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USA – Malý lví princ Simba se připravuje na svou budoucí vládu. Jeho strýc Scar, původní následník trůnu, však spřádá své vlastní, temné plány (2D)

Folkový večer – Trapas – výherci Porty, Jak je neznáte – Marcela Voborská a Helena Maršálková, legendy Pacifiku, Ondřej Paska (kytara), Tomáš Suchomel (perkuse)

VB – Neúspěšný muzikant se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky. Jen on. Není to životní loterie? (2D)

USA – Teriér Max musí na venkov. Pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany, nejhorší jsou krocani! (2D)

USA – Warrenovi kdysi uložili démony posedlou panenku za sklo a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním. Kdo mohl tušit, že Annabelle probudí jiné zlé duchy (2D)

Komentovaná prohlídka parku s Františkem Kroupou, východní Stibalův okruh, vstupenky lze zakoupit v infocentru pod radnicí, lze domluvit i individuální termín

USA – Malý lví princ Simba se připravuje na svou budoucí vládu. Jeho strýc Scar, původní následník trůnu, však spřádá své vlastní, temné plány (3D)

USA – Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti (2D)

Večer pod lampiony – Velmi oblíbený tradiční hudební večer plný těch nejhezčích písniček z let dávno minulých s hudebním divadlem Hnedle vedle, kiosek otevřen

USA – Náš superhrdina se vydá se svými kamarády na prázdniny do Evropy, Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si však vezme brzy za své (2D)

USA – Horor. Když na malé floridské městečko udeří hurikán, stoupající voda brzy přestane být největším problémem. Připlavou totiž hladoví nezvaní návštěvníci… (2D)

USA – K nesmělému řidiči Uberu v akční komedii přisedne nerudný zákazník, tajný policajt po operaci očí, který řidiče využije k dopadení drogového dealera (2D)

O psu pes – divadlo Kampa Praha – pohádkové představení velmi úspěšného divadla rodiny Jaroslava Duška pro milovníky psů a blues

Francie – Po nehodě vesmírné lodi se malý Willy sám v záchranné kapsli dostává na neznámou, divokou planetu. Naštěstí má s sebou parťáka – robota Bucka (3D+3D zvuk)

Hudební festival podpořený městem, Primitiv Aktustik, Martin Jáchym & The Common Sense, Lake Stopper, Trepifajxl, Garage & Tony Ducháček

USA – Teriér Max musí na venkov. Pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany, nejhorší jsou krocani! (2D)

USA – Náš superhrdina se vydá se svými kamarády na prázdniny do Evropy, Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si však vezme brzy za své (3D)

USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (2D)

Michal Pavlíček a hosté, koncertní program Pošli to tam, závěrečný koncert hudebního festivalu

USA – Warrenovi kdysi uložili démony posedlou panenku za sklo a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním. Kdo mohl tušit, že Annabelle probudí jiné zlé duchy (2D)

Koncert účastníků houslových kurzů

Galakoncert v rytmu tanga – Gorka Hermosa (akordeon, Španelsko), Jaroslav Svěcený (housle), Ladislav Horák (akordeon)

USA – Náš superhrdina se vydá se svými kamarády na prázdniny do Evropy, Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si však vezme brzy za své (2D)

Výstava houslí s komentářem Jaroslava Svěceného – slavné italské, francouzské, německé a české housle tří staletí

Cigánski Diabli a Jaroslav Svěcený

USA – Horor od režiséra a scénáristy Jima Jarmusche, v hlavní roli Bill Murray. Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru války se zombie vylézajících z hrobů (2D)

Jitka Zelenková s kapelou, koncertní program Sametový hlas

USA – Náš superhrdina se vydá se svými kamarády na prázdniny do Evropy, Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si však vezme brzy za své (3D)

Výstava obrazů Adama Nováka, kterého známe jako Péťu Bajzu ze seriálu Bylo nás pět, hudební dorpovod Jaroslav Svěcený, více na str. 3

Dejte si Bacha na Vivaldiho! – Jaroslav Svěcený a Martina Včeláková (housle), komorní orchestr Virtuosi Pragenses

Spider-Man: Daleko od domova

Dětská hra

Srážka s láskou

USA – Náš superhrdina se vydá se svými kamarády na prázdniny do Evropy, Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si však vezme brzy za své (2D)

USA – Horor. Andy dostane k narozeninám úžasnou hračku. Nejnovější výkřik technologií. Hračka ví vše, jako člověk. Ale také velmi ráda vraždí…

USA – Romantická komedie s Charlize Theron. Hipster Fred vtrhne do oslnivého světa kandidátky na prezidentku Charlotty jako uragán a o skandály rázem není nouze (2D)

Živá kronika Mikulovic a Vernéřova Setkáním veřejnosti a regionálních umělců opět ožije v rámci 2. ročníku této akce kostel sv. Mikuláše – čtěte více v pozvánce na str. 16
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USA – Začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na bříšku (2D)

Baroko na kláštereckém zámku – Jaroslav Svěcený (housle) a Michaela Káčerková (virginal), kompletní program na str. 10

Popis

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Mikulovice

Kino Egerie

Letní kino

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Zámecký park

Kino Egerie

Kino Egerie

Letní kino

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Letní kino

Kino Egerie

Rašovice Vyhlídka

Kino Egerie

Kino Egerie

Kino Egerie

Zámek – nádvoří

Kino Egerie

Zámek – sál

Zámek – nádvoří

Kino Egerie

Zámek – sál

Zámek – nádvoří

Kino Egerie

Zámek – nádvoří

Kino Egerie

Galerie Kryt

Zámek – nádvoří

Kino Egerie

Zámek – sál

Místo konání

120 Kč

120 Kč

130 Kč

zdarma

120 Kč

70 Kč

130 Kč

110 Kč

120 Kč

30 Kč

140 Kč

100 Kč

50 Kč

120 Kč

120 Kč

120 Kč

20 Kč

150 Kč

100 Kč

110 Kč

140 Kč

100 Kč

350 Kč

120 Kč

50 Kč

250 Kč

120 Kč

100 Kč

350 Kč

120 Kč

300 Kč

140 Kč

zdarma

250 Kč

120 Kč

200 Kč

Vstupné

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

25. 7.

19.00

17.00

14. 7.

20. 7.

19.00

13. 7.

19.00

16.00

13. 7.

18.00

19.00

12. 7.

19. 7.

19.00

11. 7.

19. 7.

19.00

10. 7.

19.00

20.00

7. 7.

18. 7.

19.00

7. 7.

19.00

14.00

7. 7.

19.00

20.00

6. 7.

17. 7.

19.00

14. 7.

14.00

6. 7.

20.00

4. 7.

6. 7.

19.00

4. 7.

19.00

17.00

4. 7.

20.00

20.00

3. 7.

5. 7.

19.00

3. 7.

5. 7.

Klášterecké hudební prameny

20.00

2. 7.

Psí poslání 2

Název akce/filmu

Datum Čas

KULTURNÍ PŘEHLED
06/2019 | strana 2

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

06/2019 | strana 3

V červenci se v klášterecké galerii Kryt představí scénograf, malíř a herec Adam
Novák. Adam už navždy pro všechny zůstane Petrem Bajzou ze slavného českého
seriálu Bylo nás pět. Dlouhé roky byl
v angažmá v divadle Rokoko, natočil nespočet filmů a seriálů, herectví ale před nedávnem, jak se říká, pověsil na hřebík.
Vystudoval Uměleckou průmyslovou školu
scénografickou a věnuje se především scénografii a umění – malbě, vytváří ale i sochy.
Jeho doménou jsou figurální tvorba a velká
plátna. Oblíbené motivy? – Různé výjevy
s konkrétní atmosférou, např. z prostředí
kaváren, jedním ze stěžejních témat jeho
tvorby byl hmyz, či halucinogenní témata
hrající si více s prostorem. Pracuje také jako
patinér pro zahraniční produkce. Výtvarně
se podílel i na filmech, mezi něž se řadí mj.
bondovka Casino Royale, český velkofilm
Jan Hus či seriál Zdivočelá země, kde si také
zahrál jednu z rolí.
Vernisáž výstavy s názvem „Adam
Novák – Obrazy“ se uskuteční 4. července v 17:00 a hudebně ji doprovodí
houslista Jaroslav Svěcený.
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
rok 2019 se
nám překlopí
do své druhé
poloviny
a začnou dětmi
očekávané
prázdniny. Podařilo se dokončit dvě největší
investiční akce, které jsme zahájili již v loňském roce. Na městském stadionu tak začnou běhat
sportovci nejen po nově založeném trávníku, ale zejména na
nově položeném tartanu. Šest
drah pro běh, ale i další atletické
disciplíny tak mění po mnoha
letech vzhled i úroveň tohoto tradičního sportoviště v centru
našeho města. Jsem velmi rád,
že se tuto dlouho očekávanou
velkou investici podařilo dokončit
navzdory mnoha škarohlídům,
kteří dlouhodobě přinášeli jen
negativní „zaručené“ informace,
že u nás tartan nikdy nebude. Je
však třeba pokračovat další etapou a zaměřit se na zázemí pro
sportovce. Věřím, že najdeme
společnou řeč a k důstojnému
sportovišti dobudujeme i chybějící šatny a další sociální zázemí.
Druhým velkým projektem je
přeměna parku pod Královéhradeckou ulicí. Doplněn bude ještě
o tzv. street workout, což je hřiště
na cvičení pro širokou veřejnost.
Ale i tady se chystá pokračování.
Z tohoto „cyklistického uzlu“
budeme hned příští rok pokračovat s budováním cyklotrasy
napříč celým naším městem
podél Kláštereckého potoka až
do Útočiště. Naplňujeme tak
postupně cíle tzv. cyklogenerelu
města, kterým jsme před třemi
lety změnili přístup k budování
tras a stezek pro cyklisty i pěší.
Vždy se závěrem školního roku
probíhá mnoho kulturních i sportovních akcí. Letošní rok je však
výjimečný dnem 22. června, kdy
se do celoměstské akce Sportu
otevřeno zapojila velká část
našich aktivních sportovců. Za to
jim patří velké poděkování.
Červenec pak začneme naší prestižní kulturní akcí, již 15. ročníkem festivalu Klášterecké
hudební prameny pod vedením
uměleckého ředitele Jaroslava
Svěceného. Letošní program je
obzvláště nabitý.
Krásné prázdniny a dovolené
Vám všem.
Štefan Drozd,
starosta města I
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Přes prázdniny se rozeběhnou práce na školských zařízeních
V letních měsících, kdy si děti užívají prázdniny, se odbor výstavby a rozvoje města pravidelně soustředí na stavební úpravy
škol a školek ve městě.
Mateřské školy
Jak jsme vás již informovali dříve, v areálech mateřských
škol v Lípové a Školní ulici se přes léto vybudují zahrady
v přírodním stylu. Město na tento projekt získalo dotaci ze
Státního fondu životního prostředí. V kláštereckých mateřinkách se po úspěšné žádosti realizují vyvýšené záhonky, o které
děti začnou samy pečovat, a dalších zelených ploch. Přibydou
hrací prvky jako prolézačky, počítadla, venkovní pexeso, smyslový chodníček nebo třeba hmyzí domečky, a dokonce i krmelec. Jednotlivé prvky budou převážně z přírodního materiálu,
nejčastěji ze dřeva.

mlhoviště (viz obrázek). Děti z mateřské školy v Souběžné
ulici uvítá po prázdninách zrekonstruovaná umývárna.
Školka v Lesní, kterou již zahrada v přírodním stylu obklopuje, se v létě dočká opravy stávající nákladové rampy.

V areálu mateřské školy ve Školní ulici vzniknou nové
chodníky v zadní části zahrady. Odstraní se pozůstatky starých cest a původních betonových prvků jako pískoviště či

Pojďme tvořit společně.

Základní školy
I objekty základních škol se na letní měsíce vyprázdní a bude
možné tak leccos vylepšit. V případě ZŠ ve Školní ulici se
opraví dlažba v části školy, kterou využívá 2. stupeň. V současné době se k této budově připravuje projekt na výměnu
rozvodů vody.
V areálu ZŠ v Petlérské ulici se žáci dostanou v září k tělocvičně a učebně pěstitelské výchovy po novém chodníku.
Zde již byl také instalován požární žebřík vedoucí od spojovací
chodby k tělocvičně, na jejíž střechu nebylo možné se v minulosti dostat.
V budově ZŠ v Havlíčkově ulici jsou již práce hotové.
Výměna kotlů a vyvložkování komínu mohlo proběhnout
již po ukončení topné sezony, aniž by to negativně ovlivnilo
výuku.
Během léta budou rovněž opraveny podezdívky tenisových kurtů, které sousedí se školou v Krátké ulici. Ve
školní kuchyni se také vymění vzduchotechnika, nová
bude díky rekuperaci šetřit provozní náklady (rekuperace
= zpětné získávání tepla, pozn. red.). Na tento projekt město
žádá o dotaci. Přislíbenou dotaci má také na pořízení odborné učebny fyziky a dalších přírodních věd.

SPOLEČNĚ
PRO KLÁŠTEREC
Opět máte možnost zasílat své návrhy a nápady, co by
se mohlo v našem městě realizovat. Projekty musí být
realizovány na nemovitostech města (stavby a pozemky).
Náklady mohou být v maximální výši 250.000 Kč. Neváhejte však přicházet i s nápady, které nesou mnohem
nižší náklady, alespoň jich město bude moci realizovat
více. Město na vítězné projekty, o kterých rozhodnete
v prosinci hlasováním, vyčlenilo částku 1 milion Kč.
Své návrhy zasílejte od 1. července do 30. září 2019
na podatelnu městského úřadu nebo elektronicky na email: spolecneproklasterec@muklasterec.cz. Doporučujeme návrhy konzultovat předem, aby splňovaly všechny
náležitosti, pomůžeme vám také s odhadem finančních
prostředků. Koordinátorky projektu: Adéla Václavíková
(tel.: 474 359 686, e-mail: vaclavikova@muklasterec.cz),
Radka Hodicová (telefon: 474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz).
Díky projektu se v roce 2018 podařilo realizovat
tyto vaše návrhy:
Odpočinková zóna s herními prvky v Útočišti – Posezení,
zastřešení a veřejné ohniště v loděnici – Oprava terasy
u Chomutovské čp. 207 – Projekt na rozvoj veřejného
prostranství v Klášterecké Jeseni
V tomto roce se na základě vašich nápadů buduje:
Obnova hřiště ve Vítězné ulici – Sportujeme podél Ohře
(kilometrovníky, odpočívadlo, infotabule) – Fasáda skautské klubovny – Rozšíření hřiště v Útočišti – Autobusová
zastávka v Klášterecké Jeseni

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

06/2019 | strana 5

EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Aktuální téma: Sekání trávy ve městě
Sekání trávy ve městě má svá
pravidla a svá specifika. V podstatě jde o „alchymii“, je nutné
začít včas, aby tráva nepřerostla, je nutné pružně reagovat na počasí, sekat v určité
době jen na určitou výšku,
někdy je nutné přestat sekat
úplně. Kolem sekání v Klášterci
zbytečně panuje spousta
mýtů.
Jak je to doopravdy? Víte,
proč se seká brzy na jaře,
i když se nezkušenému oku
může zdát, že tráva neroste? A kolikrát za sezónu se
vlastně v Klášterci seká? Nebo
je snad lepší nesekat vůbec?
Snad vám na některé otázky
odpovíme v tomto článku
a třeba pak sekání trávy uvidíte jinýma očima.
Základní otázka při sekání
zní: kdy začít? Ještě před pár
lety se v Klášterci začínalo
sekat pravidelně prvního května. Postupně se od tohoto
modelu logicky muselo upustit,
protože jaro je pokaždé jiné.
Deštivá a teplá jara měla za
následek velký nárůst biomasy
trávy, který v kombinaci s podmáčeným terénem neumožňoval dostatečně rychle
posekat všechny plochy, což
vedlo ke stížnostem zejména
alergiků,
majitelů
psů
a malých dětí, které se nám
pravidelně ztrácely ve vysoké
trávě. Studená suchá jara zase
znamenala, že tráva začala
růst v půlce května. Poslední
dva roky přišla jara brzy a byla
více než teplá, skoro letní. Jak
vidno, je nutné reagovat pružně. Loni se začalo sekat v půlce dubna, letos dokonce ještě
o pár dní dříve. Zlaté pravidlo
zní: začni sekat hned, jak tráva
začne růst. Když ti přeroste,
už to doženeš jen velmi obtížně.
Proč sekat hned, jak tráva
začne růst? A jak správně
sekat? První jarní seč trávníků
(duben – květen) je asi nejdůležitější. Je ji nutné provést
včas, a to bez ohledu na počasí. Důvodem je odstranění staré zaschlé zimní trávy, listí
a vyčištění trávníků. Sekání
povzbuzuje trávu k rašení
nových výhonků, zhušťuje se
koberec a vytlačují se plevele.
Jinak řečeno, pokud se na
jaře neposeče, nevyroste
na městských trávnících

luční kvítí, jak se někteří
mylně domnívají, ale obyčejný plevel, který naopak
trávu udusí a trávníky postupně zničí. Samozřejmě neméně
důležitá je výška sečení, nelze
sekat na 4 cm, musí se sekat
výš, což vypadá jako zbytečná
práce (vždyť nic neposekají,
jen si tam tak jezdí!), ale na
kvalitě trávníků se to projeví.
Je pravda, že se někdy (hlavně
za sucha) od nožů pořádně
zapráší, ale to je způsobeno
tím, že trávníky ve městě nejsou ideálně rovné, ale díky
různým výkopům, překopům
a stavebním pracím v minulosti
jsou na nich propadliny, vyvýšeniny, kopečky a jiné nerov-

přestává. Konkrétně v loňském roce bylo na konci července pozastaveno plošné
sekání trávníků a na začátku
srpna se pak zastavilo i lokální
dosekávání plevele křovinořezy tak, aby nedocházelo k vysychání trávníků. Sekání pokračovalo pak až v září po
prvních srážkách. Stejně budeme postupovat v případě
sucha i letos. V letním období
se trávník seká opět výše.
Je pak méně stresován horkem a suchem. Některé trávníky se sečou mulčovacím
způsobem (tráva je sečena
krátká a zůstává na trávníku,
rozprostřena na ploše); toto je
možno dělat několikrát ročně.

nosti, na které, když sekačka
najede, vezme někdy celý drn.
Každý, kdo nemá doma ideálně rovnou zahradu, to určitě
dobře zná.
Druhá seč (květnová) bývá
nejdelší. Zatímco se dokončuje první jarní seč na jednom konci města, na druhém konci už tráva přerůstá a její sekání je mnohem náročnější. Během
této seče se seká tráva nízko
tak, aby plevele neměly šanci.
Vzápětí následuje červnová
třetí seč. Musí navázat bezprostředně po druhé seči, která se
často protáhne až do června
a tam, kde druhá seč začala,
již tráva obvykle stihne přerůst. Třetí seč bývá už normálně náročná, dosekávají se
hlavně problémové lokality,
kde tráva roste rychleji než jinde.
Sekání v létě. Čtvrtá seč. V poslední době díky suchu hodně
diskutované téma. V létě se
v Klášterci pravidelně sekat

Mulčování zajišťuje přirozené
hnojivo a současně jakýsi
„kryt“. Nelze to ovšem dělat
všude, například na psích loučkách by nám majitelé psů asi
nepoděkovali, obzvláště pokud
by venčili na zamulčované louce po dešti.
Poslední dvě seče probíhají
během září až listopadu
a dochází při nich hlavně ke
sběru listí, sekání je v daných
měsících jen bonusem a opět
je větší pozornost věnována
stejně jako v červnu lokalitám,
kde je růst trávy nejintenzivnější.
Nesekat trávníky vůbec není
zcela reálné. Když pomineme
estetické hledisko, pořád nám
zbývá nutnost sekat kvůli
zamezení šíření plevelů, trávníky mají i svou rekreační
funkci, o alergicích, psech
a malých dětech jsme se již
zmínili.
A co květné louky? Kdo to
někdy zkusil, ví, že založit trávník je náročné. Mnohem náročnější (a dražší) je založit

květnou louku. A nejde jen
o finanční náklady, aby kvítí
vyrostlo, potřebuje vláhu,
mnohem víc vláhy než trávník,
kterému stačí ranní rosa
k tomu, aby přežil. Takže alespoň zpočátku se květná louka
jako boj se suchem může paradoxně obrátit proti svému účelu. Vhodné je květné louky
zakládat tam, kde jsou jejich
přirozené biotopy, kde rychle
nevysychají; třeba v zámeckém parku již pátým rokem
louky prosperují celkem
bezproblémově. Ale chystáme i jiné lokality, nutné je však
opravdu zvážit jejich vhodnost. Květným loukám totiž
neprospívají neustálé výkopy,
kterým se ve městě díky všudypřítomným inženýrským
sítím a jejich opravám prostě
nevyhneme. Obnovit trávník
po výkopech je celkem snadné, květiny na překopaném
terénu jen tak už nevyrostou.
O neukázněných občanech,
kteří kvůli pohodlí ušlapou květiny, aby si zkrátili cestu, nebo
otrhají vše, co se jim líbí, raději
ani nemluvě. A i louky se musí
posekat.
Tam, kde neroste ani tráva,
proto raději volíme suché
skalnaté či kamenité záhony s odolnými rostlinami
a trávami. Jedná se v našich
krajích o nezvyklý, ale v budoucnu pravděpodobně stále
častější způsob výsadeb.
Uspokojit všechny nejde, město se snaží reagovat na měnící
se přírodní podmínky, na změny počasí, na nové poznatky.
Ne vždy se všechno povede
včas nebo je naopak někdy přílišná aktivita ke škodě věci.
Není to lehké, přivítáme samozřejmě každý smysluplný podnět i konstruktivní kritiku, ale
za udržovaným městem stojí
práce spousty lidí, dnes převážně z Klášterecké kyselky,
kterým patří velký dík. I přes
chybičky, kterým se občas nikdo z nás nevyhne, totiž svoji
práci dělají dobře.
Na webu města v tiskových
zprávách a v ekologickém
okénku pak najdete mírně
rozšířenou verzi tohoto článku, ve které se zabýváme mj.
i otázkou, zda se sekat méně
vyplatí i finančně, či se dozvíte
něco o různých intenzitách
sekání.
Libor Kocáb I
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V loděnici jsme přivítali peloton se sešitým Josefem Zimovčákem
Desátý ročník projektu „Na
kole dětem“ dospěl ke svému
konci. Charitativní peloton
tentokrát odstartoval z Aše
a i přes dva pády Josefa
Zimovčáka, sešitou tvář a odřená kolena dorazil v dobré
náladě až do plánovaného cíle
ve Znojmě. Na trase dlouhé
1.300 km jsme mohli cyklisty
přivítat za doprovodu bubeníků opět i v Klášterci nad
Ohří. K pelotonu se v Kotvině
připojili i žáci škol z Krátké
a Školní ulice a doprovodili jej
do sousední Kadaně. Zastavení se tentokrát uskutečnilo
v loděnici, kde bylo pro všechny nachystané občerstvení.
Veřejná cyklotour se koná na
podporu onkologicky nemocných dětí, zejména na uhra-

Motto:
Zdravý člověk má tisíc přání, nemocný jen jedno.
A když onemocní dítě, je
nemocná celá rodina. My
se snažíme, aby to tolik
nebolelo. Také díky vám se
to snad trochu daří.
zení rekondičních pobytů po
ukončené léčbě. Cyklisté
navštívili přes šedesát měst
a obcí, kolik jich jen projeli,
asi ani nemožno spočíst. Prodej suvenýrů přinesl 210 tisíc
korun. Do kasičky bylo vhozeno a poté pod úředním
dohledem sečteno 73.041 Kč.
Dva originální zvony s logem
„Na kole dětem“ a podpisy od
známých osobností od mistra

Letem světem, dětem

zvonaře z Orlických hor Jana
Šedy
se
vydražily
za
85.500 Kč. Dary měst a obcí
v podobě šeků se teprve sčítají. Lidé byli vstřícní, pokladnička a konto veřejné sbírky
se rychle plnily menšími či
většími částkami. Až v dalších letech potkáte začátkem
června houf cyklistů v čele
s bláznem na vysokém kole
a bude vás brzdit ve vaší cestě, zpomalte, usmějte se,

podpořte je. Nikdy nevíte,
zda někdy v budoucnu tihle
borci nepodpoří vás nebo vaši
rodinu. Nepřejeme si to nikdo. Ale nemůžeme zavírat
oči. Projekt Josefa Zimovčáka
je opředen pozitivním nábojem a radostí ze setkání.
Cyklotour se každoročně
účastní i známé osobnosti
jako prof. MUDr. Pavel Pafko,
DrSc., nebo prof. MUDr. Jan
Pirk, DrSc.

V zámeckém parku
opakovaně zněla střelba

… je název již tradiční vernisáže výtvarných prací žáků ZŠ
Školní, která se uskutečnila v úterý 14. května ve Spojovačce. Z důvodu nepříznivého počasí se úvodní program
konal v tělocvičně školy. Mezi čestnými hosty byli například
starosta Štefan Drozd, místostarosta David Kodytek, radní
pro školství Jiřina Malastová. Žáci prvních a třetích tříd
zarecitovali básničky. Nechybělo ani hudební a taneční
vystoupení. Po krátkém proslovu pan starosta zahájil spolu
s dětmi vernisáž vypuštěním vlaštovky do světa. Poté si
již mohli všichni prohlédnout výkresy, tabla a výrobky žáků
školy. Všem děkujeme a těšíme se na další shledání.
Helena Döringová, ZŠ Školní I

Jarní setkání generací
v domově pro seniory
V pondělí 27. května žáci ZŠ
Školní přišli opět potěšit
seniory do MÚSS v Klášterci
nad Ohří. Připravili si vystoupení plné básní, zpěvu a tance. Recitace se bravurně ujali
žáčci první třídy paní učitelky
Aleny Bartoňové. Pod vedením paní učitelky Doris
Homolkové zazpívali žáci
čtvrtých a pátých tříd.
Vystoupení zakončily taneční

sestavou děti ze školní družiny pod vedením paní asistentky Anny Fuksové. Na
závěr všichni účinkující předali seniorům vlastnoručně
vyrobené dárečky, které
vyráběli v rámci kroužku projektu Start s paní asistentkou
Juditou Kocourkovou. A nakonec ani děti nepřišly zkrátka,
čekala je sladká odměna.
Anna Fuksová, ZŠ Školní I

Hod granátem, střelba na
terč, překážková dráha, přetahování lanem – to není tréninkový plán pro vojenskou
jednotku, tímto výcvikem
prošli 4. června žáci II. stupně
místních základních škol.
Zúčastnili se branného dne
v zámeckém parku, který
pořádala městská policie
a jednotka sboru dobrovolných hasičů ve spolupráci s odborem sociálních
věcí, školství a sportu,
organizátorům na místě
pomáhali také studenti
GSOŠ. Žáci trénovali nejen
tělo, ale i jejich mozek dostal

pořádnou dávku informací
o tom, jak se chovat v krizových situacích. Záchranáři jim
ukázali sanitku, u hasičského
vozu se učili o tom, jak vypadá zásah a jakou hasičskou
výstroj při tom potřebují,
policisté je prozkoušeli ze
znalosti některých dopravních značek a nechybělo ani
opáčko praktického nácviku
první pomoci. To je skvělé,
jen tak dál, protože, jak
všichni dobře víme, to, co si
sami vyzkoušíme, se naučíme
nejlépe. Jen doufejme, že
toto neplatí vždy a u všeho –
viz připojené foto.
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V Klášterci nad Ohří již bylo
instalováno 10 nádob na použité jedlé oleje z vašich domácností. Do popelnic je vhazujte
v uzavřených plastových
obalech, např. v PET lahvích,
a tím odlehčíte kanalizační síti.
V budoucnu se může počet
těchto nádob ve městě navýšit.
Stále můžete použité kuchyňské oleje odevzdávat i ve sběrném dvoře. Děkujeme těm,
kteří smýšlejí a jednají ekologicky.
Rozmístění nádob bylo uvedeno v dubnových Kláštereckých
novinách a najdete také na webu města (Mapy města –
Mapový portál).

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

AKTUÁLNĚ

Prosíme všechny, aby v případě poškození svých odpadových nádob na směsný komunální odpad (prasklý kontejner, prohnilé dno, utržené víko apod.) kontaktovali paní
Andreu Vondrášovou (tel.: 493 645 408, 733 124 309),
nádoba vám bude bezplatně vyměněna. Nádoby v provedení
pozink (kovové) se již neposkytují.
Město řeší podněty k městské hromadné dopravě, a proto
se sešlo se zástupci společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s.
Společnost obdržela vytýkací dopis, jehož předmětem byly výtky
směrem k nedodržování jízdního řádu či nehlášení mimořádných
událostí. Jedním z témat schůzky bylo i projednání jízdního řádu,
který nevyhovoval zaměstnancům společnosti Thun 1794, a.s.
Nakonec se podařilo dojednat takové změny v organizaci MHD,
které umožní, že kritizovaný spoj č. 29 bude posunut na čas
odjezdu 14:40 hodin ze zastávky Porcelánka, tím však dojde
také k posunu spoje č. 23. Pokud vše půjde podle předpokladů,
dojde k úpravě jízdního řádu již během července.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
Přeji Vám příjemné letní dny a přináším aktuální
informace z naší obce. V Okounově se uskutečnilo sázení ovocných stromečků, jak jsem
již avizoval v minulém čísle Kláštereckých
novin. Dorazilo hodně lidí, převážně dětí, což
mě velmi potěšilo. Dospělí připravovali jámy
pro stromky a děti je sázely.

Obci se podařilo zakoupit nového pomocníka – Traktor Proxima
s čelním nakladačem a kontejnerovým nosičem, který bude
využíván pro údržbu obce.

Dále se pokračuje na spuštění centrální ČOV v Okounově,
vybudovala se nová příjezdová komunikace a osadilo se
napouštěcí česlo čistírny.

Probíhají práce na údržbě obce za pomocí našich pracovníků. Také řešíme povolení na posílení vodního zdroje v Kotvině, obesílají se všichni majitelé dotčených pozemků a zasílá
se jim projektová dokumentace k nahlédnutí. Znovu se pokoušíme o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice, v minulé
výzvě jsme skončili s naší žádostí na 3. místě.
Na setkání ohledně kotlíkové dotace dorazil malý počet zájemců, proto ještě jednou vyzývám občany: Kdo má zájem o dotaci, ať nás kontaktuje. Je to jedna z posledních šancí dostat
finanční prostředky na vlastní vytápění.
Dětem se blíží prázdniny a tak jim přeji, ať si je v klidu
a v pohodě užijí.
Josef Dvořák, starosta Okounova I

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Emmou Gruberovou
Emma je jednou z členek Žákovského zastupitelstva
města Klášterce nad Ohří. Navštěvuje teď už 6. rokem
ZŠ v Petlérské ulici a byla to ona, kdo přišel s nápadem
na pořádání benefiční sbírky na Sportu otevřeno.
Maminka o ní říká, že je hodně upovídaná. Zdá se, že
se rozhodně nebojí střetnout se názorově se svými
protivníky, přičemž stále ctí svobodu projevu a nesnáší
manipulaci. Rozhovor s ní se točil kolem jejích zájmů
a školy, má neobvyklého domácího mazlíčka, mluvili
jsme také o prázdninových plánech a žákovském zastupitelstvu. Dokonce přišla řeč i na politiku… Když děti
vnímají a hodnotí svět dospělých, bývají to velmi zajímavé postřehy…

Politiku bych
brala spíš jako
zálibu po práci.
Na akci ZUŠ Open 2019

Vzhledem k tomu, že končí
školní rok, nabízí se úvodní
otázka úplně sama – Emmi,
co vysvědčení – budou
dobré známky?
Známky, ty mám úplně nejlepší. Pětky domů žádné nenosím,
dostala jsem jen dvě malé za
příklady, ale do žákovské zatím
nikdy. Na vysvědčení mívám
většinou samé jedničky.
A jaké předměty tě ve škole baví?
Nejvíc mě baví asi fyzika, čeština a tělocvik. A ještě výtvarka.
Neznám tedy moc lidí, které by bavila fyzika…
Já chodím na fyzikální kroužek, kde děláme různé pokusy.
O běžných hodinách je to spíš
hodně o výkladu a i ten mě
baví. Co mě baví nejméně, je
počítání vzorečků.
Když jsi uvedla jako oblíbený předmět češtinu, čteš
ráda?
Čtu ráda knížky, které jsou zfilmované. Můžu přitom porovnávat, co bylo zábavnější nebo
v čem se knížka a film liší.

Když jsi taková vzorná žačka, nechtěla bys být paní
učitelkou?
To asi ne. Paní učitelka to rozhodně nemá lehké. Sama to
vidím to ve škole, třeba mít
naší třídu na češtinu… Jestli
zlobíme hodně? To je u nás slabé slovo… Chci se stát kosmetičkou a jako vizážistka
navrhovat nové styly líčení.
Vystudovala bych si obor vizážistka a pak bych líčila zákazníky v salonu nebo třeba
u filmu. Babička mi radila,
abych se stala ekonomkou, že
bych vydělávala hodně peněz,
ale mě by nebavilo sedět
pořád v kanceláři a něco pro
někoho počítat. Mám ráda práci s lidmi. Nedokázala bych ani
pracovat sama, třeba jako spisovatelka.
Vzhledem k tomu, že jsi
v žákovském zastupitelstvu, ještě bych čekala, že
bys chtěla být starostkou
nebo paní radní…
Politiku bych mohla dělat spíš
jako zálibu. Věnovala bych se
své práci a politiku bych si
nechala jen vedle toho jako
koníčka.
Jak ses vlastně dostala do
žákovského zastupitelstva?
Vybírali vás učitelé nebo
jste se přihlásili sami?
K tomu je taková pěkná historka… Jednou jsme šli na tělocvik a oslovila mě, nyní již
bývalá, paní učitelka třídní,
zda jsem slyšela o žákovském
zastupitelstvu. Že se teď o tom
hodně mluví a že do něj vybrala jednoho mého kamaráda

a mě. A to bylo vše. Po nějaké
době nás paní zástupkyně
zavolala do kanceláře – bylo
tam dalších 5–10 dětí z jiných
tříd – a ptala se nás, jestli
víme, proč jsme tady.
To už je podezřelé, ne?
Nezavání to průšvihem?
My jsme o ničem nevěděli.
Řekla nám, že budou probíhat
volby a že z nás by měli žáci
zvolit alespoň 3 zástupce za
naši školu. Po volbách si nás
paní zástupkyně volala jednotlivě a mně řekla, že jsem byla
vybraná jako první z celé školy,
takže určitě půjdu. Na první
zasedání jsme přišli jen tři za
naši školu a teď už za školu
v Petlérské chodím jen já. Moc
nechápu, proč ostatní odcházejí nebo proč je to nebaví.
Co dělá žákovské zastupitelstvo? Když bys to měla
ze svého pohledu popsat,
jaké má úkoly?

Myslím si, že jde o to, zajistit
zpětnou vazbu od nás dětí
skutečnému městskému zastupitelstvu. A my žákovští
zastupitelé jsme takoví „přenašeči“ informací, které zjistíme na svých školách od
ostatních dětí. A pak máme
možnost na našem zastupitelstvu projednávat různé nápady i problémy dětí, vyřešit je
anebo jim pomoct. A zároveň
máme možnost přinést nebo
i prosadit, co bychom chtěli my
sami za sebe.

Můj největší
osobní názor je
svoboda projevu
a rovné jednání.
A podařilo se Vám něco
prosadit?
Měli jsme tam hodně návrhů,
ale lidi, kteří to vymýšleli, už
v zastupitelstvu nejsou, napří-

Vzpomínkové foto po prvním zasedání žákovského zastupitelstva
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klad studentské náměstí se
teď už neprojednává. Jeden
z bývalých žákovských zastupitelů, který k tomu měl hodně
nápadů a plánky, se už zasedání neúčastní. Z toho, co se
prosadilo, je třeba benefiční
akce na Sportu otevřeno. Měli
bychom se letos podílet i na
vydání dětské knihy o Klášterci
nad Ohří.
Teď mě napadá, kdybys
měla být znovu volena,
jaký by byl tvůj volební
program? Čím bys chtěla
ostatní přesvědčit, aby
volili právě tebe?
Já bych do programu dala asi
to, že všichni žáci mají svobodný názor a já si ho ráda
vyslechnu. Ale asi bych tam
nepsala, že musí volit zrovna
mě. Nechala bych to volnější.
Jen bych propagovala svoje
osobní názory, a co já bych
změnila s tím, že mne mohou
volit, pokud se jim to líbí.
Nechci je moc ovlivňovat nebo
na ně tlačit.
A které osobní názory to
jsou?
Třeba že je pro mě hodně
důležitá svoboda projevu
a když se mnou někdo nesouhlasí, tak ať to řekne rovnou
mně a neříká to jen lidem
kolem. A když mi to řekne, já
se zamyslím nad tím, jestli má
pravdu. Můj největší osobní
názor je svoboda projevu
a rovné jednání.
Bavilo by tě strávit den se
skutečnými politiky, třeba
s panem starostou?
Asi jo. Já osobně jsem byla
jednou na návštěvě v senátu.
Moc se mi tam líbilo, zvláště
to, že všude byly vysvětlivky
a měli jsme průvodce, který
nám vše ukázal. Mají to tam
pěkně zařízené, hezké zázemí.

Klidně bych tam taky pracovala.
Sleduješ někdy politické
televizní debaty?
Já sleduji třeba pořad Máte
slovo s paní Jílkovou. Líbí se
mi na tom nejvíc to, že se tam
tolik neřeší to, co ten člověk
řekl jinde nebo jak vypadá, ale
debatuje se o tom, co řekl v tu
chvíli. A pak ještě sleduji pořady, kde debatují mezi sebou
přímo politici. Pustí se tam
nějaký úryvek, kde se přetvařují, baví se spolu, všechno
dobře probíhá a pak po sobě
v té debatě štěkají a vyplují na
povrch věci, které ve zprávách
nejsou.
Na již zmíněné veřejné akci
Sportu otevřeno se konala
veřejná sbírka pro Veroniku Justlovou. Slyšela jsem,
že jsi to byla právě ty, koho
napadlo sbírku uspořádat,
je to tak?
Ano, jen tak jsem to plácla,
protože mě napadlo, že na
takových velkých akcích se
sejde hodně lidí a dá se vydělat spousta peněz na benefici.
A když jsem pak zjistila, že by
to mohlo vyjít, začala jsem se
o to zajímat víc a hledala
jsem, pro koho by sbírka
mohla být.
A proč jsi vybrala zrovna
Veroniku?
Pomohla mi v tom paní učitelka Nováková z naší školy. Ona
si s ní už dlouhodobě psala na
jejím blogu. Verča sama pořádala různé sbírky pro jiné. Třeba na Vánoce ji napadlo udělat
sbírku lízátek, které zabalila
a poslala spolu s hračkami
dětem do Motola na onkologické oddělení. Vybírala pro ně
i peníze, aby se měly líp. Ona
pomáhá ostatním a na sebe
tolik nemyslí, tak jsem chtěla,

Při hlasování na žákovském zastupitelstvu

ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Bramborová kaše a většinou kuře nebo řízek, někdy i ryba.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Černá.
Kde jsi dosud byla nejdále ve světě?
Byla jsem v Tunisu – na dovolené s rodiči minulý rok.
Ráda si lehnu na pláž a zahřívám se na sluníčku.
Jaké máš koníčky?
Nejraději hraji na klavír. Teď už to bude 8 let, co hraji,
a taky moc ráda kreslím a běhám.
Co ti dalo a vzalo tvé členství v žákovském zastupitelstvu?
Moje členství mi toho moc nevzalo, spíš mi to pomohlo.
Naučila jsem se víc vyjadřovat před lidmi nebo prosazovat nějaký svůj nápad a otevřít se.
aby sbírka pro ni byla taková
odměna, pochvala za to.
Uzdravila se sice z rakoviny,
ale po chemoterapiích jí zůstaly určité potíže a nemůže se
moc pohybovat, proto jsme
sbírali peníze na zařízení
domácí kanceláře, odkud
může organizovat své akce.
Ještě nám řekni, jaké máš
plány na prázdniny?
Plánů mám hodně. Chystáme
se s rodiči na dovolenou do
Španělska a pak mě ještě čeká
v září Bulharsko, což ještě
počítám do prázdnin. Jinak
pojedu k babičce a těším se
i ke strejdovi a tetě na farmu.
Mají spoustu zvířat a já jim
s nimi přijedu pomoct a užit si
to tam.
Když se ráda staráš o zvířata, to máš jistě i nějaké
doma…
Mám strašilky – takové ty živé
„klacíky“ a taky ježečka.
Ježka?
On se takto doma chová spíš
teprve krátce, je vyšlechtěný.
Chovají se v někde v Africe.
Musí se brát už od malička do
ruky, aby si zvykli na lidi, na
zvuky a podobně.
Řekni nám o něm něco víc.
Je to ježčice, v říjnu to bude
rok, co ji máme doma, malý
vyšlechtěný ježek bělobřichý.
Ten počáteční nápad pořídit si
ježka měla maminka, viděla
videa, na kterých se lidé mazlili s ježky. Já jsem se toho
chytla a začala jsem přemýšlet nad jménem. Trvalo mi to
hodně dlouho, nakonec jsem
si vybrala Olívii z jedné pohádky.

Ježčice Olívie
Ale ježek se moc hladit
nedá, ne?
Ale jo, dá – ona se sice strašně
bojí, ale když sklopí bodliny,
tak ano. Nejradši ji stejně hladím na bříšku – tam má jen
chloupky.
O ježcích se říká, že dupou.
Je to pravda?
Ona nedupe, ale i tak je strašně hlučná. Nejvíc, když si hraje
– je slyšet škrábání drápků,
přehrabování hoblin a píská
u toho radostí. A když se lekne,
tak se naježí, začne fučet
a mlaskat – zní to, jako když
někdo kašle.
Máš nějaké nejoblíbenější
místo u nás v Klášterci?
Je to v parku u fontány. Vždycky si tu sednu, pak jdu třeba do
zámecké cukrárny nebo se jen
dívám venku na fontánu, když
je puštěná voda. Další místo je
v Peřejích v lázních, chodím
moc ráda do bazénu. Návštěvníkům Klášterce bych doporučila určitě právě tato místa.
Děkujeme za rozhovor
a přejeme krásné prázdninové dny.
Kateřina Šmahelová I

KULTURA
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Jubilejní 15. ročník – Klášterecké hudební prameny
2.–7. 7. 2019
U zrodu tohoto nevšedního letního mezinárodního hudebního
festivalu stál houslista a dnes již umělecký ředitel Jaroslav
Svěcený. Ideou bylo oživit překrásné prostory
zámku v Klášterci nad Ohří nevšedními koncerty s kvalitní a rozmanitou dramaturgií.
Jako jeden z prvních u nás se snažil i v historických prostorách propojit klasickou
hudbu s dalšími crossoverovými žánry
a vytvořit tak pro posluchače lákavý
projekt. Právě patnáctileté výročí je
důkazem úspěšnosti tohoto záměru.
Setkávání často odlišných interpretů z různých žánrů na jednom pódiu
je vždy unikátním zážitkem. Každoroční vysoká návštěvnost svědčí
o oblibě tohoto hudebního festivalu.
Tento ročník bude zároveň důstojnou
oslavou 15 let existence tohoto festivalu.
Slavnostní zahajovací koncert se uskuteční 2. 7. od 20:00 v Renesančním sále kláštereckého zámku. Vystoupí houslista Jaroslav
Svěcený a provede posluchače barokní hudbou spolu
s uznávanou interpretkou na virginal Michaelou Káčerkovou. Skladby barokních velikánů hrané na italské, francouzské a rakouské housle umocní neopakovatelný hudební
prožitek.
Jedním z vrcholů festivalu bude 6. 7. od 20:00 hodin Galakoncert v rytmu tanga charismatického Španěla Gorky
Hermosy, který představí jak svoje skladby, tak i další jižanské temperamentní kompozice, spolu s Ladislavem Horákem
a Jaroslavem Svěceným.
Etnickou hudbu zastupuje celosvětově proslulý slovenský
ansámbl Cigánski Diabli, který rozvíří atmosféru na nádvoří
zámku 5. 7. od 20:00 hodin spolu s Jaroslavem Svěceným.

Lákadlem bude jistě závěrečný koncert festivalu v neděli
7. 7. od 20:00 hodin. Rocková legenda Michal Pavlíček
s kapelou se svým novým projektem Pošli to
tam…
„Když hudebník řekne ‘Pošlu to tam’, znamená to, že do toho dá všechno, že to zahraje
se vší chutí, vervou a od srdce, aby to
tam prostě sedělo jak poklička na hrnci.
Do tohoto projektu jsem přizval kamarády muzikanty, o kterých vím, že jim
tento pocit není vůbec vzdálený,“
vysvětluje původ názvu umělec.
Recitál Sametový hlas stále populární zpěvačky Jitky Zelenkové
navodí 4. 7. od 20:00 hodin příjemnou nostalgickou atmosféru s návratem k jazzu a swingu a zazní také
nejslavnější hity této nestárnoucí
dámy.
Pro milovníky opravdové klasiky je
3. 7. od 20:00 hodin připraven komorní koncert Dejte si Bacha na Vivaldiho s orchestrem
Virtuosi Pragenses a sólistou a průvodcem večera
Jaroslavem Svěceným. Posluchači se dozví i málo známé
humorné příběhy těchto dvou barokních velikánů.
Nedílnou součástí festivalu bude 6. 7. od 14:00 hodin Výstava
houslí a smyčců 17.–21.století, neboť Jaroslav Svěcený
je i uznávaným soudním znalcem v oboru smyčcové hudební
nástroje.
Na zámku v Klášterci nad Ohří bude mezi 2. a 7. červencem
znít hudba doslova od rána do večera, neboť v dopoledních
hodinách rovněž probíhají houslové kurzy mladých interpretů pod vedením Jaroslava Svěceného. Koncert talentovaných účastníků se uskuteční 7. 7. od 14:00 hodin
v Renesančním sále.
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Kino Egerie a hudební divadlo HNEDLE VEDLE
zvou na připravené akce s názvem: LÉTO NA LETŇÁKU
Na akcích pořádaných divadlem Hnedle vedle bude opět možné finančně přispět na rehabilitační pobyt pro malého
Františka, který prodělal dětskou mozkovou obrnu.
14. července – 17.00 O PSU PES – Divadlo KAMPA Praha
– vstupné 20 Kč
Pohádkové představení velmi úspěšného divadla rodiny Jaroslava Duška. Milé děti, chtěly byste psa? A co na to pes?
Chtěl by on vás? Přijďte se podívat na jeden takový příběh
psa jménem PES za domovem a přátelstvím. Pro malé i velké
milovníky psů a blues.
19. července – 18.00 VEČER POD LAMPIONY – vstupné
50 Kč
Velmi oblíbený tradiční hudební večer plný těch nejhezčích
písniček z let dávno minulých, který se vždy promění v taneční
večer. Hrají a zpívají Tomáš Barták společně s členy hudebního
divadla Hnedle vedle. Pivo, víno, alko a nealko a něco
k zakousnutí bude zajištěno v kiosku Letního kina.
26. července – 18.00 FOLKOVÝ VEČER – vstupné 70 Kč
TRAPAS - úžasná folková partička / výherci Porty
JAK JE NEZNÁTE - Helena Maršálková a Marcela Voborská,
legendy Pacifiku v novém a velmi zajímavém projektu spolu
s Ondřejem Paskou /kytara/ a Tomášem Suchomelem /perkuse/
2. srpna – 18.00 COCOMAN – NEVEREŠ – vstupné 100 Kč
Tahle parta nikdy neměla daleko ke spolupracím. Všechny je
známe třeba z kompilací Sklizeň nebo ze sólových alb, už několik let brázdí společně kluby a festivaly. Nastal čas, aby se propojili k něčemu většímu. Pod vedením Cocomanovy produkce
Sirene Factory se zrodili Nevereš! Jsou to tři kouzelníci, gent-

leman, bojovník a zvíře, splašený spřežení ve stáji Sirene Factory. Parta, pro kterou Karneval není hasičskej bál v místní
sokolovně, ale rituál, při kterým zažiješ vytržení a extázi.
17. srpna – 17.00 TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU
SONET – vstupné 50 Kč
SONET je značkou kvalitní taneční zábavy. Přijměte pozvání
a pojďte si zatančit a užít skvělý večer v příjemném prostředí
letního kina. Pivo, víno, alko, nealko a něco k zakousnutí
zajištěno v kiosku Letního kina.
18. srpna – 17.00 Z POHÁDKY DO POHÁDKY – Hudební
divadlo Hnedle vedle - vstupné 20 Kč
Nejúspěšnější představení divadla. Večer plný pohádkových
kouzel, písniček a legrace s Tomem. Po představení s námi
zůstaňte u ohně zahrají Jan Zemene a Marcel Herink /ASI
20/. Možnost opečení buřtů.
30. srpna – 18.00 VEČER POD LAMPIONY – vstupné 50 Kč
Druhý velmi oblíbený tradiční hudební večer plný těch nejhezčích písniček z let dávno minulých, který se vždy promění
taneční večer. Hrají a zpívají Tomáš Barták společně s členy
hudebního divadla Hnedle vedle. Pivo, víno, alko-nealko a něco
k zakousnutí zajištěno v kiosku Letního kina.
1. září – 17.00 HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ – vstupné 30 Kč
Rozloučení s prázdninami s hudebním divadlem Hnedle vedle.Písničky, řádění s muzikou, opékání buřtů, skákací hrad,
trdelníky, provazochodectví, malování na obličej.

PRO RODINU
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Tomu se říká perfektně strávené dopoledne…
Řeč je o olympiádě mateřských škol, která se konala
6. června v Klášterci. V letošním 26. ročníku se utkalo:
6 družstev z celkem 5 kláštereckých MŠ, 5 družstev z 5
MŠ z Kadaně, 5 družstev z 5
MŠ z Jirkova, 5 družstev z 5
MŠ z Chomutova, 1 družstvo
z MŠ Mašťov, 1 družstvo z MŠ
Perštejn a 1 družstvo z MŠ
Vejprty – celkem 24 družstev
po 6 dětech v předškolním
věku. V jednotlivých školkách
proběhlo nejprve kvalifikační
kolo, v rámci kterého se
vybrali zástupci školky na
olympijskou soutěž.
Zahájení bylo opravdu velkolepé: nastoupila všechna
družstva, za zvuku fanfáry
zaplál olympijský oheň, byly

vypuštěny barevné balonky
a vzduchem létaly pestré
konfety. Poté se již družstva
odebrala na stanoviště jednotlivých disciplín – hod tenisákem do dálky, skok do
dálky z místa, běh, skákání
žabáků a překážkový běh.
Ačkoli družstev a malých soutěžících bylo poměrně hodně
– celkem 144 dětí – organizace celé akce ze strany
pořádající MŠ Bruslička
byla zvládnutá perfektně.
Pomáhali
také
studenti
místního gymnázia a SOŠ. Za
zmínku jistě stojí, že MŠ
Bruslička letos oslavila 35
let od svého založení.
Z tribun zvědavě pokukovali
mladší kamarádi soutěžících
dětí, aby viděli, co je také

Hvězdičky celostátního
festivalu Mateřinka
Na jaře 7. března probíhalo
v chomutovském divadle
oblastní kolo celostátního,
v pořadí již 24. ročníku festivalu Mateřinka. Jedná se
o přehlídku tanečních vystoupení a pohádkových dramatizací, které jsou plné
nápadů šikovných učitelek
a dětí. Taneční kroužek
MŠ Bruslička se zúčastnil
se svým mažoretkovým vystoupením pod názvem Panenka na klíček. Z oblastního kola byly poté vybrány tři
mateřské školy, které postoupily do celostátního
finále. – Mezi nimi jsme
postoupili také my, a proto
4. května vyrazili děti, učitelky a rodiče do Nymburka. Pro

děti byl připraven dopolední
program – pohybové i vědomostní soutěže a výtvarné
dílničky, které vedly organizátorky našeho oblastního
kola, a zdobení perníčků, jež
pro ně připravily babičkyperníkářky. Odpoledne pak
naše děti svým tanečním
vystoupením zahájily celý
sobotní program a v závěru
pak ještě symbolicky s ostatními vystupujícími dětmi
zvonečky a písní Mateřinka
zakončily letošní festival.
Odjížděly domů plné zážitků
a radosti z velkého potlesku
diváků a krásných odměn.
Alena Páleníková
a Ivana Dlouhá,
MŠ Bruslička I

brzy čeká. Fandili rodiče, prarodiče, ale i několik žáků ze
základní školy, kteří kdysi
sami na těchto olympiádách
soutěžili.
Počítání bodů a přípravu slavnostního vyhodnocení dětem
ukrátili klauni Pipi a Jája.
Dokázali zaujmout a zabavit
všechny přítomné děti, nejen
ty soutěžící, za což jim jistě
patří obdiv. Zvládli to skvěle!
Kromě toho si děti mohly zařádit také v dětských zorbingových koulích, prohlédnout
vybavení sanitky a vyposlechnout povídání záchranářů.
A jak to všechno dopadlo?
Zlato nakonec získala se
shodným počtem bodů 2
družstva: domácí MŠ Bruslička Klášterec a MŠ Barvička Kadaň. Putovní pohár
cestoval letos do Kadaně.
Stříbrná je MŠ Čtyřlístek
z Kadaně. Bronz zůstává

opět na domácí půdě – vybojovalo ho 2. soutěžní družstvo z MŠ Bruslička. Gratulujeme dětem i paním učitelkám. Medaile dětem předávala ředitelka školy spolu se
zástupci vedení města, Lucií
Černou z odboru školství
a místostarostou Davidem
Kodytkem. Malé medaile
a dárečky si ovšem odvezly
všechny týmy. Nikdo nepřišel
zkrátka. Mateřská škola Klášterec nad Ohří děkuje tímto
také všem sponzorům a podporovatelům.
Celá akce klapla do puntíku,
včetně počasí – dopoledne
místy pod mrakem, ale převážně teplo a slunečno. Děti
se při pohybu příjemně unavily, obědvaly už ve svých
školkách, a když na okna
a střechy bubnoval déšť, už
zřejmě ležely ve svých postýlkách a odpočívaly.
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Eliáš Kokš

Klára Zvánovcová

Matěj Bartyzal

Markéta Habová

Viliam Martiňák

Adéla Hlaváčková

Jan Hurych

Ema Morgenstern
Ještě nemáte knihu na prázdniny?
V červenci vyjde
nový detektivní příběh Luďka Kubáta – Krvavé peníze. Knihu přijme do nabídky
např. e-shop Kosmas.

Sebastián David Kuna

Natálie Nitková

Alex Balog

Nejen Hannibal, ale i klášterečtí senioři zdolávají Alpy
V minulém vydání KN jsme
informovali o Netradiční
olympiádě. Dalším důkazem
toho, že někteří z našich
seniorů chtějí a mohou být
stále aktivní, jsou zvídaví
a rádi cestují, ačkoliv jim
zdraví už tolik neslouží, je
skupina přátel ze Svazu postižených civilizačními chorobami v Klášterci. Ze své nedávné ozdravné a poznávací
cesty do Alp zaslali tuto zprávu:
Skupina seniorů z 1. Základní
organizace SPCCH v Klášterci
nad Ohří vyrazila 26. května

na týdenní ozdravný pobyt do
Rakouska. Ubytovali jsme se
v hotelu Alpenhof v Semmeringu, tj. v oblasti vídeňských
Alp. Semmering jsou klimatické lázně ve výšce přibližně 1000 m n. m. Některé
lázeňské budovy nezapřou
rukopis známých vídeňských
architektů Fellnera a Helmera. Unikátní horskou železnici
Semmeringbahn jsme objeli
autobusem, prohlédli si města Mürzzuschlag a PayerbachReichenau a muzea místní
železnice. Ta je v současné
době v rekonstrukci. Pěkné

výhledy na okolní hřebeny
byly z autobusu i z rozhledny
Millenniumswarte na hoře
Hirschenkogel. Navštívili jsme
také významné poutní místo
Mariazell, tzv. „rakouské Lurdy“. Bazilika je stará více než
850 let, má románskou část
a v průčelí doplňuje dvě
barokní věže ještě jedna věž
gotická. Pobyt byl završen
zastávkou ve vídeňském
Schönbrunnu a prohlídkou
jeho barokních zahrad.
Alena Hlubůčková,
1. ZO SPCCH
Klášterec nad Ohří I

Také se divíte, kolik krásných a zajímavých věci
stihli navštívit? Pokud
máte čas a chuť, přidejte
se. Svaz pořádá mnoho
dalších aktivit – více na:
www.civilky.cz. Klášterecká pobočka má 2 základní
organizace, ale svůj vlastní web nemají, noví členové
byli
většinou
osloveni svými známými,
kteří již ke svazu patří.
V případě zájmu oslovte
redakci. Kontakt zprostředkujeme.

Foto: Nikola Chalupníčková, Facebook: NikiChFoto

Zdraví vás noví občánci – uvítáni 26. května 2019 na zámku
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Co se nacházelo na dně přehrady s pitnou vodou?
21. června proběhla ve Františkánském klášteře v Kadani vernisáž česko-německé studentské výstavy
o zaniklé obci Přísečnice.
Stojí za ní studenti kadaňského a annaberského gymnázia
a Městské muzeum Kadaň,
koordinátorkou projektu je
paní učitelka Veronika Kupková. Přispěl na ni Česko-německý fond budoucnosti Ústeckého kraje i město Kadaň.
Výstava je putovní a bude zde
k vidění až do 27. října 2019.
Studenti na ní poctivě pracovali v průběhu dvou let, sesbírali archivní materiál a sepisovali příběhy pamětníků, kteří poskytli i své cenné fotografie. Uvidíte zde předměty
zapůjčené z muzejních depozitářů, pohlednice a literaturu
z osobních sbírek. 3. října
2019 vyjde mladým badatelům o Přísečnici i kniha. Proto
jsme se v redakci rozhodli
věnovat historický článek tentokrát právě tomuto místu.
První písemná zmínka o Přísečnici pochází z roku 1335.
V roce 1339 byly v její blízkosti
otevřeny doly na stříbrnou
rudu a poté zde byla vybudována údajně i mincovna, kde
se měly razit stříbrné české
groše. Královským horním
městem s právem užívat
městský znak se stala v roce
v roce 1546. Napříč staletími
ji vlastnilo několik majitelů,
mezi nimi Šumburkové, Lobkovicové, Šlikové a především
Buquoyové.
Třicetiletá válka znamenala
mj. velký úpadek hornictví
a lidé si museli hledat jiné
povolání. A tady se počíná
slavná přísečnická hudební

historie a rovněž tradice
domácí paličkované krajky.
18. století znamenalo pro Přísečnici také začátek puškařské historie. Kvůli hladomoru
po Sedmileté válce se v roce
1770 začaly na místních polích
pěstovat brambory. Později
bylo toto místo vyznamenáno
osobní návštěvou císaře Josefa
II., k jehož poctě nechali postavit několik památníků.
Osudovou chybou, která se
s odstupem jeví jako jedna
z příčin pozdějšího zániku města, bylo odmítnutí připojení
se k železniční síti. To zabránilo tomu, aby se Přísečnice
stala průmyslovým centrem,
na rozdíl od nedalekých Vejprt.
Nejbližší nádraží se nacházelo
až v obci Rusová (Reischdorf)
a hlavně v zimním období bylo
velice obtížné se k nádraží
dopravit. Ovšem až na železniční stanici byla Přísečnice
v souvislosti s působením
různých spolků, s vlastním
lékařem, notářem, lékárnou,
spořitelnou, drogerií a advoká-

GEISSELOVÁ, A.KUFOVÁ P. Jak Přísečnice a její obyvatelé
utvářeli historii: Příběh zaniklé obce v Krušných horách. Kadaň,
2017. Gymnázium Kadaň. Vedoucí práce Mgr. V. Kupková.

tem či fotografem zcela plnohodnotným městem.
Do konce 1. světové války
nežil v Přísečnici jediný Čech.
Ti sem začali postupně přicházet až po vzniku 1. republiky
jako ostraha nově vznikajících
hranic. Česká škola tu byla
otevřena v roce 1925 a po uzavření Mnichovské dohody
a obsazení pohraničí německou armádou se z ní stala
německá mateřská školka.
Konec 2. světové války
ohlásil v tomto městě příchod
Rudé armády, která se zde
objevila 9. května 1945. Čech
ani Slovák v Přísečnici v té
době nežil ani jeden, ale velmi
rychle přicházeli – na začátku
srpna 1945 již tam bylo hlášeno 61 Čechů.
Po válce se v Ústeckém regionu vylidnilo téměř třicet vesnic
tak, že se je již nepodařilo
trvale osídlit. Stejně tak, jako
např. v průmyslovém městě
Vejprty, nebyla ani v jiných
městech či obcích obnovena
činnost většiny ze 120 firem
v tomto regionu. V Přísečnici
fungovala po roce 1945 ma-

teřská školka, základní škola
a také lesnická škola, později
přejmenována na Lesnické
odborné učiliště. To bylo umístěno v budově přísečnického
zámku. V roce 1950 bylo založeno JZD, ale nemělo dlouhého trvání. Občané měli
k dispozici zdravotní středisko,
několik řeznictví, pekárnu,
nechyběla ani pošta a dvě restaurace. Na náměstí byl hotel Lidový dům, restaurace
U Dobrovolných, benzínka či
kino. V polovině 50. let Přísečnice natvrdo pocítila nedostatek obyvatel. Proto k ní byly
v roce 1955 přičleněny okolní
obce. Odsunem německého
obyvatelstva se uzavřela jedna kapitola dějin tohoto města
a začalo postupné vysídlování
lidí z této oblasti. Stavbou přísečnické vodní nádrže byl osud
tohoto kdysi královského horního města zpečetěn. Postupný zánik zapříčinila i hospodářská politika státu, zaměřující se především na těžký
strojní průmysl, která způsobila postupné omezení a pokles zemědělské výroby.
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Vergaß dei Hamit net!

A jak vnímali nucený
odchod z Přísečnice tehdejší obyvatelé města? Byl
zklamáním či vysvobozením
od života uprostřed hor, který
nebyl nikdy lehký? Některé

odpovědi jistě najdete v osobních příbězích bývalých přisečnických obyvatel právě na
česko-německé studentské výstavě v Kadani.
Lenka Fricová I

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
… v přísečnickém kostele sv. Mikuláše byl pravděpodobně
pohřben slavný humanista Bohuslav Hasištejnský
z Lobkovic? Kostel byl srovnán se zemí v roce 1963
a kenotaf (tj. symbolický náhrobek) byl přenesen do
kostela sv. Jakuba Staršího v Louchově.
… z období kolem roku 1910 pochází pomník, který
můžete nalézt na procházce kousek od přísečnické
přehrady směrem na Rusovou, jenž Karel Jiří Buquoy
věnoval svému příteli, továrníkovi H. Flanderovi? Pomník
má tvar kvádru a na bronzové desce v jeho středu se
nachází německý nápis: „DEM ANDENKEN DES WAIDGERECHTEN JÄGERS UND EDLEN FREUNDES HERR
FABRIKANTEN HANS FLADER, 1879 – TREUE GEWIDMET VON CARL GEORG BUQUOY. (V upomínku na opravdového lovce a šlechetného přítele pana továrníka
Hanse Flandera, 1879–1935, v oddanosti věnuje Karel
Jiří Buquoy).
… je s dějinami města Přísečnice úzce spjat rod
Buquoyů, jehož kořeny nacházíme ve Francii? Pro nás
byl důležitým členem tohoto rodu Karel Bonaventura
Buquoy. Narodil se v roce 1781 a rodinné panství dále
rozšířil o panství Horní Hrad – Měděnec, byl výborným
hospodářem – zakládal nové doly a během jeho působení
na Přísečnicku došlo k rozvoji zdejšího průmyslu. Jeho
ženou byla Gabriela Buquoyová, dcera Jindřicha z Rottenhamu a dědička panství Červený Hrádek na Chomutovsku. Právě ona v roce 1832 přikoupila přísečnické panství. Rozsáhlý majetek zůstal v držení rodu
do roku 1945, po válce jim byl majetek na základě prezidentských dekretů zabaven z důvodu, že se Buquoyové
oficiálně přihlásili k německé národnosti.
… po celou dobu své poválečné existence byla Přísečnice
domovem mnoha cizinců? Ti sem většinou přicházeli
za prací a v roce 1949 zde byl také zřízen domov pro
řecké děti, které byly do Československa převezeny
kvůli probíhající občanské válce v Řecku.
… současná vodní nádrž je zásobárnou pitné vody pro
celé Chomutovsko, Lounsko, Mostecko a Teplicko. Stavba byla zahájena v roce 1969, sypání samotné hráze
bylo započato v roce 1972, jeho hlavní fáze pak probíhala
v následujících dvou letech. Celá stavba přehrady byla
dokončena v roce 1976 jejím napuštěním. Přehrada leží
na náhorní plošině v západním Krušnohoří, přibližně
1 km nad obcí Kryštofovy Hamry. Její stavbě musely
kromě Přísečnice ustoupit také další tři obce – Dolina,
Kotlina a Rusová.

Je pátek odpoledne 24. května
2019, sedíme v kavárně
místního kulturního domu. Pan
starosta právě přítomným mj.
vypráví o tom, co je zde také
ze všech koutů zjevné – že
budova je před rozsáhlou
a velmi nákladnou rekonstrukcí a bude zde nové multifunkční centrum s knihovnou. Poté
se slova ujme překladatelka…
V sále sedí u stolečků senioři,
zřejmě se svými příbuznými,
a naslouchají. Přítomné přivítá
také pan starosta z partnerské
obce Großrückerswalde. Po
nich se slova ujmou ještě
zástupci našich hostů. Později
prohlížíme staré mapky
a obrázky rodinných vilek od
jejich původních majitelů.
„Mám i plánek jedné z jejich
zahrad, víme, kde tam byl dříve sad a vinice…“ říká jeden
z přítomných. Snažím se tak
trochu lámanou němčinou
o nějakou komunikaci… Někteří z nich byly dětmi v předškolním věku nebo prvňáčky,
když museli se svou rodinou
po válce odejít a hledat
a budovat nový domov za hranicemi. Letos jim bude už
kolem 80 let…
Mám z toho všeho takový rozpačitý dojem, způsobený zřejmě dílem prostředím kavárny,
ve které se nacházíme (asi by
se slušelo přivítat je v reprezentativnějším prostředí),
dílem z toho, že přítomné uvítalo jen pár místních, přičemž
většina z nich to mají v podstatě v popisu práce, včetně
mě… (!) a dílem i z našich hostů. V jejich vysokém věku jako
by už žili ve svém světě, někde
jinde, než kde se nachází moje
současná česká klášterecká
realita, a z různých důvodů už
není možné se vnitřně potkat,
i když i oni tady byli doma stejně jako my.
Pomalu se zvedáme k odchodu
a loučíme se, dostávám dárek.
Pak přijde drobná šedivá paní,
podává mi ruku, její stisk je
vřelý, na tváři má srdečný
úsměv, který se odráží
i v jejích očích. Co všechno
odžitého za tím úsměvem asi
je?! – Stesk po ztrátě domova,
známého prostředí a kamarádů?... Existenciální nejistota,
která svírala ji a její rodiče?...
Násilný, rychlý zlom a příchod
do válkou poražené a zničené
země, kde je nikdo moc neví-

tal?... Jak byla asi přijata jako
Němka z Čech svými vrstevníky v Německu? Co všechno
se odehrálo v jejím životě, než
si začala připadat někde jinde
opět jako „doma“? Jisté je, že
v jejím pohledu dnes nebyla
žádná nenávist ani křivda, ale
spíš smíření se s tím, co v čase
uplynulo… – Taková je moje
zkušenost z komorního setkání s pamětníky na poválečný
odsun z našeho města a okolí
a s jejich rodinami. Strávili na
konci května v Klášterci nad
Ohří společně opět několik dní.
Titulek článku zní: „Nezapomeň na svou domovinu!“ – To
je heslo, které tyto lidi nese.
Ačkoliv Klášterec opouštěli
jako děti, má pro ně jejich
první domov, místo odkud
pocházejí a kde žili jejich předkové, výjimečnou cenu. Stále
živý zájem o současné dění
zde ze strany jich samotných
a jejich potomků je obdivuhodný a výjimečný. Ale čas je
neúprosný. Sudetští Němci
vymírají a jejich potomci stárnou. Svými příběhy chtějí ještě oslovit mladou českou
a německou generaci v rámci
výstavy Lidé – osudy –
vzpomínky,
vzpomínky
dvou národů na odsun
v pohraničí, o které jsme
také psali. Nechtějí, aby se na
poválečné události zapomnělo
a aby byly pravdivě interpretovány. V Německu zaznamenala tato výstava velký úspěch
a na konci léta se má opět vrátit do Klášterce. Němci tu
zanechali své kořeny a na nich
teď žijeme a prospíváme my.
Téma našeho vztahu k domovu je dnes v souvislosti s tím,
kdy se miliony lidí vydávají na
pochod za lepší budoucností,
hodně politické a veřejně diskutované. Z velké části dokonce rozhoduje výsledky voleb.
Vždyť domov je přece místo,
kde je nám dobře, kde investujeme náš čas a síly, je náš
a bude, a když na to přijde,
tak ho „tvrdě a nekompromisně ubráníme“… V kontextu
tohoto pátečního setkání se mi
však zdá být domov spíš místem, jehož vlastnictví je v čase
relativní, velkou, ale křehkou
hodnotou, která se nedá zcela
jednoduše nahradit a jejíž skutečný význam doceníme jako
obvykle až při jeho ztrátě. Co
myslíte?

TIP NA VÝLET
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Jak naši věrní čtenáři dobře vědí, paní Vlasta Fišrová je naše bývalá kolegyně, která na jaře opustila redakci Kláštereckých novin. Zůstáváme s ní nadále v kontaktu, její tvůrčí práce si velmi vážíme a těší nás, že vás můžeme na stránkách
novin pozvat na to, co se díky Vlastě Fišrové právě chystá...

Kostel v Mikulovicích ožije vzpomínkami, uměním i hudbou
V sobotu 27. července budou
mít lidé z Klášterce nad Ohří
a okolí možnost navštívit kostel sv. Mikuláše v Mikulovicích, který je spolu s kapličkou
u silnice na Kadaň jedinou
stavbou, která se dochovala
po likvidaci obce Mikulovice.
Letošní program 2. ročníku
akce s názvem Živá kronika
Mikulovic a Vernéřova se
ponese v podobném duchu
jako loňská premiéra. „Chystám ale i novinky, a to představení výtvarné tvorby tří
významných místních umělců,
kteří mají hluboký vztah k tomuto kraji, je to malířka
Marie Svobodová z Chomutova, malíř, grafik a sochař

Herbert Kisza z Kadaně
a s obrazy z přírodních materiálů a polodrahokamů se zde
přestaví Jitka Větrovská“,
říká Vlasta Fišrová organizátorka akce.
Náležitý prostor dostanou
i studenti kláštereckého
gymnázia, aby představili
svůj projekt, který se týká
mapování historie Mikulovic po roce 1945. „Naším finálním výstupem by měla být
především písemná forma
práce a pak také amatérský
studentský dokument, ve kterém se objeví například bývalí
obyvatelé, ale i spousta dalších
zajímavých lidí. Bádáme v archivech, natáčíme rozhovory,

zkoumáme terén a zjišťujeme,
co by se s tím dalo dělat do budoucna. Ze srdce věříme, že
naše práce bude krásná vzpomínka třeba právě pro bývalé
obyvatele této krásné zaniklé
vesničky,“ uvádí za studenty
Aneta Hyksová.
Studentům je v jejich bádání
nápomocná klášterecká literátka Markéta Kurešová, která zde představí
i svou nejnovější povídku
týkající se doslova pokladů
Mikulovic.
Další novinkou bude výtvarný koutek, ve kterém si
děti nebo i dospělí budou
moci konzultovat svou kresbu
či malbu tužkou či pastelem

s malířkou Naďou Hoštovou. Chybět nebude ani oblíbené malování na obličej.
Můžeme tak směle říci, že
Mikulovice a Vernéřov nepřestávají žít, protože lidé
k tomu místu mají stále svůj
vztah. Prožít společné chvíle
ať již s pamětníky či jejich
potomky a dalšími zájemci
o regionální historii bude
možné na kulturní akci,
která začne v 10 hodin
a potrvá do 18 hodin. Přesný časový plán jednotlivých
vystoupení i s uvedením
názvu pěveckého sboru bude
zveřejněn na plakátech a též
v dalším čísle Kláštereckých
novin.

Proč je v zámeckém parku přerostlá tráva?
Který strom voní po pečených buchtách?
Jak od sebe rozpoznat javor mléč a javor klen?
Anglická úprava parku – jak a kam záměrně směruje pohledy návštěvníků?
…Zodpoví pan František Kroupa 21. července od 16 h
v rámci další komentované prohlídky zámeckého
parku, tentokrát se zaměří zvláště na Stibalův (východní)
okruh.
Sraz u kašny u zámku, vstupenky zakupte předem v turistickém informačním centru na radnici.

Pozdrav z Rychnova nad Kněžnou
Dovolte, abychom se představili – jsme manželé Popiolkovi, bydleli jsme zde v Klášterci dlouhá léta. V roce 1978
jsme se přestěhovali do Rychnova nad Kněžnou. Ve dnech
17.–19. května jsme po delší
době opět navštívili vaše
město a strávili jsme tu společně s přáteli a bývalými spolupracovníky moc pěkný čas.
Spolu s námi přijely také naše
děti – Pavlína a Roman, kteří
tu měli sraz se spolužáky. Tam
se hrálo, tančilo a vzpomínalo
na krásná a bezstarostná léta
prožitá v místních školách.
Roman nás provezl uličkami
starého Klášterce – přes opravené náměstí do lázní Evženie
– obdivovali jsme park,
zámek a čisté a barvami zářící
panelové sídliště i množství
dětských hřišť. Nemohli jsme

vynechat Měděnec a Klínovec,
kde jsme se učili lyžovat. Dojímal nás krásný výhled
z výšky na sluncem ozářený
Klášterec…
Na setkání v hotelu, kam přišlo opravdu mnoho našich
přátel, jsme se od místních
dozvěděli, jak velké množství
společenských,
kulturních
a tělovýchovných akcí vedení
města zajišťuje a finančně
podporuje.
Rádi vzpomínáme na roky
prožité v Klášterci, moc nás
těší přízeň našich zdejších
přátel a máme radost ze
všech pozitivních změn, které
se v tomto městě v době naší
nepřítomnosti udály. Vraceli
jsme se domů plni nezapomenutelných dojmů. Děkujeme.
Zdraví vás
rodina Popiolkova I

Z PERA JEDNÉ Z NAŠICH ČTENÁŘEK…
Ráda čtu tyto noviny. Dozvídám se, čím se město může
pochlubit. Starostové před několika lety budovali toto
krásné město a i dnes vedení města vynakládá spoustu
energie na to, aby zde lidé žili šťastně a zdravě. Těší mě,
že k rozkvětu města přispěli prací a stále přispívají i moji
spolužáci. Je tu i mnoho výborných pedagogů. Takže,
děti a učitelé, přeji nádherné prázdniny, mnoho kulturních zážitků a kvalitních koncertů, při kterých si odpočinete a které vás zároveň pozitivně naladí a pohladí po
srdíčku.
čtenářka Ivana Madlová I
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Závody dračích lodí v Kadani 2019 – byli jsme u toho!
Poslední květnový den jsme
se zúčastnili závodů dračích
lodí v Kadani. Akce se konala
na Kadaňském stupni. Na trati v délce 200 m za naši školu
závodilo celkem 99 žáků, ale
byl přítomný a fandil celý II.
stupeň. Posádku lodí vždy
tvořilo 10 pádlujících dětí a 1
bubeník, který udával tempo.
Pro žáky to byl velký zážitek
a spousta sportovních zkušeností, protože někteří z nich
seděli v lodi poprvé.
Následující den závodily
posádky dospělých, včetně
naší učitelské ženské posádky, na tratích 200 m a 1 km.

Na našem sportovním výkonu
se zřejmě projevila vytrvalost, která neodmyslitelně
patří k našemu povolání,
a uspěly jsme na delší, kilometrové trati, kde jsme vybojovaly 2. místo.
Všem účastníkům se závodění velmi líbilo, proto doufám,
že vedení školy příští rok opět
podpoří jak žákovské, tak
i učitelské posádky a budeme
se moci této skvělé akce znovu zúčastnit. Tímto bych také
chtěla poděkovat oddílu TJ
Vodní sporty Kadaň, který
tuto akci organizuje.
Petra Žihlová, ZŠ Krátká I

Přijel jsem, viděl jsem,
zvítězil jsem
Až na tu poslední část titulku
může toto prohlásit starosta
Štefan Drozd, který slavnostně zahájil „svůj“ již tradiční střelecký závod pořádaný organizací AVZO TSČ
ČR p. s. Střelci Klášterec nad
Ohří s názvem O pohár starosty města Klášterce
nad Ohří. Sám se ho zúčastnil a v závěru také předal
ocenění nejlepším střelcům.
Soutěžící se tentokrát sjeli
nejen z Klášterce, Kadaně
a Chomutova, ale také
z Chebu, Sokolova, Náchodu
a z německého Aue – celkem
48 startujících.
Hlavní disciplína – pistole/revolver (nekrytě ležící figura na 25 m, 5+15):
1. místo Vladimír Franček
(AVZO Cheb, 146 bodů),
2. místo Jindřich Vrátník
(AVZO Střelci Klášterec
n. O., 145 bodů), 3. místo
Jiří Míchal (SSK Kadaň,
144 bodů)

Nová disciplína – střelba
z útočné pušky (redukce
nekrytě ležící figura na
50 m, 5+15) v kategorii
ráže 7.62: 1. místo Jan
Straka (SSK Kadaň, 146
bodů), 2. místo Saša Kadeřábek (KVZ Chomutov, 143
bodů), 3. místo Karel
Vácha (AVZO Střelci Klášterec n/O, 138 bodů)
Kategorie ráže .223:
1. místo Pavel Luhan
(střelnice JIMI, 142 bodů),
2. místo Petr Vořechovský
(SSK Kadaň, 127 b.),
3. místo Jaroslav Veselka
(AVZO Cheb, 110 bodů)
Blahopřejeme vítězům a děkujeme městu Klášterec nad
Ohří za podporu činnosti
našeho spolku, který má
letošní rok 20. výročí založení.
Jaroslava Peštuková,
předsedkyně AVZO Střelci
Klášterec nad Ohří I

Hokej nebo hokejbal – historie se
opakuje
5. června jsme se zúčastnili
Mistrovství ČR v hokejbalu ve
Světlé nad Sázavou. Mezi
naše bojovníky patřili Josef
Suchý, Lukáš Gerstner,
Peťa Panuška, Dominik
Mičík, Jakub Moro, Karel
Širlo, Tadeáš Straka, Míra
Marek a Jakub Horáček.
Utkání – stejně jako letošní
hokejové mistrovství světa
na Slovensku – bylo drama-

tické až do poslední chvíle,
o výsledku také rozhodly až
nájezdy. Bronzové medaile
nás minuly jen o vlásek,
z devíti týmů děti vybojovaly nakonec „bramborové“ 4.
místo. Velké poděkování patří
našim sportovcům za vzornou reprezentaci školy a městu Klášterci za finanční
podporu.
Petra Žihlová, ZŠ Krátká I

Zaber, přidej, nepolevuj! aneb Jak
se GSOŠ nadchlo pro veslování
Proběhl již 3. ročník školní
ligy Česko vesluje. V rámci
projektu, ve kterém mezi
sebou soutěží školy na veslařských trenažerech, se
GSOŠ podařilo obhájit loňské vítězství. Spíše než
o výsledek jde však o aktivitu,
která si získává mezi studenty stále větší oblibu a pomáhá
propagovat zdravý pohyb
zábavnou formou. Navíc je
mezi školáky popularizován
sport, který není veřejně příliš
známý, ale ve kterém čeští
reprezentanti získávají mezinárodní úspěchy.
GSOŠ se účastní projektu
„Česko vesluje“ od samého
počátku. Soutěž se koná po
celých 10 měsíců školního
roku a je rozdělena na čtyři
kola. Zakončuje ji finále ve
veslařské aréně v Račicích.
Soutěžní družstva složená
z chlapců, z dívek a smíšená
družstva se snaží ujet ve
vymezeném čase co nejdále,
případně vymezenou délku
tratě co nejrychleji. Časy
a vzdálenosti se přepočítávají
na body a podle jejich výše
se pak určuje pořadí jednotlivých škol.

„Studenti se pro veslování
nadchli. Pomohlo tomu vítězství z loňského roku ale i to,
že jsme získali v minulém
školním roce veslařský trenažér, na kterém můžeme nejen
trénovat, ale také soutěžit.
Letos se do projektu zapojilo
ještě více studentů, kteří
chtěli navázat na předchozí
úspěch,“ říká vyučující tělesné
výchovy Martina Štěrbová
a dodává: „Moc děkujeme
organizátorům projektu, kteří
mají vše připravené do
nejmenšího detailu a školní
liga i finále v Račicích probíhají
bez komplikací. Třešničkou na
dortu je pro naše veslaře
možnost setkat se během
projektu s reprezentanty ČR
ve veslování. Největší poděkování patří studentům za
jejich nadšení, zapálení a vzájemné podporování se při
soutěžení.“
Již nyní se těšíme na další ročník akce a uděláme maximum
pro to, abychom získali triple.
Bude to ale těžké, protože se
do projektu zapojuje stále více
škol, a konkurence tak roste.
Valentina Kuchařová,
GSOŠ I

SPORT A INZERCE
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REVOLUTION TRAIN TOUR 2019

30. května zavítal do města Klášterec nad Ohří REVOLUTION
TRAIN, který zábavným způsobem oslovuje mladistvé v ožehavé
problematice drog a dalších závislostí. Za den provozu Protidrogový
vlak navštívilo 264 dětí s pedagogickým doprovodem a 128 pozvaných hostů. S příjezdem vlaku do města mají možnost zájmové
kroužky pro mládež, složky záchranného systému i místní neziskové
organizace působící v oblasti prevence představit své aktivity v rámci
tzv. Miniveletrhu. V Ústeckém kraji budou v nejbližší době zaškoleni
policisté ČR do návazného programu pod názvem: „To je zákon,
kámo!“, se kterým budou navštěvovat školy. Jeho cílem je zvýšit povědomí žáků o tom, jak nebezpečné je experimentovat s drogami
a co se z pohledu zákona na užívání drog nabaluje. Akci finančně
podpořili DONALDSON CZECH REPUBLIC s. r. o. a Donaldson
Industrial CR s. r. o. Více na www.revolutiontrain.cz.
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V sobotu 1. června se na rybníce
Oprám ve Varvažově konal extrémní závod UHELNÝ MUŽ. Fitness M-club Klášterec nad Ohří
zde reprezentovali Lukáš Paukner a Miroslav Böhm. Soutěžili
společně s dalšími pětadvaceti
dvojicemi ve dvanácti adrenalinových a silových disciplínách, jako
například hod kládou, hod sekerou, skoky do vody na kole, skoky
do vody z houpačky nebo výdrž
pod vodou. Oba siláci si vedli
skvěle, a jelikož k uhlí neodmyslitelně patří brambory, přivezli si
krásné 4. místo. Gratulujeme!

PŘIJMEME
klempíře
pokrývače
izolatéra
nezaučené zaškolíme
Dobré platové podmínky včetně bonusů
Práce po celý rok

KONTAKT: mob.: 605 118 954

KLEMPÍŘSKÁ VÝROBA A PRODEJ
 ŽLABY, SVODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
 VENKOVNÍ PARAPETY
 OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ
 STŘEŠNÍ VÝLEZY A STŘEŠNÍ OKNA
 STŘÍHÁNÍ A OHÝBÁNÍ PLECHŮ
 ATIKY, LIŠTY, LEMOVÁNÍ, OKAPNICE
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
 HRANATÉ A NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY
 PROFILOVÁNÍ – FALCOVANÁ KRYTINA
 PLECHOVÉ KRYTINY OD 159 Kč/m2
včetně DPH
Kontaktní údaje:
tel.: 739 454 810, 605 118 954, www.strechysegment.cz
Prodejna: Tušimice 35, 432 01 Kadaň
(odbočka chaty Tušimice – bývalý areál Flóra)
Otevírací doba: PO–PÁ 7.30–15.30 hodin

Koupím větší zemědělské pozemky
od 1 hektaru výše (orná půda, trvalý travní
porost) – v okolí Klášterce nad Ohří.
Nabízím cenu 20-32 Kč/m2, tj. výrazně více
než je tržní cena. Rychlé jednání.
Platba ihned. Tel.: 602 750 749

Kominictví
Karel Kvasnička
Tel. 775 950 759

Web: kominictvikvasnicka.cz

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

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

06/2019 | strana 19

INZERCE

ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Nádražní 214, Klášterec nad Ohří
Tradiční výrobce ložisek v Klášterci nad Ohří hledá zaměstnance na pozice

PROVOZNÍ
ZÁMEČNÍK
• vyučení ve strojírenském oboru

KALIČ
• vyučení ve strojírenském oboru

BRUSIČ
NÁSTROJŮ
• vyučení ve strojírenském oboru

• svářečský průkaz výhodou
• měsíční mzda od 25 000 Kč

• směnný provoz – noční práce
• měsíční mzda od 22 000 Kč

• praxe na bruskách
• měsíční mzda od 26 000 Kč

Dále hledáme pro doplnění stavu pracovníky do výroby na obsazení volných pozic v profesích

BRUSIČ KOVŮ
SEŘIZOVAČ/OPERÁTOR CNC
Nabízíme:
• stabilní pracovní prostředí u české společnos s dlouholetou tradicí
• odpovídající platové ohodnocení
• 7,5 hodinová pracovní doba
• týden dovolené navíc
• příspěvek na penzijní připojištění
• bonus za odpracování plného časového fondu
• příspěvek na stravování v závodní jídelně
• další beneﬁty (odměny za zlepšovací návrhy, odměny při životních jubileích)
• nástup ihned

Kontakt:
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení
telefon: 474 359 715 • e-mail: marcela.havlickova@zkl.cz

Průmysl 4.0 je v poslední době často zmiňovaným pojmem, který skrývá pojmy jako
digitalizace, automatizace nebo robotizace. Na tuto průmyslovou revoluci se ve firmě
Toyoda Gosei, s. r. o. připravujeme různými způsoby. Jedním z nich je uvedení automatického
zásobovacího vozíku AGV do provozu na hale TG2. Tento vozík je samostatnou jednotkou,
která nevyžaduje k obsluze lidský faktor. Pohybuje se po své trase pomocí magnetického
proužku a automaticky zastavuje na předem definovaných stanovištích. Operátor si z vozíku
odebere zásoby na svou linku a poté vozík opět díky spínači uvede do provozu.
Velice dobře si uvědomujeme, že průmyslovou revolucí se firmy začínají zabývat již
v současnosti, ale v budoucnu se tento směr bude dále vyvíjet a posouvat kupředu. Z tohoto
důvodu jsme zvolili i externí formu příprav tím, že podporujeme mladou generaci. Navázali
jsme spolupráci s ředitelem 1. ZŠ v Klášterci nad Ohří, panem Petrem Opavou. Škola od
nás dostala formou sponzorského daru například programovací deskovou hru, tablety
a v neposlední řadě tzv. „ozoboty“. Ozoboti jsou malí inteligentní roboti, díky kterým se
děti učí základům robotiky a programování a rozvíjí u nich logiku a komunikaci. Používají
je v různých předmětech – od matematiky, fyziky až po výuku cizích jazyků. V příštím
školním roce kantoři plánují otevřít také volnočasový kroužek, kde budou ozoboty využívat.
Žáci nás v čele s paní učitelkou Zdeňkou Horskou během května přišli navštívit. Ta se do
projektu už z počátku pustila s vervou a musela se roboty naučit ovládat, aby mohla
všechny poznatky předat i svým žákům. Na exkurzi za námi došli studenti na průmyslovou
zónu pěšky, o to víc si tohoto výletu vážíme. Názorně nám předvedli, co vše už se s roboty
naučili a sami jsme se přesvědčili o tom, že tato investice měla rozhodně smysl.

KŘÍŽOVKA
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