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Kino Egerie na říjen – aktuální program sledujte
na webu a Facebooku kina, připravujeme:
Není čas zemřít
(VB/USA: Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller)
James
Bond,
agent 007, skončil aktivní službu a užívá si
zasloužený odpočinek na
Jamajce. Klid však nemá
dlouhého trvání – objeví se
totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho
o pomoc. Mise na záchranu
uneseného vědce se ukáže
být zrádnější, než se na začátku zdálo.
Duna (USA:
Dobrodružný/Sci-Fi)
Kultovní sci-fi
dílo vypráví o mocenských
bojích uvnitř galaktického
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis a získání
zdroje vzácného koření –
melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které
umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří
správu nad Arrakisem a s ní
i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu
Atreidů. Celá anabáze je ale
součástí spiknutí, z něhož se
podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště.
Jejich jedinou nadějí jsou
nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale
přežít ve vyprahlé pustině.
Venom 2: Carnage přichází
(USA: Akční/SciFi/Thriller)
Na filmová plátna
se vrací Tom Hardy
jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších
komiksových postav společnosti Marvel.
Karel (ČR:
Dokumentární)
Celovečerní dokumentární
film
Karel přináší ojedinělý pohled
do soukromí a do duše Karla
Gotta. Renomovaná režisérka
Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu
celého jednoho roku a díky
jeho upřímné otevřenosti

vznikl nezvykle osobní až
intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti ani jeho
skalním příznivcům nenaskytl. Zároveň v něm nechybí
Gottův nadhled a humor.
Láska na špičkách (ČR: Komedie/Romantický)
Příběh romantické
komedie je zasazen do malého města a okolí
na Broumovsku. Dramatická
krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy,
bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu
skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou
dcerou Maruškou na opuštěný mlýn, který zdědila po
babičce. S buldočí vůlí a přes
omezené finanční prostředky
stavení rekonstruuje, aby
vytvořila rodině nový domov.
A přivydělává si tím, že vede
v místní škole kroužek pohybové výchovy.
Kurz manželské
touhy (ČR: Drama)
Sledujeme
pět
manželských párů,
kteří si přejí navrá-

tit touhu a vášeň do svých
životů. Přijíždějí na kurz
ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu,
který vlastní sympatický
majitel zvaný Mech. Duchovní
guru Mazel razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti obou partnerů,
duševní i tělesné, tzv. metodě
pevného objetí. Hlavní hrdinka, půvabná a křehká žena
středního věku Helena, tak
dlouho čelí výčitkám svého
manžela Bedřicha, že tiskne
málo, až ho jednou obejme
nebezpečně pevně.
Rozbitý robot
Ron (USA:
Animovaný)
Snímek vypráví příběh trochu osamělého
dvanáctiletého
sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového
chodícího, mluvícího a zcela
digitálního přítele, který má
být, alespoň podle reklamy,
„nejlepší kamarád robot“.
Avšak roztomilý robot Ron
není úplně v pořádku a zdá
se, že je rozbitý. Na pozadí
doby svázané sociálními
sítěmi a prodchnuté digitálními vztahy chlapec a robot
prožívají nevšední a laskavé
dobrodružství, během kte-

rého zjišťují, že pravé přátelství netkví v dokonalosti.
Addamsova rodina 2
(USA/VB/Kanada: Animovaný/Komedie/Rodinný)
Užijte
si letní
dovolenou
s Addamsovou
rodinou, která svým nevšedním a podivným chováním
terorizuje nové kraje. Addamsova rodina 2 opět v kinech!
Seal Team: Pár správných tuleňů
(Jihoafrická
republika:
Animovaný)
Statečný mladý
tuleň Quinn už
má plné zuby žraločích nájezdů na svou vesnici.
Rozhodne se proto sestavit
speciální tulení jednotku, která
tyto žraločí teroristy vyžene
z jejich území nadobro! Má
to však jeden háček: tahle
“speciální jednotka” se skládá
z veselých tuleňů, kteří nikdy
nebojovali a do formy je nedokáže dostat ani zkušený velitel
Claggart. Jenže síla není vždy
vše a možná se jim mír podaří
nastolit důvtipem, inteligencí
a dobrým srdcem.

Vernisáž výstavy obrazů
Eduarda Bárty, výstava
potrvá do 5. 11. 2021.

Volby 2021
8. a 9. 10. 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Eduard Bárta, Obrázky
s příběhem
8. 10. 2021, 17:00, Galerie
Kryt

Renata
Menclová Čína
14. 10.
2021,
17:00,
Městská knihovna
Lektorka angličtiny, cestovatelka a fotografka Renata
Menclová vypráví o své
návštěvě Číny.
Prohlídka zámeckého
parku
17. 10. 2021, 14:00, 30 Kč
Komentovaná
prohlídka
zámeckého parku s Františkem Kroupou, tentokrát
prodloužená o povídání

o Doupovských horách, sraz
u kašny k zámku, předprodej vstupenek v infocentru
pod radnicí.
Pietní akt
27. 10.
2021,
15:00,
Hřbitov
Pietní akt
k výročí
vzniku samostatného Československa, vystoupí Septem Cantet.
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Zámecký park zdobí květ agáve

SLOUPEK STAROSTY

Klášterecký zámecký park je
plný zajímavostí. Letošní rok je
o jednu pozoruhodnost bohatší.
Před zámkem vykvetla agáve
obecná /Agave americana/. Její
domovinou je jih a západ Severní
Ameriky a Mexiko. Zdomácněla
také ve Středomoří. V teplejších
oblastech je rostlinou stálou,
u nás se musí na zimní období
přemisťovat do bezmrazového
prostředí. Ve své domovině je
ceněnou rostlinou. Z jejích různých druhů se získává sisal (textilní vlákno), různé šťávy
a hlavně známý alkohol tequila.
Rod agáve nepatří mezi kaktusy,
je blízce příbuzný liliím. Existuje velké množství druhů agáví.
Majestátní květenství je vysoké skoro 3 metry. Květní stvol má
několik pater, na kterých je velké množství květů se zvláštním
tvarem a krásnou sytě žlutou barvou Až potud běžný přírodní
jev, ale agáve obecná kvete pouze jednou za svůj dlouhý život.
Ve své domovině vykvete po 10 až 15 letech, u nás však za 30
až 40 let. Naše agáve je podle pamětníků starší než 30 let. Tato
rostlina vydá veškerou energii na tvorbu květu a semen. Po odkvětu usychá a odumře. Aby zajistila existenci rodu, vytvoří ještě
pro jistotu několik odnoží v kořenovém systému. Jak prozíravé.
Kolikrát za svůj život uvidíte kvést tuto květinu? Přijďte se na ni
podívat, stojí to určitě za to.
František Kroupa
průvodce zámeckým parkem ■

Vážení Klášterečtí,
návrat do
lavic
po
prázdninách
byl pro žáky
i studenty
provázen ještě letním počasím. Poprvé usedli do lavic
prvňáčci, které jsem přivítal
osobně spolu s panem ředitelem na základní škole
v Krátké ulici. Do nového
školního roku vstoupili
i senioři v již tradičním projektu Poznáváme společně.
Slavnostní zahájení letos
proběhlo v renesančním
sále zámku. Jsem velmi rád
za mnohaletou spolupráci
s kláštereckým gymnáziem
a všem patří velké poděkování.
Díky příjemnému počasí se
vydařily i akce v letním
amfiteátru. Charitativní den
pro Martínka či Klášterecké
promenády. Ty jsme letos
doplnili o netradiční místo
na hřišti gymnázia. Tento
prostor je skutečně nádherný a mnozí jste zde byli
podle svých slov úplně
poprvé. V kostele Nejsvětější Trojice jsme se mohli
opět zaposlouchat do tónů
varhan při nádherném koncertě vážné hudby. Také
jsme uvedli do života novou
publikaci o baroku, které
požehnal pan farář Vít Audy.
Velký dík patří kurátorce
naší galerie Kryt Lence Fricové, která je autorkou
tohoto díla.
Ke konci se blíží i stavební
sezona. I v letošním roce
tak v našem městě přibyly
opravené chodníky a ulice
či zcela nový cyklochodník
podél Petlérské.
V říjnu nás čekají volby do
poslanecké sněmovny parlamentu. Nenechte propadnout svůj hlas a příležitost
vyjádřit svůj názor na dění
v naší zemi. Přijďte k volbám.
Krásný barevný podzim.
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Zaostřeno na novinky v budovách základních škol

Na základní škole v Krátké
ulici byla koncem loňského
školního roku započata
modernizace dílen. Hlavním
cílem bylo zrekonstruovat
odbornou učebnu a pořídit do
ní nové vybavení. Žáci zde
mohou rozvíjet své znalosti
a dovednosti v technických
a
řemeslných
oborech
a naučit se pracovat s digitálními technologiemi.
Stavební práce na konci dubna zahájila klášterecká firma
Adama Vavrouška, zahrnovala úpravy povrchů, elektrickou instalaci a výměnu
umyvadla či vodovodní baterie v celkové hodnotě
250.000 Kč. V červnu pak
následovalo vybavení učebny
firmou HELAGO-CZ, s.r.o.,
z Hradce Králové v celkové
hodnotě 1.309.220 Kč. Před

samotným začátkem prázdnin bylo hotovo. Celá akce
byla financována za přispění Ministerstva pro
místní rozvoj ČR z Integrovaného regionálního
operačního
programu,
výše poskytnuté dotace
činila 1.528.001,27 Kč.

Ze stejného programu IROP
za přispění Ministerstva pro
místní rozvoj ČR v současné
době vzniká multimediální
jazyková
učebna
na
základní škole ve Školní
ulici, dodavatelem je firma
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.,
z Prahy. Cílem projektu je
zkvalitnění podmínek vzdělávání žáků v oblasti cizích jazyků a digitálních technologií na
základní škole a zvýšení předpokladů pro jejich budoucí
uplatnění v dalších stupních
vzdělávání a následně na trhu
práce.
Modernizace učebny zahrnuje
novou podlahovou krytinu,
výmalbu, elektroinstalace
a specializovaný nábytek pro
umístění techniky jazykové
laboratoře. Jako koncové
zařízení bude osazena technologie pro výuku cizích jazyků, studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní
vizualizér a v neposlední řadě
interaktivní zobrazovač s prezentačním softwarem. Tyto
práce v celkové hodnotě
2.966.165 Kč byly zahájeny
koncem června a dokončeny
by měly být do konce října.
V rámci tohoto projektu bude
pořízen i pásový schodo-

lez, který je určen pro překonávání bariér v interiéru
i exteriéru a je vybaven ovládacími a bezpečnostními
prvky. Bude dodán firmou
Marka Beníčka ze Suché Lozi
v hodnotě 133.100 Kč. Dále
zde vznikla bezbariérová
toaleta v hodnotě cca
133.000 Kč. Dotace činí
3.095.988,82 Kč.
Na základní škole ve Školní ulici započala I. etapa rekonstrukce vnitřních rozvodů teplé a studené vody včetně cirkulace
a v pavilonu družiny a tělocvičny proběhla výměna svislých svodů splaškové a dešťové kanalizace. V topném
kanále u tělocvičny došlo
k výměně zkorodovaného
potrubí ústředního topení
a v koupelnách tělocvičny
jsou nové obklady a dlažba.
Na základní škole v Petlérské ulici se během letních
prázdnin opravila dlažba na
chodbě v prvním podlaží,
v pavilonu jídelny pak byla
zrekonstruována šatna
a sociální zázemí. Práce
prováděla firma Adama
Vavrouška.

Areál letního kina je opět
o něco atraktivnější

Vznikla nová relaxační zóna
mezi zámkem a lázněmi

Letní promítání už sice
skončilo, ale kulturním
akcím slouží stále. Každoročně se na zvelebování našeho letního
kina i nadále pracuje.
Po rekonstrukci cest
v letním kině, fasád
objektů, pódia i plátna
se v letošním roce
vybudovalo nové oplocení, které nahradilo
původní nevzhledné.

V místech mezi zámeckým parkem
a lázněmi Evženie byl vybudován
nový relaxační prostor. Bezpečný
přechod i přejezd pro cyklisty, relaxační zóna s lavičkami a lehátky,
nová zeleň, která se ještě
krásně zazelená... Prozradíme,
že v příštím roce už zde bude možné hrát i pétanque a vyroste zde
hřiště pro děti podle jejich představ. Anketu s vizualizací herních
prvků uvedeme v říjnových Kláštereckých novinách.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

V říjnu budou opět rozmístěny velkokapacitní
kontejnery, termín vám připomeneme
Během říjnových sobot budou
v některých částech města přistaveny velkokapacitní kontejnery, a to dle časového harmonogramu v přiložené
tabulce. Mimořádně budou
na konci října i v Chomutovské
ulici a v Ciboušově – viz poslední
dva řádky tabulky. Do kontejneru lze ukládat pouze objemný
kusový odpad z domácnosti
(nábytek, kovy, koberce, lina
apod.). Nesmí se zde ukládat
nebezpečný odpad (barvy,
laky, rozpouštědla apod.) ani
nádoby tímto odpadem znečiš-

těné, stavební suť a bioodpad.
Pokud bude velkokapacitní kontejner naplněn před vypršením
určené doby stání, bude z daného stanoviště odvezen bez opětovného přistavení. Vaše případné dotazy zodpoví Libor
Kocáb (tel.: 474 359 680,
e-mail: kocab@muklasterec.cz).
Uživatelé mobilního rozhlasu budou informováni pár
dní předem formou SMS. Ti,
kteří využívají aplikaci
Mobilní rozhlas do chytrých
telefonů, dostanou zprávu
do aplikace.

Na nový domov čeká Karina, útulek chystá
nástěnný kalendář na příští rok
Karina neboli Karča je cca
10 let stará kříženka, která
váží cca 24 kilo. Její život byl
o rození štěňátek, podle informací od majitele jich bylo 126.
To se podepsalo na jejím
vzhledu i zdravotním stavu.
Možná ji v původním domově
měli svým způsobem rádi,
ale… Když jsme ji přijali,
musela brát léky na odvodnění a stále bere léky na srdce.
Výsledky histologie z konce
dubna ukázaly bohužel fibrosarkom, což je zhoubný kostní
nádor. Ten zbytečně narostl
a bylo nutné ho odebrat
i s prstem na noze. Karča je
moc hodná, ale vzhledem ke
zdravotnímu stavu ji nedoporučuji k malým dětem a ostatním zvířátkům. Informace
podávám pouze po telefonu,
prosím nepište mi zprávy –
602 952 692.

Dále bych ráda informovala
podporovatele útulku a všechny milovníky zvířat, že připravujeme na příští rok nástěnný
kalendář. Fotografie už máme
připravené, nyní se chystáme
k jeho výrobě. Kalendář bude
v prodeji do konce roku

v ciboušovském útulku, v infocentru pod radnicí a v obchodě
Hafan v ulici 17. listopadu.
Jeho koupí podpoříte zvířátka,
která potřebují pomoc. Děkuji
všem.
Eva Vohánková
Psí útulek Ciboušov ■

Ptactvu v zámeckém parku letos vévodí sýkorky
Klášterecký zámecký park se
pomalu ale jistě chystá ke
svému odpočinku. Začínají se
objevovat barvy lahodící oku,
ptáci ubírají ze svého zpěvního repertoáru a intenzivně
se chystají na zimní období.
Zámecký park je součástí
ptačí oblasti Doupovské hory.
Hnízdí zde mnoho druhů
zpěvného ptactva. Při revitalizaci parku byly odstraněny
staré nemocné stromy, tím
se snížila možnost ptáků,
kteří ke svému hnízdění

využívají stromové dutiny.
Pozornému návštěvníkovi jistě neuniklo, že po celém
areálu je na některých stromech rozmístěno celkem
20 ptačích budek. Jejich
obsazenost je velmi vysoká.
Šestnáct budek zvolil za své
bydliště náš nejhojnější pták
sýkora, jednu budku si přivlastnily vosy a tři budky zůstaly z nějakého důvodu neobsazené. Všechny budky jsou
každý rok vyčištěny a je
monitorována jejich obsaze-

nost jednotlivými druhy
v době hnízdění. Sýkorám se
asi v parku líbí a nacházejí
zde dostatek potravy pro své
potomky. Není to pravidlem,
příští hnízdní období to může
být jinak. Celý tento projekt
vznikl jen díky sponzorskému
daru společnosti Severočeské doly, a.s., patří jim za to
upřímný dík.
František Kroupa
průvodce zámeckým
parkem ■

AKTUÁLNĚ
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V říjnu proběhnou volby do poslanecké sněmovny
uplatnit ve volebním okrsku
č. 1 – Městský úřad, nám.
Dr. E. Beneše 85. Volební
místnost č. 4 je po dobu
rekonstrukce kulturního domu přesunuta do Domu dětí
a mládeže Volňásek při
ZŠ Petlérská, každý volič tuto
informaci obdrží spolu s hlasovacím lístkem.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 9. řijna od 8 do
14 hodin. Voličem je státní
občan České republiky, který
alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let
a nenastala u něj překážka
výkonu volebního práva.
Kam mám jít volit?
Na webu města v sekci

ZÁKLADNÍ INFORMACE –
MAPY MĚSTA – MAPOVÝ
PORTÁL najdete aplikaci
Kam mám jít volit? Ta vás
jednoduše navede, kterou
volební místnost dle místa
bydliště můžete navštívit.
Pokud máte čtečku QR kódů,
můžete využít přímý odkaz
u tohoto článku. Volič, který
má trvalý pobyt na úřední
adrese (nám. Dr. E. Beneše
85, Klášterec nad Ohří),
může své volební právo

Voličské průkazy
Od vyhlášení voleb může
volič, který nebude moci volit
ve svém okrsku, požádat
osobně na podatelně městského úřadu o voličský průkaz, a to nejpozději do středy 6. října do 16 hodin.
Žádost, kterou najdete na
webu města v sekci MĚSTO
A ÚŘAD – VOLBY 2021, lze
podat v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky fyzické osoby, obě
podání musí být doručena
příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby,
tj. do pátku 1. října do
16 hodin. Za ověření podpisu na úřadech se správní
poplatek nevybírá. Voličský
průkaz bude vystaven na
počkání osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným pod-

pisem voliče žádajícího
o vydání průkazu, nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj.
po 23. září 2021, anebo bude
voliči zaslán na jím uvedenou
adresu.
Volba do přenosné hlasovací schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, o možnost hlasovat
mimo volební místnost. Požadavky na návštěvu s přenosnou
volební
schránkou
můžete zasílat na e-mail:
blahova@muklasterec.cz
nebo na tel.: 724 571 785.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa
trvalého pobytu nejpozději
do 5. října, případně budou
k dispozici ve všech volebních
místnostech.

Prohlídku zámeckého parku doplní František
Kroupa zajímavostmi z Doupovských hor
Chcete se dozvědět více
o historii zámeckého parku
a hlavně zajímavosti o zde
rostoucích dřevinách? Přijďte
v neděli 17. října na procházku zámeckým parkem
s Františkem Kroupou. Tentokrát bude prohlídka prodloužena o zajímavé povídání
o Doupovských horách. Sraz
je ve 14 hodin u zámecké
kašny. Vstupenky v hodno-

tě 30 Kč zakoupíte v turistickém informačním centru pod radnicí, a to nejpozději v pátek 15. října do
17 hodin. Víkendový provoz
má infocentrum pouze do
konce září. Děti do 12 let
v doprovodu dospělé osoby
mají vstup zdarma. Rezervace
telefonicky: 474 359 687
nebo e-mailem: icklasterec@muklasterec.cz.

Pohled na Klášterec nad Ohří a Doupovské hory
Foto: Ladislav Renner

Nezapomeňte si zažádat o dotace na příští rok
Město Klášterec nad Ohří
vyhlásilo dotační tituly na příští rok. Nyní můžete žádat o
dotaci na činnost i projekty
v oblasti tělovýchovy, sportu
a volnočasových aktivit.
Vypsány jsou tituly: Podpora

činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí
a mládeže, pro rok 2022,
kde můžete podat žádost
do 15. října 2021, a dále
Podpora projektů v oblasti

tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí
a mládeže, pro rok 2022,
kde je termín do 31. října
2021.
Do 29. října 2021 můžete
navíc žádat o dotaci v rámci

vypsaného programu na podporu kulturních akcí a projektů, které se uskuteční ještě
v letošním roce. Podrobnosti
najdete na webu města
https://www.klasterec.cz/me
sto-a-urad/dotace/.

AKTUÁLNĚ
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Představujeme vám nové webové stránky města
Město Klášterec nad Ohří
přistoupilo k modernizaci
webových stránek, jelikož ty
původní již nesplňovaly pravidla přístupnosti. To znamená, že podle zákona musí být
webové stránky snadno ovladatelné a pochopitelné i pro
osoby, které například trpí
zrakovou poruchou. Hlavní
menu si představíme níže,
nyní se do jednotlivých podpoložek dostanete jedním klikem.
Webové stránky mají také
rychlé menu, odkud se snadno
dostanete například na úřední
desku městského úřadu, Klášterecké noviny nebo kalendář
kulturních akcí.
Webové stránky mají i mobilní
verzi, bude tak již snazší se
informace dozvědět i z vašich
telefonů.
Nyní vám představíme jednotlivé položky z hlavního
menu:
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Zde se dozvíte veškeré informace o městě a jeho historii,
částech či symbolech, ale také
o službách, jako je zdravotnictví, bezpečnost, školství či další
úřady ve městě. Záložka také
nabízí fotogalerii, mapový
portál a virtuální prohlídku
města, kde se můžete proletět

KONTAKTY
Jak už název položky napovídá, najdete zde veškeré
kontakty
na
jednotlivé
zaměstnance městského úřadu a města, radní, zastupitele, příspěvkové organizace
nebo bezpečnostní složky. Pro
média jsou zde ke stažení
symboly a fotografie města
a nacházejí se zde veškeré
tiskové zprávy, z nich nejaktuálnější vidíte na hlavní
obrazovce webových stránek.
díky nově pořízeným záběrům
z dronu.
MĚSTO A ÚŘAD
Pod touto záložkou se nacházejí kompletní informace
o samosprávě města – tedy
vedení, zastupitelstvu a radě.
Dále zde najdete jednotlivé
odbory městského úřadu
s informacemi, s čím vám
mohou pomoci i personálním
obsazením. Jsou zde také
informace o hospodaření města, vypsané dotační programy,
dokumenty a formuláře, ekologické okénko, informace
k volbám a aktuálnímu dění
ohledně rozvoje lázní.
PROJEKTY
V sekci projektů jsou aktuálně
vypsané veřejné zakázky, právě probíhající investiční akce

i jejich archiv z předchozích let.
Dále zde najdete veškeré informace o projektu participativního rozpočtu Společně pro
Klášterec. Jsou zde zveřejněné
smlouvy města, strategické
plány a koncepce, územní plán
či cyklogenerel – tedy dokument rozvoje sítě cyklostezek
v našem městě.
VOLNÝ ČAS
Tato sekce je určená nejen
místním obyvatelům, ale
i turistům a návštěvníkům.
Kromě kalendáře kulturních
akcí jsou zde tipy na výlety,
informace k jednotlivým
památkám, ale i přehled ubytovacích a stravovacích zařízení. Nachází se zde nabídka
turistických informačních center ve městě, galerie Kryt i lázně Evženie.

POTŘEBUJI ZJISTIT
Nová záložka vás rychle navede na nejčastěji vyhledávané
sekce na původním webu. Zejména je to jízdní řád městské
hromadné dopravy či ordinační
hodiny lékařů. Jsou zde ale
i návody, jak postupovat při
potřebě nových dokladů, svatebního obřadu či stavebního
povolení. Najdete zde vše
o poplatcích, seznam ztrát
a nálezů a nachází se zde
i záložka s nabídkou volných
pracovních míst.
Věříme, že se vám nové webové stránky města líbí. Vždy je
potřeba určitý čas si zvyknout
na nové prostředí, ale věříme,
že vám v získávání informací
pomůže i vyhledávací okno
vpravo nahoře, kde jednoduše
napíšete, co hledáte.

Co má na starosti finanční a rozpočtová komise?
V minulých číslech Kláštereckých novin jsme představili
činnost komise pro strategický
rozvoj města a památkovou
péči a komise pro sport. Abychom vám nezůstali nic dlužni,
přinášíme bližší informace o činnosti té poslední,
a to finanční a rozpočtové
komise.

Finanční a rozpočtová komise projednává záležitosti
v oblasti rozpočtu a financování. Mimo jiné projednává
návrh rozpočtu města a jeho
změny v průběhu roku, podílí
se na zpracování finančních
plánů a analýz či projednává
návrh závěrečného účtu. Ve
vztahu k příspěvkovým orga-

nizacím projednává návrhy
jejich rozpočtu, ale také jejich
účetní závěrky, dává radě
města stanoviska týkající se
hospodaření příspěvkových
organizací. V případě žádostí
o individuální dotaci dává
doporučení pro radu města.
V neposlední řadě komise
navrhuje opatření k efektivní-

mu využívání finančních zdrojů
a navrhuje úsporná opatření.
Náměty k úsporám či zlepšením vznesla komise především
v oblasti veřejného osvětlení.
Členy komise jsou Štěpán Kostelník jako předseda, dále Pavla Zemančíková a Jiří Mudroňka. Tajemnicí je Veronika
Dlouhá.

Naděje nabízí šanci na radostnější dětství
Chceme, aby děti z našich
azylových domů mohly zažít,
co běžně nezažívají, chceme,
aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky
a vůbec smysluplně trávit volný čas. Jsme proto nesmírně
vděčni grantovému programu
Vy rozhodujete, my pomáháme od Nadačního fondu Tesco, díky jehož příspěvku

v hodnotě 20 tisíc korun jsme
mohli realizovat projekt
„Naděje na radostnější dětství“ pro děti z Azylového
domu NADĚJE v Klášterci nad
Ohří.
V první polovině letošního
roku jsme zorganizovali výlety do zoo, jump areny, pohádkového zámku či návštěvu
kina, na kterých si navíc děti
mohly vybrat občerstvení dle

vlastního uvážení, a tak nebyly limitovány finanční situací
rodiny. V neposlední řadě
jsme pomocí nakoupených
didaktických a společenských
her rozvíjeli psychomotorické
a společenské dovednosti
dětí. Děkujeme za zážitky, NF
Tesco!
NADĚJE
klášterecká pobočka ■

ROZHOVOR S...

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

9/2021 | strana 8

Rozhovor s… Radkem Zelinkou
Radek Zelinka žil v Klášterci nad Ohří, hrál florbal za
Kadaň a v listopadu 2018 se mu obrátil život naruby.
Po bodném zranění, kdy byl zasažen žaludek a zadní
stěna aorty, mu po velké ztrátě krve začaly odumírat
obě dolní končetiny. Levá mu byla amputována ještě
během čtyřtýdenního umělého spánku, druhou se
podařilo zachránit, ač ani ta nefunguje tak, jak by měla.
Přes všechno se Radek nevzdal, vrátil se ke sportu
a čeká ho nejvýznamnější světový turnaj - paralympiáda.
Rok hraje v dresu české para hokejové reprezentace
a zažil raketový start. Na Mistrovství světa v para hokeji
Ostrava 2021 dal svůj první, ale velmi důležitý reprezentační gól. O pár týdnů později byl vyhlášen para
hokejistou roku 2021 v rámci prestižní ankety Zlatá
hokejka.

věnovat sportu, konkrétně
para hokeji?
Už v nemocnici po amputaci
nohy. Věděl jsem, že para
hokej existuje, ale dříve jsem
ho samozřejmě nesledoval.
Ještě během hospitalizace
mě kontaktovali karlovarští
Sharks, že až se dám do
kupy, tak je můžu navštívit.
(Sportovní klub vozíčkářů
Sharks vznikl v Karlových
Varech v roce 2003 jako pátý
klub para hokeje – tehdy sledge hokeje – u nás, pozn. red.)

To, že vás oslovili, vás určitě hodně motivovalo…
Jasně. Sport obecně mě hodně motivoval, bylo pro mě jasné, že nezůstanu doma.
Bylo těžké naučit se jezdit
na sledge?
Je to těžké pořád. Rozhoduje
první sednutí, jestli překonáte
to, že nepřejedete na poprvé
celé hřiště. Všichni padají,
prostě to nesmíte vzdát. Každý se může rozhodnout, že
bude raději sedět doma.

Začátky doma
jsou složité, nic
si nepřinesete,
nepodáte si kafe.
Rehabilitace a následné
odhodlání začít zase sportovat muselo být vyčerpávající. Napadlo vás někdy
to vzdát?
Nikdy.
Po incidentu se strhla
ohromná vlna podpory.
Měsíc jste byl v umělém
spánku a vše se dozvěděl
až zpětně…
Ano, když jsem se probudil,
tak mi všechno postupně ukazovali. Hrozně moc mě dojalo,
že se o mě tolik lidí zajímalo.
Vyjadřovali mi obrovskou podporu. Založili dokonce i transparentní účet, což mi v začátcích hodně pomohlo. Život se
vám obrátí naruby a musíte

Žijete v Klášterci nad Ohří?
Momentálně ne, bydlím
v Kadani.
V kolika letech jste poprvé
hrál hokej?
V 6 letech. Hrál jsem za Klášterec nad Ohří až do svých
16 let. Pak jsem začal s florbalem, který jsem hrál za
Kadaň až do úrazu v listopadu
2018.
Provozoval a provozujete
i jiné sporty?
Dřív jsem hodně lyžoval a jezdil na snowboardu. Teď hlavně
hokej, cyklistiku, různé aktivity spíše rekreačně.
Když jste hodně lyžoval,
uvažoval jste o monoski?
Zkoušel jsem i monoski. Kdy-

bych nehrál hokej, věnoval
bych se tomu. (Monoski je jízda na jedné širší lyži, speciální
sportovní nářadí, které kompenzuje fyzické postižení
jedince a umožňuje mu lyžovat, pozn. red.)

Věnovat se para
hokeji mě
napadlo už
v nemocnici.
Existuje sportovec, který
je vaším vzorem?
Asi ne. Sleduji veškerý sport
obecně, ale konkrétní vzor
nemám.
Kdy vás poprvé napadlo,
že byste se mohl nadále
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Hamburger. Když někde mají, rád si ho dám.
Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
To je těžké, věděl jsem, že tato otázka padne a dlouho
jsem nad tím přemýšlel. Mám rád kombinace barev.
Ale nemusím růžovou.
Kde nejdále ve světě jste byl?
Byl jsem na dovolené v Turecku, na jihu Řecka… všechno přijde teprve teď, příští rok mě čeká cesta do Číny.
Jaké máte koníčky?
Rád jezdím na kole, samozřejmě hokej… nebráním se
ničemu, žádným aktivitám.
Co vám dalo a vzalo – tady se vždy zeptám třeba
na povolání nebo aktivitu konkrétního člověka…
Jasně. Takže - vzalo mi to nohu (smích) a dalo mi to
nový rozměr ve sportu.
třeba uzpůsobit bydlení,
zkrátka se vrátit k běžnému
fungování v životě. Pořídil
jsem si bionickou nohu a různé zdravotní doplňky. Bez
okolí a podpory by to bylo těžké, neumím si vůbec představit, jak by to probíhalo. Najednou je toho hrozně moc,
úřady, zjišťovat co a jak.
Začátky doma jsou složité, nic
si nepřinesete, nepodáte si
kafe, to okolí vám pomůže asi
nejvíc.
Kolik měsíců jste strávil
v nemocnici?
Od začátku listopadu 2018 do
konce června 2019, takže asi
8 měsíců. Nejdřív jsem byl
v Plzni na Lochotíně, pak
v Praze, v Ústí nad Labem
a zase v Praze.
Po jaké době jste se postavil na nohy?
Myslíte úplně sólo? Bez holí?
Bylo to tuším před Vánoci
2019, nejsem si úplně jistý.
Kdo vám nejvíce pomohl
dostat se do dnešní formy?
Kamarád Lukáš z florbalu.
Obecně rodina a přátelé. Ale
on nejvíc. Po tom, co mě propustili z nemocnice, jsme spolu venku trénovali. Během
rehabilitace vás naučí základy,
jak chodit o holích, někam si
dojít, zvednout se, ale vše
ostatní je na vás. Chůzi bez
holí jsem si vyladil až s ním.
Jak jste se dostal do národní reprezentace para hokeje?
V Karlových Varech se nehrálo
kvůli covidu a někteří z nás

dostali možnost trénovat po
celý tento čas s reprezentací,
v Poděbradech a v Nymburku.
Oslovil mě tehdy hlavní trenér
národní reprezentace v para
hokeji. Trénovali jsme až do
mistrovství světa v Ostravě,
které se konalo v červnu. Tým
uspěl a kvalifikoval se na
paralympiádu do Pekingu
v příštím roce na začátku
března.

Všichni padají,
prostě to
nesmíte vzdát.
Jak
často
trénujete
s reprezentací?
Tři dny v týdnu od pondělí do
středy v Nymburku plus ve
čtvrtek v klubu ve Varech.
Tento týden jsme začali a určitě se to bude stupňovat.

David
Pastrňák
letos
vyhrál Zlatou hokejku. Vy
také. Napadlo by vás něco
takového před třemi roky?
Nenapadlo by mě to ani teď.
Volali mi, že jsem nominovaný, už to mě překvapilo. Pak
mě oslovili, abych přijel natočit spot a až tam jsem se
dozvěděl, že jsem Zlatou
hokejku dostal já. Samotné
předávání se kvůli covidu
nekonalo.
Co pro vás tento úspěch
znamená?
Beru to jako úspěch týmu,
nejen svůj. Všichni mi pomáhali, mohl jsem od nich spoustu věcí odkoukat a povedlo se.
A co považujete za svůj
největší úspěch?
Že jsem se dokázal vrátit
zpátky do života.

Jak jste trávil letošní léto?
Trochu jsem po roce a půl trénování odpočíval, dopřál
jsem si po třech letech dovolenou a individuálně jsem trénoval.
Chtěl byste na závěr čtenářům něco vzkázat?
Rád bych hlavně poděkoval
všem, kteří se o mě zajímali
a dál zajímají. Vyjadřují mi
podporu, když je potkávám,
to jsem moc rád.
Moc děkuji za rozhovor,
gratuluji k tomu, jak jste
se dokázal dostat zpět do
života, ke sportu a přeji
hodně štěstí na paralympiádě.
Adéla Václavíková ■

KULTURA
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Eduard Bárta v Krytu představí O(o)brázky
s příběhem, výstava potrvá do listopadu
Malíř Eduard Bárta se svými
obrázky snaží zachytit krásu
převážně české krajiny,
s malým okénkem do minu-

losti. Dobu, vlastně ještě
nedávnou, kdy zemi neobývala auta, komíny továren
a různé stožáry a vysílače.

Lidé tehdy více žili v souladu
s přírodou, v úctě k ní a jejich
chalupy, mlýny, kostely, kapličky, hrady či zámky její krásu citlivě doplňovaly a zvýrazňovaly. „Všude ale k tomu
potřebuju mít lidský, člověčí
příběh,“ říká autor obrázků.
„V srdci Českého Švýcarska je na skále vysekán
nápis, který mi leží v hlavě:
Koho neosloví láska k domovu, kdo necítí se být jí posílen, kdo pro ni v srdci nemá
prostoru, zdá se mi Bohem
opuštěn.“
Výstava Eduarda Bárty ponese název Obrázky s příběhem
a kromě originálů i prodejních kopií si budou moci
návštěvníci zakoupit také
pohledy.
Vernisáž výstavy se usku-

teční 8. října tradičně
v 17:00 hodin a potrvá do
5. listopadu.
Více na
http://www.e-barta.cz/

Den pro čtenáře Martínka vynesl téměř 40 tisíc
V sobotu 4. září proběhla
v kláštereckém letním kině
charitativní akce "Den pro
čtenáře Martínka". Martínek je kluk, který rád čte
a jeho snem je zase jednou
běhat s ostatními kluky na
hřišti a třeba hrát fotbal. To
ale zatím zůstává jen jeho
snem, protože Martínek
trpí dětskou mozkovou
obrnou. Pomáhá mu speciální rehabilitační cvičení,
ale háček je v tom, že pojišťovny tuto rehabilitaci neproplácí. Aby Martínek mohl
jezdit cvičit, rozhodli jsme

se mu pomoci sbírkou,
kterou zaštítilo město
Klášterec nad Ohří ve spolupráci s divadlem Hnedle
vedle, kulturním centrem
a městskou knihovnou.
Martínek je velmi optimistický kluk, má smysl pro humor,
je moc milý a myslím, že mu
spousta z nás drží palce, aby
se mu jeho sen splnil. A naše
charitativní akce tomu hodně
napomohla, z čehož máme
velkou radost a chtěli bychom
tímto poděkovat všem, kteří
přišli a přispěli na sbírku,
i těm, kteří pomohli s orga-

nizací, včetně všech účinkujících, jež se vzdali honoráře
ve prospěch Martínka. Jako
hosté na této akci vystoupili:
Michaela
Dolinová
s pořadem Sněhánky
Hudební divadlo Hnedle vedle
Zbyněk Drda
skupina Naplech
skupina Album
Garance Metropolitní
divadlo Praha
Velký dík patří i všem
sponzorům. Do kasičky
pro Martínka se vybralo

39.231 Kč. Myslíme si, že
sobotní odpoledne a večer si
každý z nás užil, že zábava
byla výborná a počasí nám
také přálo. Děti se vyřádily na
skákacích hradech, zatančily
si pod pódiem, nechaly si
pomalovat obličej, nacpaly si
bříška buřtíky a hlavně se
bavily. Protože nejdůležitější
ze všeho je dobrá nálada,
smích a dobrá vůle pomoci
druhým. A za to vše vám
všem chceme ještě jednou
moc poděkovat.
Tomáš Barták
vedoucí kulturního centra ■

Soutěže Pisálek se účastní rekordních 110 prací

Městská knihovna letos po
roční odmlce znovu vyhlásila
literární soutěž Pisálek. Tato
soutěž má v našem městě již
mnohaletou tradici – v roce
2003 ji poprvé vyhlásilo
město Klášterec nad Ohří
a od roku 2006 tuto štafetu
převzala městská knihovna.

Soutěží se už tradičně jak
v poezii, tak v próze ve třech
kategoriích: žáci (13–15 let),
studenti (16–19 let) a dospělí (20 let a více). Tentokrát
se nám ve všech kategoriích
sešlo 110 prací, což nás
naplňuje jednak radostí, protože jsme tak veliký zájem
nečekali, a jednak úžasem,
protože to je nejspíš nejvyšší
číslo za celou dobu konání této
soutěže. Naši porotci se tedy
mají na co těšit. V porotě letos
zasednou jako tradičně tři klášterečtí spisovatelé: Petra
Martišková, Renata Šinde-

lářová a Luděk Kubát, nově
také profesorka kláštereckého
gymnázia Irena Klementová a bývalá učitelka češtiny Amálie Kostelníková. Jsme jim vděční, že
jsou ochotní věnovat nám svůj
čas a energii, protože hodnocení prací není snadné. Práce
se hodnotí anonymně a známkují se jako ve škole.
Jak soutěž nakonec dopadne, se všichni, včetně porotců, dozvíme na jejím slavnostním vyhodnocení, které
se bude konat ve čtvrtek
2. prosince 2021 v novém

kulturním centru. Zároveň
s vyhodnocením soutěže
zde proběhne i křest knih
kláštereckých spisovatelů. Vystoupí zde mimo jiné
šansoniérka Marta Balejová a klavírista Petr
Ožana s písněmi Edith Piaf
a další hosté, takže se máte
na co těšit. My doufáme, že
dorazíte v hojném počtu
a strávíte s námi krásné
pohodové odpoledne a část
večera.
Tomáš Barták
vedoucí kulturního centra
a tým knihovnic ■

KULTURA
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Klášterecké promenády roztančily letní kino
Děkujeme všem, kteří jste přišli. Děkujeme všem, kteří jste
si nenechali ujít letošní Klášterecké promenády – bylo vás
více než 700 – prakticky
zaplněné letní kino. Děkujeme
všem, kteří jste na akci vystou-

pili a rozdali spoustu radosti
a zábavy. Děkujeme všem, bez
jejichž
finanční
pomoci
bychom Klášterecké promenády uskutečnit nemohli –
NEPRO stavební, STAVMAXBezděk a PETROM STAVBY.

A děkujeme všem, kteří jste
se podíleli na uspořádání
letošního ročníku: Klášterecká
kyselka, Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad
Ohří, zaměstnanci organizace
Zámek Klášterec nad Ohří.

Město Klášterec nad Ohří
a organizace Zámek
Klášterec nad Ohří
organizátoři Kláštereckých
promenád ■
Foto: Štefan Drozd ml.

Z NAŠICH ŠKOL
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Něco starého končí, něco nového začíná. Skončily
prázdniny a začal nový školní rok

Pojďme se podívat na počty
žáků v kláštereckých školách
a školkách. Kláštereckou
mateřskou školu navštěvuje
v letošním roce 453 dětí,
z toho 169 předškoláků.
Prvňáčkům se otevřelo 6 tříd
na základních školách, 75
jich zamířilo na ZŠ Krátká,
42 do ZŠ Školní a 30 žáčků
na ZŠ Petlérskou, z toho
deset do přípravné třídy. Noví
školáci dostali od města
dárek v podobě kufříku na
výtvarné potřeby, předškolákům v přípravě na školu
pomůže pracovní sešit. A jak
začátek nového školního
roku vnímají na jednotlivých školách?
Mateřská škola Klášterec
nad Ohří
Zahájení nového školního
roku se vydařilo. Děkujeme
zřizovateli, že daroval všem
dětem s povinnou předškolní
docházkou pracovní sešity,
které budou přínosem pro
přípravu ke vstupu na základní školu. V letošním školním
roce jsme měli možnost otevřít novou třídu pro dvouleté
děti. Adaptace probíhá skvěle, děti ze třídy Mravenečků
jsou spokojené a plné radosti.
Děkujeme paním učitelkám
za obrovskou obětavost, která přináší dobré výsledky
a usnadňuje dětem jejich
pobyt v mateřské škole.
Kateřina Herinková ■
ředitelka mateřské školy
Základní škola Školní
Poprvé ve škole. Ve středu
1. září se naši prvňáčci ocitli
mezi zvířátky. Paní učitelka
Doris Homolková si se žáky
4. ročníku připravila písnič-

kové pásmo a tanečky
s tématem zvířat. Celým programem provázela paní učitelka Radka Maříková, která
je zároveň třídní učitelkou
jedné z prvních tříd. Poté obě
třídní učitelky s paní ředitelkou a panem místostarostou
Hybnerem přivítali žáčky ve
škole. Na vystoupení nesměl
chybět náš klokánek (Danka
Chloubová), který pomáhal
dětem překonat ostych
a slzičky.
Děkujeme všem, kteří se
podíleli na nelehké přípravě
prvního školního dne, a přejeme všem dětem úspěšný
vstup do nového školního
roku.
Monika Bártová
ředitelka školy ■
Základní škola Krátká
Zahájení školního roku proběhlo jako tradičně před školou, kde ředitel školy a starosta města přivítali nové
žáky společně s rodiči i ostatními příbuznými. Další seznámení s prostředím školy proběhlo
ve
třídách,
za
přítomnosti všech, kdo chtěli
být přítomni a s ohledem na
epidemiologická opatření.
Vše proběhlo bez problémů,
včetně testování žáků ve škole.
S novým školním rokem se
chystáme otevřít nově rekonstruovanou učebnu pracovního vyučování, která byla
vybudována ve spolupráci
s městem a s přispěním dotací od Evropské unie. Učebna
vypadá opravdu úžasně
a věříme, že i předmět pracovního vyučování nabere ve
škole ten správný směr
a bude mít přínos pro žáky
i školu. Na výuku předmětu
jsme nově vybrali šikovné

učitele. Myslím, že tímto krokem jsme připraveni i na
výuku plánovaného předmětu „TECHNIKA“, který by měl
být do budoucna součástí
osnov základních škol.
Naše škola se zaměřuje i na
environmentální výuku. Soustředíme se stále více na sběr
druhotných surovin a daří se
nám každým rokem navyšovat jejich množství. Myslím,
že motivací pro sběr ve třídách je i to, že finance za sběr
jdou do třídních kolektivů,
které je mohou využít. Ve
škole jsme také nově instalovali další nádoby na třídění
odpadu. Školní družiny se
aktivně zapojily do práce
v přírodě a za tím účelem jim
škola v sadu vytvořila vyvýšené záhony.
V průběhu léta se nám podařilo zrekonstruovat další dva
kabinety pro učitele a asistenty pedagoga. Snažíme se
neustále vytvářet lepší prostředí a podmínky pro výuku
i práci a zatím se nám to daří.
Petr Opava ■
ředitel školy
Gymnázium a Střední
odborná škola
Do prvního ročníku osmiletého gymnázia nastoupilo 28,
na čtyřleté gymnázium 29
a na střední odbornou školu
v oboru sociální činnost
16 studentů. Co se týče jarních termínů maturitních
zkoušek, na čtyřletém gymnáziu ve třídě 4.G u maturitní
zkoušky 22 žáků prospělo
a 1 neprospěl, v oktávě osmiletého gymnázia 22 žáků prospělo a ve třídě 4.S na střední
odborné škole 8 žáků prospělo a 12 neprospělo. Na gymnáziu také proběhly podzimní
termíny opravné maturitní

zkoušky, ve třídě 4.G 1 žák
prospěl (tudíž celá 4.G má
maturitu) a ve třídě 4.S
9 žáků prospělo a 3 neprospěli a na jaře 2022 je tak
čeká opakovaná maturitní
zkouška.
Vojtěch Živnůstka ■
ředitel GSOŠ
Krátké zářijové zprávy
z gymnázia:
Studenti prvních ročníků
absolvovali první seznamovací výlet. Adaptační
kurz tentokrát proběhl
v horském areálu Lesná
v Krušných horách.
Naše škola se již řadu let
zapojuje do vzdělávacího
programu Jeden svět
na školách, jehož součástí
jsou i studentské volby.
Studenti středních škol si
tak mohli
nanečisto
vyzkoušet, jak by u podzimních voleb hlasovali.
Konec měsíce patří již tradičně geologickému kurzu. Loňská změna formátu se osvědčila, proto
byl i letos program místo
přednášek ve škole zaměřen na exkurze v terénu. Studenti kvinty a I.G
si např. prohlédli Štolu
č. 1 a Královskou mincovnu v Jáchymově.
Druháci navštívili Techmanii
–
interaktivní
vědecko-vzdělávací centrum v Plzni.
Třetí a čtvrté ročníky
absolvovaly akci Policie
ČR „Safety Road – prevence pro mladé řidiče“.
A ani letos jsme nevynechali odměnu pro nejlepší
studenty v podobě zájezdu na turisticky atraktivní
místa – tentokrát vyráží
na přelomu září a října
do východních Čech, kde
prozkoumají oblast Broumovska.
Národní kolo přírodovědné soutěže YPEF (Young
People
in
European
Forest). Naše škola zde
bude mít díky úspěšným
studentům kvinty a sexty,
kteří vyhráli kolo regionální, zastoupení v obou
kategoriích.
Eva Kocábová ■
GSOŠ

PRO RODINU
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Na konci srpna jsme přivítali jedenáct občánků
Na kláštereckém zámku se v neděli 22. srpna uskutečnilo další vítání nových kláštereckých občánků. Tentokrát se slavnostní
chvíle zúčastnilo jedenáct dívek a chlapců se svými nejbližšími. Přejeme všem hodně štěstí, zdraví a krásně prožité dětství.
Pokud se i vy se svým miminkem chcete k dalším vítáním občánků připojit, přihlášku najdete na webu města. Využít můžete
přímo odkaz v QR kódu.

Matyáš Ptáček

Max Kalinovič

Josef Roztočil

Maxmilián Streda

Lucie Halamková

Adéla Juříková

Sofie Mikušová

Michael Streda

Daniela Volešáková

Alena Kyptová

Romeo Roman Daduč

Studenti senioři se
poprvé sešli na zámku

Po roce byl opět zahájen další
ročník projektu Poznáváme
společně. Ačkoliv se část studentů seniorů ještě nevrátila
z výletu, sešli jsme se v renesančním sále kláštereckého
zámku v hojném počtu. Všichni
přítomní byli přivítáni Dagmar

Eichlerovou, starostou města
Štefanem Drozdem, ředitelem
gymnázia a střední odborné
školy Vojtěchem Živnůstkou
a Lucií Černou z odboru školství, sociálních věcí a sportu,
která slíbila, že si na konci školního roku společně užijí pořádný mejdan. Studentům byl
rozdán rozvrh hodin na
13 letošních kurzů s tím, že
některé hodiny budou ještě
doplněny. A pokud jste
nemohli na zahájení dorazit,
tak nevadí, rozvrh pro tento
školní rok naleznete na webových stránkách gymnázia
www.gymkl.cz a na webových stránkách města
www.klasterec.cz.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 26. října
to bude rok,
co
zemřel
pan
Alois
Matěják.
Jaká nenahraditelná
ztráta. Manželka Olga
s rodinou.

19.
září
uběhly dva
roky, co nás
opustil pan
Petr Dubec.
S
láskou
vzpomíná
manželka, rodina a kamarádi.

Dne 18. října
uplyne pět
smutných
let,
kdy
utichlo srdce
manžela,
tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Vladimíra Pokorného. Stále vzpomíná
rodina a přátelé.

Dne 24. září
uběhl první
rok, kdy nás
n a v ž d y
opustila paní
J i ř i n a
Kohoutová. S láskou stále vzpomínají děti s rodinami. Všem,
kteří si na Jiřinku vzpomenou, děkujeme.

NÁŠ TIP
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Postcrossing aneb Radosti poštovních křižovatek
„Ahoj kajik44,
jsem pošťačka ve výslužbě a s manželem si užíváme důchodu – náš život je poklidný a pohodový.
Rádi koukáme na Netflix, chodíme na pěší túry, čteme knihy. Taky máme fenku jménem Daisy a kočku Jet.
Ve zdraví jsme přežili hurikán Henri, sice hodně pršelo a vítr byl mimořádně silný, ale nakonec je vše OK!
Zdravím!
Lori
Hartford, Connecticut, USA, dne 25. 8. 2021.“

Víte, kdo je kajik44? Je
to klášterecký příjemce
a odesílatel stovek a stovek pohlednic. Nakupuje
často pohledy s motivem
Klášterce nad Ohří v našem turistickém informačním centru pod radnicí
a rozesílá je do celého světa. Nejdál se naše malebné
město dostalo na Havaj,
naopak kajik44 obdržel
pohlednici například až
z dalekého Guamu. A proč
to vlastně dělá? O tom

nám sepsal následující
řádky, které jistě potěší
víc než dalších 18 místních
příznivců postcrossingu.
Máte rádi pohledy, pestrobarevné vizitky různých krajů,
rozličných kulturních fenoménů, přání k všemožným
výročím a svátkům, ale
především odrazy duší svých
odesílatelů? Milujete známky, jedinečné miniatury
reflektující život minulý, sou-

časný i budoucí v zemích
svého původu?
Cestujete rádi, a to i zprostředkovaně, prstem po

zadržet již naučené v hlavě,
jste věční začátečníci a chcete pokročit?
Odpověděli jste ano aspoň na

mapě; zajímáte se živě o různá místa po celém světě, která nejspíš nikdy osobně
nenavštívíte? Mluvíte rádi
cizími jazyky, cítíte potřebu

jednu z výše položených otázek? Pak jste tu správně,
právě pro vás je postcrossing
jako dělaný.
Výraz postcrossing vznikl
splynutím anglických výrazů
pro poštu a její výměnu.
Myšlenka sbližování národů
skrz vzájemné posílání
pohledů není vůbec nová.
Postcrossing jen oprášil fenomén, pomalu zanikající v esvětě, který klade důraz na
minimalizaci časových ztrát
a který odsouvá starosvětskou, nesnesitelně pomalou
komunikaci na vzdálenou
vedlejší kolej. Pro posílání

papírové pošty se vžilo synonymum „Snail Mail“, šnečí
pošta, zprvu posměšné, nyní
hrdě vetknuté v erb všech
staromilců veskrze lidské
tradiční metody sdílení informací.
V roce 2005 portugalský student Paulo Magalhães,
nadšený pisatel a sběratel
pohlednic, dospěl k ideji
platformy
celosvětové
výměny klasické pošty za
podpory moderních prostředků. Internet a webové
rozhraní využil k vybudování rychlé jednoduché aplikace ke zprostředkování kontaktu s dalšími jedinci – bez
ohledu na rasu, národnost, místo bydliště, věk,
pohlaví. Vytvořil stránku
www.postcrossing.com.

Připojit se ke komunitě
je naprosto jednoduché
a intuitivní. Stačí registrace na stránkách. Registrace je bezplatná a bezpečná, s důrazem na
ochranu osobních údajů.
A pak jediným stisknutím tlačítka „Poslat pohled“
obdržíte první jedinečný kód
s náhodně vygenerovanou
adresou. Chvilka tvorby,
výlet k nejbližší schránce,
pohled je na cestě!
V tu samou dobu je vaše
adresa přidělena úplně jinému uživateli, který na oplátku pošle pohled vám a „odesílatel“ se mění v „příjemce“.
Pak to chce špetku trpělivosti, neboť cesty poštovních
šneků jsou skutečně o mnoho pomalejší než odeslání
instantní SMS nebo zprávy
přes messenger.
Ve chvíli, kdy pohlednice
dorazí na správnou adresu,
což někdy zabere dva dny,
jindy dva měsíce, příjemce
pohled na webové stránce
zaregistruje do databáze
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vybavených zásilek a úspěšnému odesílateli je k dispozici další adresa. A tak dál
a dál, kolem a dokola, dle
libosti, dokud to jednoho
baví. S přibývajícím množstvím odeslaných pohlednic
operační systém přiděluje
bonusové adresy, nakonec
můžete mít na cestách desítky „poštovních holubů“
naráz. Konta nejlepších
z postcrosserů čítají až desetitisíce odeslaných a přijatých položek.
Internetová stránka v současnosti sdružuje přes
800 tisíc registrovaných
jedinců z 209 zemí světa
a v rámci výměny zprostředkovala odeslání více než
60 milionů zásilek. Stala
se skutečnou sociální sítí se
všemi náležitostmi. V aplikaci jsou k dispozici galerie
pohledů, přehledné databáze
participujících uživatelů, rozmanité statistiky a také

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

s přehledem oblíbených
pohlednicových témat. Ta
sice nejsou pro odesílatele
závazná, naprostá většina
korespondenčních protějšků
ale k uvedeným preferencím
přihlédne, a pokud ve své
kolekci prázdných pohledů
adekvátní mají, rádi se o něj
podělí.
A tak jste na výborné cestě
poznávat krásy jiných zemí,
krajů a regionů, rozšiřovat
svou sbírku pohledů se psy,
kočkami a slony, znamenitými díly světového umění,
animovanými postavičkami,
hrdiny filmů a seriálů, vánoční a velikonoční tematikou
a vyplníte-li v profilu příslušné datum, i přání k narozeninám.
Mezi postcrossery je i velká
řada sběratelů známek a ti
krom výměny samotného
pohledu významně rozšiřují
a zkrášlují filatelistickou
kolekci.

se) cizí jazyky. Obecně
dominuje angličtina a jazyky
zemí zastoupených vyššími
počty uživatelů, takže není
problém procvičit si němčinu, ruštinu, španělštinu.
I bez jazykové výbavy se ale
lze obejít, v době internetových překladačů. Mezi uživateli je i mnoho školních tříd
a kroužků, které prostřednictvím sdílení pohledů
poznávají svět a hrou osvojují cizí jazyk. Komenský
jásá!
Na celé výměnné záležitosti
je ovšem nejkrásnější, že
každý pohled, který úspěšně
zdolá nástrahy někdy velmi
dlouhé pouti, je unikát,
svébytné umělecké dílko.
Pečlivě vybraný, popsaný,
ofrankovaný a vyzdobený
přírůstek do sbírky. Artefakt,
který zpravidla obsahuje
i ručně psanou část, vzkaz.
Občas jde jen o stručný
pozdrav, letmou zprávu,
občas však sdělení obsahuje
střípek života odesílatele,
odraz jeho mysli, zálib,
tužeb, radostí, strastí, rodinného
a
geopolitického

NÁŠ TIP

zázemí. Lidské poselství
Postcrossingu je nade všechna úchvatná pobřeží, hory,
chrámy, krásné známky
i úhledné dekorace.
Každá podobná aktivita je
dnes nad zlato. Propojuje,
sbližuje, empaticky sdílí.
Boří hranice mezi lidmi.
Nezištně bojuje s xenofobií,
nacionálními a nacionalistickými stereotypy. Můžete čelit
populismu, dezinformacím,
hoaxům, fake news či obyčejné lidské závisti a nenávisti, ale každá taková zpráva odjinud vás ujistí, že i na
druhém konci cesty pohlednice existuje obyčejný člověk. Člověk jako vy.
Mnohem více informací
o fenoménu postcrossingu
dostanete přímo na jeho
stránkách. Pokud vás myšlenka spojení se světem cestou výměny pohledů zaujala,
neváhejte a směle tam.
Čekají na vás mnohá dobrodružství, objevitelské výpravy, jedinečné zážitky. Vzhůru
do světa poštovních křižovatek – HAPPY POSTCROSkajik44 ■
SING!

Soutěž Cesta kolem světa za
dvacet dnů

fórum pro vzájemné sdílení
praktických poštovních zkušeností a poznatků a plánování srazů (meetups) podobně „postižených“ jedinců.
Naštěstí se všude kolem nás
stále vyskytuje množství
nadšenců, kteří si nenechají
pohlednice vzít. A tužky,
známky, pásky, nálepky
a další kreativní pomůcky
k jejich dozdobení.
Pohledy lze i tvořit – kresbou,
tiskem autorských fotografií,
metodou koláže. Imaginaci
a kreativitě se meze nekladou, osoby tvůrčího ducha
jsou vřele vítány.
Každý z uživatelů má svůj
profil, stručnou prezentaci

Statisticky nejaktivnějšími
uživateli služby jsou Němci,
Američané, Rusové, Bělorusové, Nizozemci, Finové
a také dálněvýchodní Číňané
a Japonci. Z těchto zemí chodí pohledy nejčastěji. Česká
republika nezůstává pozadu
a v přepočtu na obyvatele
máme velmi slušnou pozici.
Jednou za čas ale dojde i na
země, kde je uživatelů
pomálu (především v Africe),
nebo raritní ostrovní destinace jako Alandy, Guernsey
či Guam. To je pak skutečný
svátek.
S mnohonárodnostní povahou Postcrossingu souvisí
i možnost používat (a učit

Název soutěže, o které jsem se zmiňovala v jednom ze
svých příspěvků na jaře, jsem vymyslela v době hlubokého
lockdownu. Chtěla jsem povzbudit kamarády a známé,
vytrhnout je z letargie, ze zavřeného domova a alespoň
tímto způsobem společně procestovat svět. Myslím, že se
mi to podařilo, šestnáct účastníků dorazilo až do cíle. A tak
jsem se rozhodla, že tuto akci zopakuji. Celá zeměpisná
soutěž má deset částí a bude trvat opravdu 20 dnů. Objedeme společně téměř celý svět, zastavíme se i u nás, v naší
krásné zemi. V současné době internetu je velmi obtížné
takovéto otázky vymýšlet. Stačí dvě indicie, párkrát kliknete a máte odpověď. A tak neočekávejte jednoduchá
zadání. Vaši předchůdci strávili mnohdy poměrně dost
času hledáním správných odpovědí. Často mi psali, jak
složitě se dopátrali řešení, které někdy stejně bylo špatné.
Také jsem dostávala odpovědi, nad kterými jsem se dokonce pobavila. Většina účastníků mi děkovala, že jsem je
donutila o zajímavém místě přemýšlet, vyhledat si ho na
mapě a přečíst si nové informace. To byl a bude i v nadcházejícím kole můj hlavní cíl. Úkolem bude nejen najít
správnou odpověď, ale zjistit i něco víc, zajímat se o souvislosti, propojit zjištěné s historií, s uměním a někdy se
při plnění úkolů i zasmát nebo si zazpívat. Pokud jsem vás
neodradila, ale naopak nalákala k účasti na této soutěži
můžete se jednoduše přihlásit na adrese:
h.p.ris@seznam.cz.
První otázku a podrobná pravidla dostanete 10. listopadu
na vaši mailovou adresu. Přeji všem krásný podzim.
Hanka Příšovská ■

POHLED DO HISTORIE
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Od požáru Národního divadla uplynulo 140 let
Požáry provází lidstvo od nepaměti. To, že je oheň dobrý
sluha, ale zlý pán, ví každé malé dítě. A to, že si i Klášterec zažil několik velkých požárů, víte i vy ze stránek
Kláštereckých novin.

V letošním roce by se také
měly v nově otevřeném kulturním centru opět konat Klášterecké divadelní žně. A aby
toho nebylo málo, v infocentru
pod radnicí si stále můžete
zakoupit knihu o historii
kláštereckého ochotnického
divadla od Jana Miloty! Vše do
sebe zapadá, a proto se
v tomto čísle podíváme na
kloub trochu širšímu tématu,
jednomu z historicky nejzásadnějších požárů v naší historii, a to požáru Národního
divadla, od jehož vypuknutí v srpnu uplynulo 140 let.
Příčina požáru Národního
divadla nebyla a zřejmě nebude nikdy objasněna. Podle
závěrů tehdejšího vyšetřování
byli viníky klempíři, kteří pracovali na střeše budovy, pozdější pokusy o vyšetření celé
záležitosti ale tuto verzi zpochybňují.
A co se v srpnu 1881 vlastně stalo?
Ještě nedokončená budova
Národního divadla vzplála

12. srpna 1881 a údajně
z důvodu instalace tehdy nové
módní novinky – hromosvodu.
Skupinka klempířů dle vyšetřovací verze zapomněla po
práci správně uhasit uhlíky
v kamínkách na letování. Uhlíky vysypali do měděného okapu, zalili je vodou, přesto od
nich chytilo dřevěné bednění
střechy. Začínajícího požáru si
všiml hasič na pochůzce
a požární hlásič v budově
Národního
divadla
včas
sepnul, ale shodou náhod přišlo ve stejnou dobu hlášení
o požáru v nedaleké Poštovské ulici a v hasičské centrále
tak nepoznali, kde hoří, protože dva přijaté kódy najednou v Morseově abecedě způsobily, že přišla jen dlouhá
čára. Když přišlo přibližně po
půl hodině hlášení o požáru
znova, bylo již bohužel pozdě.
Hasič Kořínek, který hlásil
požár hasičské centrále, mezitím spustil hydranty, ve kterých ale nebyl téměř žádný
tlak, protože v budově bylo
současně spuštěno kropicí

zařízení. Navíc v nádrži na
Karlově, která zásobovala
divadlo, den předtím prasklo
potrubí a v nádrži došlo
k poklesu vody.
Příliš mnoho náhod?
Aby toho nebylo málo, problémy dělala i železná protipožární opona, která nešla spustit a za normálních okolností
by oddělila požár od zbytku
budovy. Šíření požáru neprospěl ani silný vítr a nakonec
vzplál i zbytkový plyn v potrubí.
Důsledky nakonec nebyly tak
tragické, jak se zdálo – oheň
zničil střechu, jeviště, hlediště
včetně dekorací k chystané
premiéře opery Libuše, hasičům se ale podařilo zachránit
velké množství uměleckých
děl, zachoval se také vestibul
divadla, foyer, lodžie i šatna,
kanceláře a další řada místností. A zásadní také je, že
se hasičům podařilo lokalizovat ohnisko požáru,
a tím mohli zabránit, aby
oheň přeskočil na okolní
budovy.
Jedním z těch, kdo budovu
Národního divadla hasili jako
první, byl i významný český
sochař Bohuslav Schnirch.
Byl osloven Josefem Zítkem,
autorem projektu Národního
divadla, aby tuto budovu
ozdobil svými sochami. A mezi
jeho nejvýznamnější dílo patří
právě Trigy s bohyněmi
vítězství, umístěné na nárožních pylonech budovy divadla.
Ty původní byly zničeny
během onoho požáru roku
1881 a musely tak být obnoveny. Vytvořili je až jeho žáci
– sochaři František Rous,
Emanuel Hallmann a Ladislav
Šaloun, autor sousoší Jana
Husa na Staroměstském
náměstí.
A právě Schnirch byl první,
kdo oficiální verzi příčiny
požáru zpochybnil svým
svědectvím. Vypověděl, že
ohnisko požáru nebylo
pouze jedno, ale dvě, na
dvou protilehlých místech
střechy.

Ve 20. století se příčinu požáru pokusil objasnit vědecký
tým pracovníků Výzkumného
a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech, o průběhu
vyšetřování je také kniha
Požár Národního divadla aneb
Příliš mnoho náhod od Miroslava Ivanova. Výsledky
zkoumání prokázaly, že zmiňované uhlíky oheň způsobit
nemohly. Nejpravděpodobnější verzí tak je, že byl požár
založen úmyslně, ale ani tato
varianta nejde zcela potvrdit
či vyvrátit.
A nezapomeňme také na společenskou a politickou atmosféru druhé poloviny 19. století, kdy panovalo zvýšené
napětí mezi českými a německými obyvateli Prahy. Existovala i varianta, že požár
úmyslně
založili
pražští
Němci.
A jak to bylo s onou celonárodní sbírkou na obnovu
Národního divadla?
Tato legenda má reálný
základ, ale musíme si uvědomit, že dary „prostých chudých Čechů, kteří věnovali na
obnovu budovy svůj poslední
krejcar“, jsou spíše představou reálného socialismu, než
skutečností. Sbírky na obnovu
Národního divadla se opravdu
konaly po celé zemi a jistě
nemalou měrou přispěly také,
zásadní ale byly jiné finanční
prostředky. Budova byla jednak pojištěna a pojišťovna
vyplatila téměř 300 000 zlatých, na obnovu zlaté kapličky
přispěl také stát a sněm Království českého a panovnická
rodina Habsburků v čele
s císařem Františkem Josefem I. Ti přispěli částkou
31 000 zlatých. Velkou sumu
věnovala také Praha, a to
181 000 zlatých, dále
významnými částkami přispěla velká města jako např.
Plzeň a také tehdejší samostatná města Smíchov či Karlín.
Větší částky na opravy budovy
pak darovaly české šlechtické
rody či ruský car Alexandr III.
Lenka Fricová ■

Národní divadlo bylo opětovně otevřeno v roce 1883
a nás zajímá, kdo byl autorem nové opony. Nápovědou
vám může být legendární film Světáci. Správnou odpověď
posílejte na redakce@muklasterec.cz a vyhrajte knihu
o historii kláštereckého divadla od Jana Miloty.
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Ani o letních prázdninách se střelci nenudili
O týden později proběhl tradiční závod nazvaný Střelba na
padoucha a na špalíky, a to na
střelnici SSK Kadaň, kde je
spolek hostující organizací. Bez
ohledu na méně příznivé počasí dorazilo na závod 46 střelců.
V disciplíně střelba na padoucha (10 ran v měřeném čase)
zvítězil Pavel Sandtner (AVZO
Jáchymov) před Vladimírem
Frančekem (KVZ Karlovy Vary)
a Jaroslavem Veselkou (AVZO
Cheb), ve stejném sledu skončilo i celkové pořadí. V disciplíně střelba na špalíky, kde se
postupně vzdálenost 10 metrů
Spolek AVZO Střelci Klášterec nad Ohří uspořádal
o dvou srpnových sobotách
střelecké soutěže. První
z nich byl 4. ročník Střeleckého dne v loděnici ve spolupráci s TJ Ohře pod záštitou
města Klášterce nad Ohří.
Akce pro děti a rodiče se
zúčastnilo 75 malých i velkých střelců. V dílčích dětských kategoriích střílelo 40
dětí do 15 let a v hlavním
závodu o pohár Střeleckého
dne bojovalo 26 dvojic, tedy

prodloužila až na 50 metrů,
bojovalo o první příčky
11 výtečných střelců a vítězem
po opakovaných rozstřelech
pro tento rok je Stanislav
Novotný (AVZO Jáchymov)
následovaný Janem Gruntem
(KVZ Březno) a Vladimírem
Frančekem (KVZ Karlovy
Vary). Všem přítomným střelcům děkujeme za účast
a těm nejlepším blahopřejeme
k úspěchu v závodech a těšíme
se na další setkání.
Jaroslava Peštuková
AVZO Střelci
Klášterec nad Ohří ■

dospělý a dítě. Pohár za
1. místo vyhrála Lucka Koblitzová s dědou, za 2. místo získala trofej Běla Šplíchalová
s tatínkem a pohár za
3. místo putuje do Kadaně
Terezce Krejčí s maminkou.
Krásného počasí využilo
mnoho zúčastněných k projížďce po Ohří na pramicích
i kajacích. Zpestřením bylo
hasičské auto zástupců AVZO
Nučnice. Po absolvování střelecké soutěže byli odměněni
všichni malí účastníci.

Klášterecká motokrosová stopa ve Francii

Robert Kešner (druhý zleva) s národním týmem

Do motokrosových závodů
„Národů veteránů“ ve Francii
byl nominován i náš klášterecký závodník Robert Kešner a se
svými parťáky si nevedl vůbec
špatně. Společně obsadili
šesté místo z jedenácti národních týmů.
Classic motocross Nations se
konal ve dnech 28. až
29. srpna ve francouzském

Ahunu. A Čechům se dařilo
i v jednotlivcích. Miroslav
Nejedlý (Chýně u Prahy) skončil na 1. místě, Robert Kešner
(Klášterec nad Ohří) na 4. místě, Erich Hrubý (Vysoká Pec
u Chomutova) na 15. a Aleš
Kroupa (Zelená u Chomutova)
i přes technické problémy dojel
a skončil na 22. místě. Všem
děkujeme za reprezentaci.

Eliška Kvasničková si na mistrovství Evropy dojela
pro krásné 8. místo, na světě byla jedenáctá
V italském Trentu se jelo
Mistrovství Evropy v silniční
cyklistice. A Klášterec nad

Ohří byl u toho! Eliška Kvasničková jela časovku jednotlivkyň, které se zúčastnilo

38 juniorek z celé Evropy.
Trať vedla ve zvlněném terénu a byla dlouhá 22 kilometrů. Eliška obsadila krásné
8. místo! Fandilo nejenom
Útočiště. A co víc! Postarala
se o zatím nejlepší český
výsledek na mistrovství světa
v silniční cyklistice v Belgii,
když v časovce juniorek
obsadila 11. místo z 55 startujících. Gratulujeme a přejeme spoustu dalších nejen
sportovních úspěchů.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
03.
05.
10.
12.
17.
19.
24.
26.
31.

10.(Ne) 15:30–16:30
10. (Út) 17:00–18:00
10. (Ne) 15:30–16:30
10. (Út) 17:00–18:00
10. (Ne) 15:30–16:30
10. (Út) 17:00–18:00
10. (Ne) 15:30–16:30
10. (Út) 17:00–18:00
10. (Ne) 15:30–16:30
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Hodina pohybu navíc v mateřských školkách
Pátý
ročník
projektu bude
zahájen 4. října. Projekt,
který organizuje hokejový
klub HC Tygři Klášterec
nad Ohří ve spolupráci
s mateřskými školkami, je
zaměřen na rozvoj všeobecných pohybových schopností
a získávání sportovních
dovedností ve sportovních
hrách u dětí předškolního
věku ve všech mateřských
školkách.
Celý projekt je v každém
školním roce rozdělen do čtyř
sportovních aktivit: bruslení
na zimním stadionu, rozvoj pohybových doved-

ností a schopností v tělocvičně hokejového klubu,
míčové hry a kopaná na
zrekonstruovaném sportovním areálu.
Ke všem těmto sportovním
aktivitám jsou dětem poskytovány hokejovým klubem
pomůcky – brusle, helmy,
rukavice a sportovní náčiní.
Profesionální a ohleduplný
přístup trenérů pomáhá ke
vzbuzení zájmu o sport
u malých sportovců.
Přejeme si, aby tento ročník
nebyl ovlivněn epidemiologickou situací a děti spolu
s učitelkami mohly využívat
sportoviště v našem městě.
Dagmar Megová
zástupkyně ředitelky MŠ ■

Když se něco nevzdává, vypadá to takhle...

Kdysi dávno, před lety, konalo
se mezinárodní mistrovství
v extrémním závodě tříčlenných štafet, na druhé straně
naší země, a mělo motto:
Závod, který se nevzdává...
Zatím to vypadá, že to vzdali
pořadatelé a druhý rok po
sobě
oblíbený
BobrCup
neuspořádali. Co však vzhledem k nadšení všech startujících ještě chvíli bude, je „náš
váš“ Ropák, uspořádaný letos
podruhé.
V sobotním dopoledni se
v areálu hospody Na Vyhlídce
v Rašovicích sešlo 17 týmů, odhodlaných poprat se
s nástrahami Doupovských
kopců, výběhů, seběhů, výjezdů a sjezdů. S pravým
doupovským bahýnkem a proudo-olejem řeky Ohře, oddělující Doupovské hory od těch
Krušných, kterým se Ropák
vyhýbá.
Ve 12 hodin vyrazili společně
všichni běžci z brány areálu,
aby každý z nich vybojoval na
13 km dlouhé trati co nejlepší

umístění s co největším
náskokem na soupeře a tento
náskok předal svému cyklistickému parťákovi. Cyklista
vyrazil z brány se stejným
úkolem, jen trochu jiným
směrem, na trasu dlouhou
23 km, po které předává štafetu svému vodáckému finišmanovi. Vodácký mistr musel
doběhnout k řece, probrodit
se pro svou kéňu, pracně do
ní nalodit a jet na plný plyn po
proudu řeky Ohře směrem na
Kadaň, kde se po cca 2,5 km
otočil na cestu zpět k rašovické lávce. Pod lávkou musel
vylodit, uběhnout s lodí 150 m
po souši, nad lávku, kde se
znovu nalodil a napříč řekou
Ohří zaspurtoval pro své umístění do cíle u druhého břehu.
Na běžce čekalo okolo 400
nastoupaných a naklesaných metrů, spousta bláta,
kamení a nezapomenutelný
brod řeky Ohře. Všichni běžci to dali bez větších problémů
a bez zranění. Nikdo z nich se
ani neutopil, ba ani nenapil.

Cyklista musel letos bohužel
využít kousek cyklostezky do
Kadaně, protože původní trať
byla zarostlá vysokým pažitem. Na kole musel překonat
cca 800 výškových metrů,
nahoru i dolů, a čekal ho i brod.
Pro kolaře byl stejný jako pro
klusáky, ale podmínky byly
odlišné. Zkoušeli jste někdy
chodit v cyklotretrách? Kloužou
i na suchu, a co potom ve vodě?
Proto někteří bikeři, nesoucí
svůj stroj na rameni, měli kontakt s vodou velice osobní
a někteří ji určitě i ochutnali.
Ovšem divácká kulisa v místě
brodu byla příjemná a motivující. Taktéž na rašovické lávce bylo fandících diváků
dostatek. Všichni včetně pořadatelů si celou akci užili a po
skončení závodu zůstali na

ducha, srandu, zábavu a zážitek z těch silnějších.
Vítězným týmem byli Krušnohorci (Martin Bidpaj Šindelář, Martin Vembloud
Rytych, Ánri Outrata),
nejlepší MIX tým: Jeny
Eliáš, Olda Huja, Irča
Konvalinková, a nejlepší
ženský tým: Jana Damašková, Marcela Michalková,
Verunka Nagyová.
Pro nás, pořadatele, byli nejlepší všichni. Byli skvělí, dali
to, dali to i bez tréninku,
neremcali, makali, bavili se
a bylo nám spolu fajn.
Díky všem za účast a předvedené výkony.
Spešl thanks:
Ríša Pleticha, Martin Šindelář, Martin Rytych, Karel
Kubový (příprava závodu)

afterparty až do nočních
hodin. A o zábavu šlo v první
řadě. Celá akce byla ušita pro
každého, proto se účastnili
i úplní amatéři, aby překonali
sami sebe a užili si týmového

Dana Rytychová, Denča
Tökölyová, Jirka Skalecký
(kancelář, časomíra, hlášení
z trati).
My to nevzdáváme!
ROPÁK CREW ■
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Vyklízení domů, bytů, chat.
Tel.: 601 521 459.

Pronájem bytů v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

MOBILNÍ PEDIKÚRA
V Klášterci nad Ohří a okolí
nabízíme mobilní pedikúru
v pohodlí vašeho domova.
Neváhejte zavolat:
730 689 423.

CENÍK INZERCE
V KLÁŠTERECKÝCH
NOVINÁCH
NAJDETE
NA WEBU MĚSTA.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetrahnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16-20 týdnů, cena 185-229,- Kč/ ks
Prodej: 27.10. 2021
Klášterec – u autobusového nádraží – závory – 14.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00–16.00 hod.,
tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

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

KŘÍŽOVKA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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