejich barevné
herně plné hraček
batolí, pobíhá i její
malá dcerka. A jaké
to je připravit zajímavý program, do
kterého se mají
zapojit
dětičky
v tomto věkovém
rozmezí? Zdálo se mi, že pro
paní Danku je to brnkačka,
ale se smíchem dodává, že
někdy spolupracují spíš
maminky, zatímco jejich

maličké zaujme víc nějaká
hračka… Tentokrát se cvičilo
s nafuko vacími míči a opět se
to neobešlo bez říkadel. Ty
starší se zapojily do hry,
zatímco je přítomné miminko
klidně pozorovalo
z gauče, byly už
zřejmě navyklé, že
se něco podobného
společně dělá a na
závěr cvičení si pěkně zatleskaly. Hezké je prý i vidět, jak
se
děti,
které
docházejí pravidelně, spolu
postupně skamarádí.
To, co je velkým přínosem
těchto setkávání, je kromě příznivého vlivu na dětské

návštěvníky i to, že je zde
vytvořen přirozený prostor pro
výměnu rad, nápadů a zkušeností. Maminky se sdílejí rády
a o všem možném, včetně roztomilých a legračních „podivností“ svých potomků. I mne
rozhovor zaujal. Tráví spolu
zkrátka příjemný čas a navazují nová přátelství. Vítáni jsou
ovšem i tatínci.
Pokud jste tam ještě nebyli,
Haváček můžete navštívit
každé pondělí od 9:30
hodin ve staré části města,
v budově, kde sídlí také
Apoštolská církev. Mateřský
klub má i své facebookové
stránky (MChavacek), kde
naleznete aktuální informace. V blízkosti je zámecký
park, kam se za příhodného
počasí herní program občas
přesouvá, a cestou domů je
možné pak ještě v pohodě
zvládnout
třeba
nákup
v obchodní zóně hned na
druhé straně kruhového
objezdu. Vstupné je dobrovolné a je třeba vzít
s sebou pro své dítko nějakou tu svačinku. Kontaktovat
je můžete přes fb stránky,
popřípadě e-mailem: mchavacek@seznam.cz. Rodinám
s malými dětmi tedy mohu
Haváček jen doporučit.
Kateřina Šmahelová ■

POHLED DO HISTORIE
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Čas tak rychle letí – zastavme se na chvíli a připomeňme
si některá letošní kulatá či půlkulatá výročí

Začněme tím, co je nám blíže,
a představme si nejprve
několik málo událostí týkajících se přímo Klášterce.
Letos to bude 500 let, co
se poprvé objevila zmínka
o znaku města Klášterce, která pochází z roku 1520.
Před 390 lety, tedy v roce
1630, byl v Klášterci Janem
Cypriánem Thunem vydán
Všeobecný cechovní řád.
Slavit bude letos i kostel
Nejsvětější Trojice, od jehož
dokončení v roce 1670 si připomeneme 350 let.
Před 295 roky proběhla
V Klášterci poslední poprava,
popravena byla žena, která
zavraždila své novorozené
dítě.
Z roku 1795 pochází zmínka o klášterecké synagoze,
resp. spíše malé modlitebně,
která je tak stará 225 let.
V roce 1855, tedy před
165 lety, byl položen základní kámen nové klášterecké
radnice a (když už byla řeč
o prohřešení) krátce na to, po
jejím zprovoznění bylo městské vězení přesunuto ze dvora
kláštereckého zámku do sklepení nové radnice, kde byla
později i policejní strážnice.
Následně se zde nacházel
sklad CO a od roku 1992 zde
funguje městská galerie Kryt.
V roce 1880, tedy před
140 lety, byl zřízen špitál
v budově starého špýcharu
v dnešní ulici Třebízského
č. p. 33, na tehdejší Šumburské cestě.
Před 110 lety, v roce
1910, se začala agenda na
radnici poprvé dělit mezi
jakési „odbory“, které se
zabývaly jednotlivými úseky
agendy města.
Před 100 lety, v roce
1920, přidělilo zastupitelstvo
města Svazu válečných po-

škozenců, vdov a sirotků dům
č. p. 25, ale invalidé tohoto
místa nevyužili a se souhlasem zastupitelstva promítali
v bývalé soudní síni na radnici. Až o dva roky později se
natrvalo usadili a začali promítat v kině invalidů v sále
hostince U Lva na náměstí.
Před 90 lety, v roce 1930,
bylo otevřeno první městské
koupaliště.
V roce 1935, tedy před 85
lety, rozhodlo zastupitelstvo
o přejmenování kláštereckého náměstí na náměstí Tomáše Garrigue Masaryka, které
se tak jmenovalo do roku
1938.
A nakonec, v roce 1985,
tedy před 35 lety, došlo kvůli
silným mrazům zatím naposledy ke kritickému stavu
energetické sítě a hrozil nám
tzv. blackout. Energetickou
soustavu tehdy ohrozily mrazy přesahující -25 stupňů Celsia. Námraza mnohdy vážila
až 20 kg a problémy s ní spojené museli řešit i na nedalekém Měděnci.
A jaká další výročí na nás
letos čekají? Letošní rok
se významnými daty jen
hemží, proto vybíráme jen
ta nejvýznamnější:
Bude to 600 let od bitvy
u Sudoměře či bitvy u Vítkova, které proběhly v rámci
husitských válek. A když jsme
ve válečné vřavě, od slavné
bitvy na Bílé Hoře letos uplyne přesně 400 let. Před 100
lety vznikl Svaz moderní kultury Devětsil a vznikla také
loutka Josefa Spejbla. „Taťuldu“ vytvořil v roce 1920 řezbář Karel Nosek. V roce 1945,
tedy před 75 lety, skončil
nejničivější válečný konflikt
v lidských dějinách, druhá
světová válka.
Přidejme ještě výročí úmrtí
a narození slavných osobností...
Před 390 lety zemřel astrolog
a matematik Johannes Kepler,
před 350 lety ho na onen svět
následoval Jan Ámos Komenský a před 240 lety císařovna
Marie Terezie. Připomeneme
si 150 let od smrti českého
spisovatele Karla Jaromíra
Erbena. V roce 1945, před 75

lety, podlehl zřejmě infekční
nemoci a těžkým podmínkám
v koncentračním táboře český
malíř a spisovatel Josef Čapek.
Dlouhých 25 let již bohužel
není mezi námi také herec
Josef Kemr.
Naopak v letošním roce uplyne
600 let od narození „husitského“ krále Jiřího z Poděbrad,
který jako jediný král v naší
historii nepocházel z panovnické dynastie. Letos je to právě 250 let od té doby, co se
v Bonnu narodil slavný hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Můžeme zmínit také
200 let od narození české spisovatelky Boženy Němcové
a Bedřicha Engelse, spoluzakladatele marxismu, vůdčí
osobnosti internacionály a přítele Karla Marxe. Jejich vrstevníkem byl malíř Josef Mánes,
světlo světa spatřil poprvé
rovněž před 200 lety. „Hned“
po 10 letech nato, tedy před
190 lety, na císařském dvoře
poprvé pochovali miminko
Františka Josefa I. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk přišel
na svět před 170 lety.
150leté výročí od narození
Vladimíra Iljiče Lenina, ko-

munistického revolucionáře
a vůdce bolševické strany,
dnes už naštěstí většinu Čechů
může nechat chladnými,
zatímco zvláště ty umělecky
založené by mohlo zajímat, že
malíři Antonínu Slavíčkovi by
letos bylo zrovna tak 150 let.
A u umění ještě zůstaneme –
na rok 2020 připadá významné 130. výročí od narození
českého spisovatele a novináře Karla Čapka. Své letošní
stovky se bohužel už nedožilo
několik významných osobností, mezi nimi papež Jan Pavel
II., česká herečka Dana Medřická, autor sci-fi románů Ray
Bradbury nebo čeští herci
Rudolf Hrušínský, Vlastimil
Brodský či Jiří Sovák. Mezi nimi
malinko vyčnívá humorista
a spisovatel Miloslav Šimek,
parťák Jiřího Grossmanna,
v roce 2020 by oslavil 80. narozeniny. Ze známé cestovatelské dvojice Zikmund & Hanzelka nyní žije už pouze jeden
z pánů. Rodina i veřejnost si
v tomto roce připomene nedožité 100. narozeniny Jiřího
Hanzelky, zato Miroslavu Zikmundovi bude zanedlouho
(14. února) úctyhodných 101
let.
Lenka Fricová ■
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SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC

I v letošním roce budeme tvořit Společně pro Klášterec
V loňském roce se díky druhému ročníku projektu participativního rozpočtu nazvaného Společně pro Klášterec realizovalo pět návrhů veřejnosti. V prosinci jste
následně rozhodli o dalších, které město uskuteční
během letošního roku.
Ve dnech 1. až 15. prosince 2019 probíhalo na webu města

hlasování veřejnosti v projektu participativního rozpočtu Společně pro Klášterec. Veřejnost vybírala z osmi
projektů, těší nás, že počet hlasujících oproti předešlým
rokům prudce vzrostl. Hlasovalo 1418 z vás. Děkujeme,
že vám rozvoj našeho města není lhostejný. Město zrealizuje
projekty do celkové výše 1 milionu Kč. A jak jste rozhodli?

1. Psí hřiště u Kláštereckého potoka
Navrhovatelka: Šárka Němcová
626 hlasů (kladných 703, záporných -77)

5. Úprava pozemku na hřiště v Útočišti
Navrhovatelka: Markéta Václavíková
338 hlasů (kladných 375, záporných -37)

2. Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni
Navrhovatelka: Dana Bláhová
429 hlasů (kladných 457, záporných -28)

6. Discgolfové hřiště za Vyhlídkou
Navrhovatelka: Jitka Ujváry
268 hlasů (kladných 346, záporných -78)

3. Sportovně relaxační zóna před GSOŠ
Navrhovatelka: Lenka Morová
395 hlasů (kladných 443, záporných -48)

7. Hřiště pro pétanque v Lázních Evženie
Navrhovatel: TK Evženie
229 hlasů (kladných 324, záporných -95)

4. Zastřešené posezení u FK Rašovice
Navrhovatel: Martin Bašus
346 hlasů (kladných 447, záporných -101)

8. Hřiště pro pétanque u loděnice
Navrhovatelé: Jaroslav Kalina, Jaroslav Krejsa
107 hlasů (kladných 235, záporných -128)

V loňském roce se díky projektu Společně pro Klášterec realizovalo dětské hřiště ve Vítězné ulici, které získalo nejvíce
hlasů. O další prvky pro děti i dospělé bylo také doplněné
hřiště v Útočišti. Město opravilo fasádu skautské klubovny
v areálu ZŠ Petlérská, barevné malby se poté chodili žáci
základní umělecké školy pod vedením Ireny Hofhans. Ke
konci roku se také dokončil projekt Sportujeme podél řeky
Ohře. Na cyklostezce bylo vybudováno posezení se stojanem
na kola, instalovány byly dvě informační tabule, v lázních
Evženie a u nového posezení. Na tabulích najdete mimo jiné
správnou techniku pro jízdu na koloběžce či chůzi s nordic
walking holemi, protahovací cviky a další zajímavosti o běhu

nebo jízdě na kole. Od
lázní Evženie po Kadaň
byly také zabudovány
kilometrovníky. Pátým
projektem, který získal
vaši podporu, byla dřevěná autobusová zastávka v Klášterecké
Jeseni, ta už je rovněž
na svém místě a zdobí
tuto podkrušnohorskou
obec.

POMÁHÁME
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Nová vize pečovatelské služby v Ústeckém kraji
ovlivní i činnost MÚSS v Klášterci nad Ohří
Pečovatelská služba je poskytována občanům Klášterce
nad Ohří a spádových obcí
(Miřetice u Klášterce nad Ohří,
Ciboušov, Klášterecká Jeseň,
Suchý Důl, Hradiště, Lestkov,
Mikulovice, Rašovice, Útočiště,
Šumná a Vernéřov), kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Mohou ji využívat klienti od 27
let věku. Tato terénní služba je
nastavena tak, aby umožňovala osobám v nepříznivé sociální
situaci setrvat co nejdéle ve
svém přirozeném prostředí.
Nově platná Metodika Ústeckého kraje klade důraz na pečovatelskou službu jako
službu odbornou, která zaměřuje svou činnost především

na přímou práci s klientem
(uživatelem služby). Mezi
úkony pečovatelské služby tedy
nadále patří:
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
podpora při samostatném
pohybu
zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
Svými úkony ovšem nenahrazuje činnost jiných v místě
dostupných veřejných služeb
(např. zajištění stravy, rozvoz
jídla a úklid).
Z důvodu této nové Metodiky
již nebudeme uzavírat nové
smlouvy se zájemci o pečovatelskou službu na poskytování stravy v MÚSS. Současným strávníkům bude v průběhu roku 2020 nabídnuta

vhodná alternativa zajištění
stravování. Klienti, kteří využívají i jiných úkonů pečovatelské
služby (např. péče o osobní
hygienu), budou moci i nadále
využívat rozvozu stravy domů.
Velký úklid typu mytí oken
budou zajišťovat pouze poskytovatelé komerční služby. Kontakt na ně předá pracovnice
pečovatelské služby klientovi,
popřípadě službu společně
objednají.
Nákupy by měla primárně
zajišťovat rodina. V případě
osamoceného klienta je v tomto případě možné sjednat
s pečovatelkou úkon zajištění
nákupu.
Jsme povinni dodržovat metodiku Ústeckého kraje, jehož prostřednictvím čerpáme dotace
Ministerstva práce a sociálních
věcí na provoz našeho zařízení.

V letošním roce budou probíhat
kontroly naší činnosti ze strany
krajského úřadu a od roku 2021
bude výše poskytované dotace
z MPSV úzce spojena s naplňováním požadavků nově definované vize pečovatelské služby,
která se, jak už bylo řečeno, má
zaměřovat na služby spojené
s péčí o klienta, ne na péči o jeho
domácnost. Každý klient, kterého se změna týká, bude
individuálně informován.
Děkujeme za pochopení všem
klientům a zájemcům o pečovatelskou službu.
V případě jakýchkoliv dotazů
můžete kontaktovat vedoucí
pečovatelské služby MÚSS,
paní Jitku Kočkovou, DiS. (telefon: 722 722 941, e-mail:
kockova@mussklasterec.cz)
Miroslava Lizáková,
ředitelka MÚSS ■

V Ostrově se pomáhalo nejen srdcem, ale i nohama
– Lenka Fricová o akci Běh s čelovkou 2019
Otcem, i když v tomto případě
spíše matkou tohoto projektu,
je
Michaela Valentová
z Ostrova a impulsem ke vzniku
této sportovní akce byla diagnóza roztroušené sklerózy,
kterou Míše lékaři oznámili před
6 lety. První ročník se uskutečnil
v roce 2014, od té doby se každoročně běhá v nedalekém
Ostrově a od roku 2019 také
v Teplicích. V roce 2016 Míša
ještě založila spolek Pomáhej
SRDCEM, z. s., jehož cílem je
pomáhat lidem v jejich nelehkém boji nejen s touto zákeřnou chorobou, ale i s dalšími
nemocemi.
Ročník 2019 Běhu s čelovkou

byl věnován Marcele Sekerové
a mé maličkosti. Dlouho jsem
váhala, zda tuto nabídku přijmout, protože součástí toho je
také zveřejnění osobního příběhu a zkušeností s touto
nemocí, ale nakonec jsem souhlasila, protože každá zkušenost může pomoci dalším
pacientům. I zde v Klášterci nad
Ohří je nás hned několik, kteří
tomuto onemocnění čelíme.
Už během příprav mi začalo
docházet, že to nebude tak
snadné. Velice rychle jsem totiž
zjistila, že je pro mne paradoxně mnohem těžší pomoc přijímat, než nabízet… Proto mi
dovolte poděkovat všem, kdo

Marcela a Pavel Sekerovi, foto poskytl spolek Pomáhej SRDCEM, z. s.

se na této akci podíleli, především organizátorce Míše, městské policii Ostrov, společnosti
EPIMEX spol. s r. o. a také
všem, kdo 14. prosince na
Mírovém náměstí vyběhli po
tmě s čelovkou na hlavě při
teplotě 4 stupně nad nulou na
5 km dlouhou trať kolem Ostrova. Bylo vás 523(!). A na start
se postavili i lidé z Klášterce,
včetně mé rodiny, kamarádů,
kolegů úředníků z městského
úřadu, radních a také pana starosty. Jsem vám všem nesmírně vděčná. Máte to u mě!
Zároveň bych ráda vyzvala
k pomoci i vás, čtenáře Kláštereckých novin.
Jak už jsem zmínila, Běh s čelovkou 2019 byl věnovaný také paní
Marcele Sekerové z Ostrova.
Marcela má dvě děti, onemocněla roztroušenou sklerózou
a k pohybu potřebuje francouzské hole. Až do loňského roku jí

se vším pomáhal manžel Pavel,
který se staral o rodinu materiálně i finančně. Před několika
měsíci je ale zasáhla velmi smutná zpráva. Lékaři Pavlovi diagnostikovali zhoubný nádor jater.
Nemohl být vzhledem k rozsahu
a umístění nádoru operován
a rodinu čeká dlouhá a velmi
náročná cesta za uzdravením.
Staňme se na chvíli dobrými
anděly! Pod hlavičkou Míšiny
nadace můžeme tuto rodinu
podpořit. Více informací najdete na webových stránkách
http://pomahejsrdcem.cz/ či
na facebookovém profilu
s názvem Pomáhej Srdcem,
z. s. V případě, že byste chtěli
Marcele a Pavlovi pomoci
(finančně, materiálně či jinak),
obraťte se, prosím, přímo na
Michaelu Valentovou (e-mail:
info@pomahejsrdcem.cz, tel.:
777 828 749).
Děkuji.
Lenka Fricová ■

Roztroušená skleróza (dále jen RS) je autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém útočí na vlastní centrální nervovou soustavu a způsobuje poškození nervů mozku a míchy.
Nemoc postihuje hlavně mladé lidi mezi 20 a 40 lety, častěji ženy
než muže. Pacientů s RS je v Česku přibližně 20 000, u každého
z nich má jiný průběh a projevy. Mezi ty nejčastější patří únava,
pohybové problémy, svalové křeče, potíže s rovnováhou, zrakové
potíže, problémy s citlivostí nebo s vyměšováním, brnění či deprese. Projevují se jako občasné zhoršující se prudké záchvaty nebo
v podobě postupného zhoršování neurologických funkcí.
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Největší světová sportovní událost v historii města
Ve dnech 5. až 9. února 2020
se brány našeho zimního
stadionu otevřou mezinárodnímu turnaji U18. Utkají
se zde reprezentační týmy
do 18 let pěti zemí – České
republiky, USA, Ruska,
Finska a Švédska. V Klášterci nad Ohří se dosud tak
významná sportovní událost
nikdy nekonala.

Zápasy se odehrají na zimních
stadionech v Klášterci nad Ohří
a v Chomutově, všechny zápasy našeho národního týmu se
však uskuteční právě na kláštereckém ledě. Také pro hokejové fandy nejatraktivnější
zápas Rusko vs. USA se odehraje v Klášterci nad Ohří, a to
v pátek 7. února 2020.
Tento turnaj a následné
mistrovství světa hráčů do 18
let se uskuteční před draftem
do NHL, proto se ho zúčastní
více než stovka agentů, skautů, pozorovatelů a generálních manažerů nejen z NHL,
ale z celého světa. Společně
s mistrovstvím světa v ledním
hokeji se v této věkové kategorii jedná o nejvíce sledovaný turnaj.
Vstupenky na jednotlivé
zápasy budou v prodeji na
recepci zimního stadionu od
1. února 2020 za cenu 100 Kč
na sezení a 50 Kč na stání.
Děti do 115 cm budou mít
vstup zdarma.

Pro Klášterec nad Ohří je pořadatelství této akce velkou
poctou. Turnaj se každý rok se
odehrává v jedné z výše uvedených zemí, to znamená, že
Česká republika tento turnaj
pořádá jednou za 5 let. O pořadatelství této akce má vždy
zájem většina zimních stadionů v České republice.
Během utkání budou probíhat
různé soutěže pro děti i dospělé, losování vstupenek, a výherci obdrží nejrůznější suvenýry (trička, čepice, odznaky

atd.) s motivem národní hokejové reprezentace a hlavní
cenou bude barevný televizor. Kdo si zakoupí zpravodaj, může si zasoutěžit, zastřílet lukem, vyhrává každý.
Vzhledem k významu této
akce bychom rádi poděkovali
za sportovní činnost bývalým
hráčům, trenérům a funkcionářům hokejového klubu formou volné vstupenky na
utkání. Zájemci ať se přihlásí
na telefonní číslo 777 171 455
do 3. února 2020.

Hasiči, policisté, zdravotníci, učitelé a trenéři, pojďte na hokej!
Pro Klášterec nad Ohří je
poctou, že ve výběrovém řízení na pořádání letošního turnaje U18 vyhrál právě náš
zimní stadion. „Rozhodli jsme
se všechny zde odehrané
zápasy věnovat profesím, které se každý den starají o naše
zdraví, bezpečnost, životy
i vzdělání těch nejmenších,“
říká Milan Vacke, ředitel spo-

lečnosti M-Club, a dodává:
„První hokejový zápas bude
věnován učitelům ze všech
školských zařízení a zaměstnancům kulturních zařízení.“ Jedná se o středeční zápas
české reprezentace s Finskem.
Čtvrteční zápas ČR s USA bude
ve znamení policistů a strážníků Chomutovska, kteří se
starají o naši bezpečnost.

V pátek během utkání USA
a Ruska vzdáme hold našim
hasičům, ať již profesionálním či dobrovolným, kteří
působí v našem okrese. Na
sobotní zápas českých a ruských hokejistů jsou zváni
všichni lékaři, zdravotní sestry,
zubaři a další zdravotnické
profese. Během posledního
nedělního utkání Čechů a Švé-

dů budou vyzdvihnuti trenéři
a funkcionáři všech sportovních klubů a kroužků, kteří
působí v Klášterci nad Ohří.
„Byli bychom rádi, kdyby se
pracovníci zmíněných profesí
do 3. února 2020 ozvali na telefon: 777 171 455 a my jim
věnujeme vstupenku na konkrétní jim věnovaný hokejový
zápas,“ uzavírá Milan Vacke.

SPORT, INZERCE
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Ohlédnutí za podzimní částí FK Klášterec a jeho A-týmu
Po reorganizaci v Ústeckém
kraji, kde se sloučily dvě
A-třídy, a tím vznikla 16členná skupina, nevědělo mužstvo, co ho čeká, protože
neznalo soupeře z druhé skupiny. V této nové A-třídě tedy
účinkuje 8 nejlepších týmů ze
dvou skupin z minulého ročníku, což už vypovídá o tom,
že, že se soutěž hodně zkvalitnila. Připravili jsme se na
tuto změnu tak, že jsme
doplnili kádr a více jsme po-

trénovali. Musím zmínit, že
jsme v srpnu vyběhli na nový
trávník po rekonstrukci, za
což patří velký dík naší radnici. Po roce azylu v Kadani
to byl nádherný pocit. K této
situaci, ale patří i to, že se
nový trávník poměrně rychle
opotřebovává a je třeba ho
šetřit, tak aby se silněji zakořenil jeho kořenový systém.
Z tohoto důvodu jsme odehráli několik utkání v Kadani
na umělce.

Z pohledu tabulky a získaných
bodů se dá hodnotit podzimní
část jako úspěšná, protože
získat po podzimu 27 bodů se
dlouho nepovedlo. Nyní mužstvo absolvuje zimní přípravu.
Zahájení jarní části je v kalen-

dáři již 29. února. Začínáme
o týden dříve než celá soutěž,
protože zbývá dohrát utkání
s Rumburkem z podzimní části.
trenér Michal Hádek,
FK Klášterec nad Ohří ■

Novoroční turnaj ve stolním
tenisu v Klášterci nad Ohří 2020
Otevřené turnaje pro neregistrované hráče z Klášterce
nad Ohří a okolí mají u nás
dlouhodobou tradici. Také
v neděli 5. ledna tohoto roku
se konal turnaj amatérů
v tělocvičně místního Gymnázia a SOŠ. Turnaj se odehrával
na 4 stolech. Účastnilo se celkem 37 soutěžících, z toho 13
žen a 24 mužů.
Ženy zápasily ve dvou a muži
v pěti skupinách. Ti nejlepší
z původních skupin hráli ve
vyřazovacím „pavouku“ na
dvě porážky. Každý ze zúčastněných odehrál minimálně 5
zápasů, takže si všichni rozhýbali svá těla po vánočních
svátcích. Konečné výsledky
turnaje pro rok 2020 jsou
následující:
Ženy
1. místo – Emilie Vyskočilová
2. místo – Jana Macalová
3. místo – Blanka Štětinová
4. místo – Míla Kalců
5. místo – Eva Wenzlová
6. místo – Iva Drugdová

Muži
1. místo – Tomáš Koritár
2. místo – Roman Horyna
3. místo – Ladislav Fikejz
4. místo – Jan Prášil
5. místo – František Mála
6. místo – Petr Mála
Úroveň hry, kondice a bojovnost všech zúčastněných byla
na vysoké úrovni. Všichni hráči,
od prvního do posledního místa, byli odměněni pěknými
cenami. Děkujeme městu Klášterec nad Ohří, Tělovýchovné
jednotě, GSOŠ, společnostem
Thun 1794 a. s. a ČEZ, a. s.,
kteří nám umožnili tento turnaj
uspořádat a přispěli i věcnými
cenami. Na závěr zdařilého turnaje poděkoval organizátorům
starosta města Štefan Drozd,
který se také aktivně účastnil
a obsadil pěkné 9. místo. Přejeme všem hráčům hodně štěstí v dalších turnajích, děkujeme
jim za účast a rovněž divákům
za podporu. Těšíme se na další
Jan Voříšek,
ročník 2021.
TJ Klášterec nad Ohří ■

Závěrečné ocenění vítězů, foto poskytl Jan Voříšek
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Toyoda před Vánocemi pomáhá
V předvánočním čase se již několik let snaží naše společnost myslet i na své
okolí a proto společně realizujeme aktivity, díky kterým uděláme radost
i lidem v našem regionu.
První prosincový víkend se u nás již tradičně nese v duchu mikulášské besídky,
kterou připravujeme pro děti našich zaměstnanců. Tato akce, která tentokrát
připadla na první adventní neděli, se stala velmi oblíbenou. Svědčí o tom
i fakt, že jsme se sešli v hojném počtu – na trojici Anděl, Čert a Mikuláš
nadšeně čekalo kolem dvou stovek dětí. Na konci si všichni svými písničkami
a namalovanými obrázky vysloužili balíčky plné dobrot. I tentokrát jsme

několik balíčků odvezli do dětského domova v Mašťově, kde se z nich mohly těšit další děti.
Během posledních dnů roku jsme navštívili jirkovskou Armádu spásy, pro kterou jsme s pomocí zaměstnanců vybrali dárky a hmotné prostředky.
V minulých letech jsme se orientovali hlavně na
oblečení, tentokrát jsme poprvé zvolili formu potravinové sbírky. Věříme, že ani v novém roce nebude
o dobré skutky nouze. Pomáhejte s námi.

KŘÍŽOVKA
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