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Klášterecké hudební
prameny se blíží

ZŠ Krátká se zapojila
do Česko vesluje
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Název akce/filmu
Hvězdy stříbrného plátna
Deadpool 2
Umělci malující ústy a nohama
Miroslav Žbirka s kapelou
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
Jaroslav Svěcený a Magistri
Ant-Man a Wasp
Na Vivaldiho!
Ant-Man a Wasp
Sváteční koncert
Ant-Man a Wasp
Mládí na pódiu
První očista
Mozart v Klášterci
Než přišla bouře
Ant-Man a Wasp
Mrakodrap
EraFest
Rašovické dunění
Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená
Manžel na zkoušku
Úsměvy smutných mužů
Ant-Man a Wasp
První očista
Mamma Mia! Here We Go Again
Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená
Děsivé dědictví
Mrakodrap
Plán útěku 2
Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená
Chata na prodej
Hotel Artemis

Popis
Herecké osobnosti prvorepublikového a protektorátního filmu na výstavě na zámku
USA – Sci-Fi akční komedie. Deadpool je chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale za to nemůže (2D)
Výstava nakladatelství UMUN, výtvarná díla těžce postižených umělců, výstava potrvá do 29. 7. Více na str. 10
Klášterecké hudební prameny – vstupenky na kláštereckém zámku, více na str. 11
SRN – Trojici neobyčejných kamarádů, Jima, strojvedoucího Lukáše a lokomotivu Emu, čeká mnoho zkoušek, dobrodružství a tajuplných hádanek (2D)
Klášterecké hudební prameny – vstupenky na kláštereckém zámku, více na str. 11
USA – Nová kapitola o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek a odhalit tajemství z minulosti (3D)
Klášterecké hudební prameny – vstupenky na kláštereckém zámku, více na str. 11
USA – Nová kapitola o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek a odhalit tajemství z minulosti (2D)
Klášterecké hudební prameny – vstupenky na kláštereckém zámku, více na str. 11
USA – Nová kapitola o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek a odhalit tajemství z minulosti (3D)
Klášterecké hudební prameny – vstupenky na kláštereckém zámku, více na str. 11
USA – Je jasné, že kdo tuhle noc přežije, bude jiný, než byl před pouhými dvanácti hodinami. Úspěšná hororová série od mistrů hrůzy (2D)
Klášterecké hudební prameny – vstupenky na kláštereckém zámku, více na str. 11
USA – Podle skutečného příběhu. Náhodné setkání dvou lidí nejdříve vyústí v lásku a poté díky hurikánu v největší dobrodružství jejich života (2D)
USA – Nová kapitola o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek a odhalit tajemství z minulosti (2D)
USA – Dwayne Johnson v akčním thrilleru musí zachránit svou ženu a děti z hořícího a gangem obsazeného mrakodrapu. S umělou nohou. (3D)
Hudební festival v letním kině, který pořádá eLKa. Akci finanční podpořilo město Klášterec nad Ohří. Více na str. 11
Nultý ročník hudební akce v restauraci Na Vyhlídce v Rašovicích. Akci finanční podpořilo město Klášterec nad Ohří. Více na str. 11
USA – Animovaný příběh o oblíbené rodince strašidel, s níž se vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu (3D)
USA – Rozmazlený playboy z bohaté rodiny skončí s amnézií, poté co spadne ze své jachty. Svobodná, pracující matka ho přesvědčí, že jsou svoji (2D)
ČR – Ze závislosti cesta ven nevede, jediná šance je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton? Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek (2D)
USA – Nová kapitola o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek a odhalit tajemství z minulosti (2D)
USA – Je jasné, že kdo tuhle noc přežije, bude jiný, než byl před pouhými dvanácti hodinami. Úspěšná hororová série od mistrů hrůzy (2D)
USA – Pokračování slavného snímku Mamma Mia! tentokrát přinese dva příběhy. Minulost a budoucnost od prvního filmu. Vše s hity ABBA (2D)
USA – Animovaný příběh o oblíbené rodince strašidel, s níž se vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu (2D)
USA – Mysteriózní horor o rodině, která rozplétá záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých předků (2D)
USA – Dwayne Johnson v akčním thrilleru musí zachránit svou ženu a děti z hořícího a gangem obsazeného mrakodrapu. S umělou nohou. (2D
USA – V akčním thrilleru je Sylvester Stallone neustále na útěku – živí se totiž testováním nedostatků zabezpečovacích systémů ve věznicích (2D)
USA – Animovaný příběh o oblíbené rodince strašidel, s níž se vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu (3D)
ČR – Komedie s Ivanou Chýlkovou, Davidem Vávrou, Terezou Voříškovou a dalšími o rodinné slezině na chatě, z níž se ztratil dědeček (2D)
USA – Ve starém hotelu Artemis se skrývá nejmodernější nemocnice pro bohatou klientelu podsvětí. Tvrdě zde vládne Jodie Foster (2D)
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,

S nápadem vybudovat v Klášterci nad Ohří hřiště pro parkour přišly nedávno děti ze
základních škol, které se účastní exkurzí na radnici, a také členové žákovského zastupitelstva. Někteří se tomuto sportu již aktivně věnují, podobné hřiště přitom nebylo ani
v okolních městech. Místní parkouristé se i podíleli na výběru jednotlivých tělocvičných
prvků. Hřiště bylo postaveno na místě bývalého basketbalového hřiště mezi Ječnou, Dlouhou a Žitnou ulicí. Na slavnostním otevření ukázali své umění jak místní parkouristé, tak
plzeňské uskupení Team Overfly. Hřiště je veřejně přístupné, a tak mají naše děti další
možnost k tělovýchovným aktivitám na čerstvém vzduchu.
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kultura
Klášterecké hudební prameny se
blíží
Na ERA FEST přijede devět kapel

sport
Daniel Vejražka pojede
na mistrovství světa juniorů
Michaela Dvořáková je mistryní
ČR v tanečních formacích

kultura
Lidé – osudy – vzpomínky
Zaniklá obec ožije výstavou
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pohled do historie
Kostel sv. Jana Nepomuckého
v Kličíně postavil zednický
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a Okounova
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pro rodinu
Vítání občánků na zámku
Chemie není jen suchá věda
Čtvrtstoletí olympiády
mateřinek

Pojďme opět tvořit.
Společně pro Klášterec.
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20

křížovka pro děti

letošní rok se přehoupne do druhé
poloviny. Mnohým
se může zdát, že
je naše město jedním velkým staveništěm. A mají
částečně pravdu.
Je to skutečně tak, běží již plno rekonstrukcí, ale nejsou všechny investicemi
města jako například rekonstrukce sítí
plynu, vody či kanalizace. Po jejich
dokončení se i my budeme moci pustit
do očekávaných rekonstrukcí chodníků
či ulic. Máme ale i mnoho investic tzv.
„neviditelných“, zejména přes léto
v našich školkách a školách, které jdou
do milionů. Naše děti i učitelé si tuto
pozornost jistě zaslouží.
Velkou pozornost si zaslouží i naši spoluobčané, kteří se neumějí chovat,
menšina neslušných si myslí, že bude
svým nevhodným chováním obtěžovat
slušnou většinu. V našem městě to tak
rozhodně nebude, a proto schvalujeme
tzv. „grilovací vyhlášku“ na ochranu
veřejné zeleně. Jsem rád, že úředníci
města dokázali velmi rychle reagovat
na Vaše podněty, které mi předáváte
při našich setkáních. Že máme většinu
slušných a mezi nimi mnoho aktivních
občanů, dokazuje Vaše účast na tradičních akcích. Za všechny zmíním tři,
kterých jsem se účastnil osobně.
Tradiční běh na zámeckou věž byl tentokrát se slavnostním úvodem. Bylo
mi ctí předat klíčky od cisteren ‒ první
od zbrusu nové pro naše dobrovolné
hasiče, kteří tak po 50 letech získali
nový vůz zakoupený za pomoci dotace.
Její získání a je zásluha především velitele jednotky Filipa Foukala. Druhé
klíčky jsou od naší starší cisterny, kterou převzal starosta Okounova. Věřím,
že bude Okounovským ještě dlouho
sloužit. Jsem velmi rád za spolupráci
s Okounovem a blahopřeji starostovi
Dvořákovi ke krásnému umístění
v běhu na věž.
Druhou akcí je tradiční Country koza.
Melodie, které zahrála kapela Rangers,
mi zní v uších ještě nyní. I tato akce
měla mnoho fanoušků, ale bez práce
celého realizačního týmu kolem Jirky
Bauera by se uskutečnit nemohla.
Nakonec se musím zmínit o akci pro
naše nejmenší, 25. Olympiáda mateřských škol. Díky kolektivu kolem Dáši
Megové se tak v našem městě koná
něco výjimečného. Rozzářené dětské
oči, to je ten nejkrásnější zážitek. Tak
ať je, děti, máte rozzářené nejen díky
začátku prázdnin, ale i díky pěknému
vysvědčení. Krásné prázdniny a dovolené.
Štefan Drozd, starosta města
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O prázdninách se město zaměří na opravy škol
Každý rok se dva měsíce letních prázdnin využívají pro běžné opravy v budovách mateřských a základních
škol. Na letošní rok byly navíc naplánovány tyto potřebné investice do školských zařízení v celkové výši téměř
10 milionů Kč:
Stavební práce na objektech škol
Předmětem zakázky je oprava nevyhovujících sprchových
koutů v objektu mateřské školy v Lípové ulici, rekonstrukce
podlahových ploch na chodbě jednoho podlaží základní školy
ve Školní ulici, oprava podezdívky a oplocení mezi školní
budovou v Havlíčkově ulici a zahradou čp. 285, vybudování
akustického předělu u tělocvičny, výměna PVC v prostorách
jednoho z pavilonů a v prostoru šaten u tělocvičny ve škole
v Krátké ulici. Zakázka se soutěžila jako celek, výběrové řízení
vyhrála firma pana Adama Vavrouška, která nabídla nejnižší
cenu, a to 1.358.993,36 Kč vč. DPH.
Rekonstrukce vnější rampy u kuchyně ZŠ Krátká
Nejprve bude odstraněna stávající konstrukce rampy včetně
vnějšího vyrovnávacího schodiště, okrasného betonového
květníku a základových konstrukcí. Nová konstrukce rampy
bude ocelová. Práce byly zadány firmě PETROM STAVBY, a.s.
za 623.837,17 Kč vč. DPH.
Stavební úpravy v objektu základní umělecké školy
Stavební práce se uskuteční v prostorách přípravny, učebny
výtvarné výchovy, keramické dílny, úklidové místnosti a skladu. V rámci úprav bude zdemolována dělící příčka mezi místnostmi, provede se výškové vyrovnání podlah, odstraní se
původní krytiny a položí nové. Stěny a stropy místností budou
vyspraveny, vyštukovány a vymalovány. Čelní stěna keramické dílny bude obložena korkovým obkladem. Doplní se
nové skříňky kuchyňské linky, skřínky pod okny a kryty radiátorů, které budou nově natřeny. Budou provedeny úpravy
rozvodů vody a kanalizace. Práce uskuteční firma Adam
Vavroušek za 831.512,81 Kč vč. DPH.

Obnova stávajícího oplocení kolem mateřské školy
v Souběžné ulici
Nové oplocení nahradí to stávající v celé jeho délce. V trase
bude od původního stavu jen drobná odchylka související
s odsazením plotu mimo ochranné pásmo plynu. Současně
bude mezi stávajícím chodníkem a oplocením provedena
zpevněná plocha z betonové dlažby, na kterou bude v budoucnu osazena typová konstrukce přístřešku pro kontejnery.
Živý plot přiléhající k plotu v uliční části bude zastřižen a upraven. Stávající nová pozinkovaná brána bude demontována
a převezena pro další použití do areálu školky ve Školní ulici.
Zakázka byla přidělena firmě Severočeská stavební a.s. za
1.040.294 Kč vč. DPH.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

6/2018 | strana 5

INVESTICE

Obnova stávajícího oplocení kolem parcely mateřské
školy ve Školní ulici
Stejně jako v Souběžné ulici, bude i v areálu mateřské školy
ve Školní ulici nahrazen stávající plot novým. Opět dojde
k drobnému odsazení plotu od vzrostlého památného stromu.
Výběrové řízení vyhrála firma STAVMAX Group s.r.o. za
1.039.866 Kč vč. DPH.
Stavební úpravy ve školní kuchyni na ZŠ Petlérská
Úpravy spočívají zejména v opravě podlahy a rozvodů kanalizace, vody a plynu. Dále bude řešena oprava elektroinstalace. V kuchyni se opraví obklady, položí nová dlažba včetně
izolace podlahy a samozřejmostí je nová výmalba. Bude provedena oprava degradovaných částí stropu technického podlaží v místech zatékání vody z provozu kuchyně. Akci bude
provádět firma Adam Vavroušek za 2.386.124 Kč vč. DPH.
Výměna oken na ZŠ Havlíčkova
Ve školní budově v historické části města budou vyměněna
okna. Realizaci provede firma Dřevotep Plus, s.r.o. za
277.869,75 Kč vč. DPH.
Kromě výše uvedených zakázek bude také ve školní budově
v Krátké ulici instalováno 30 ks požárních dveří.

Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody v budovách ZŠ
Krátká
Rozvody teplé a studené vody se budou rekonstruovat v několika pavilonech školní budovy. Navrženo je také osazení
nových hydrantových skříní s tvarově stálou hadicí. Práce
provede Adam Vavroušek za cenu 2.303.920 Kč vč. DPH.

Pojďme opět tvořit. Společně pro Klášterec.
V době tisku červnového
vydání Kláštereckých novin
bylo těsně před zasedáním
Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří, které mělo na
programu schvalování pravidel projektu Společně pro
Klášterec na další rok.
Město Klášterec nad Ohří
v loňském roce přistoupilo
k vyčlenění finanční částky
z rozpočtu města na realizaci
projektů navržených veřejností, tzv. participativnímu
rozpočtu pod názvem Společně pro Klášterec. Navrhli jste
projekty, které by se mohly
realizovat na veřejném prostoru, a sami jste v prosinci
svým hlasování rozhodli, které to budou.
V současné době se všechny
čtyři vítězné projekty realizují.
V loděnici bylo vybudováno

zastřešení stávajícího posezení, položila se na dvou místech
dlažba a nyní se jen doplní
ohniště pro veřejnost. Terasa
u domu v Chomutovské ulici
se přes léto opraví, projekt
bude součástí větší opravy
celého štítu domu. Nainstalována zde bude i informační
cedulka, co vše z terasy vidíte
– hrad Šumburk, radnici, kostel apod. Odpočinková zóna
s herními prvky v Útočišti byla
zaměřena, nyní se zpracovává
projekt a v letošním roce zde
bude doplněno posezení
a zřejmě první herní prvek. Na
projektu budoucího využití
veřejného prostoru v Klášterecké Jeseni se také intenzivně pracuje.
Máte nápad na další projekty,
které by město mohlo v příštím
roce realizovat? Pokud zastu-

pitelstvo schválilo pravidla na
další rok, která zůstala stejná,
neváhejte a od 1. července do
30. září můžete svůj nápad
předložit. Po dávat návrhy
může každý obyvatel města
starší 15 let, ke svému návrhu
připojí 15 dalších podpisů od
podporovatelů svého projektu.
Pro rok 2019 má být vyčleněna
opět částka 1.000.000 Kč,
maximální náklady jednoho
projektu jsou 250.000 Kč. Realizovaly by se tak minimálně
4 projekty splňující kritérium
proveditelnosti na pozemcích
a budovách patřících městu.
Návrhy budou během listopadu
představeny veřejnosti v Kláštereckých novinách, na webu
města a při veřejném setkání.
Hlasováním pak rozhodne
veřejnost, které projekty město zrealizuje.

Se svými nápady můžete
oslovit koordinátory projektu,
tajemnici městského úřadu
Radku Hodicovou (telefon:
474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz) a vedoucí odboru komunikace
a cestovního ruchu Adélu
Václavíkovou
(telefon:
474 359 686, e-mail: vaclavikova@muklasterec.cz).
Následně vám bude podle
charakteru navrhovaného
projektu přidělen konzultant,
který vám pomůže posoudit,
zda je návrh realizovatelný.
Využijte možnost konzultace
kvůli
odhadu
nákladů
a nepřekročení jejich maximální výše, nutnosti povolení
(památkáři, stavební) apod.
Pojďme tvořit. Společně
pro Klášterec.

AKTUÁLNĚ
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Soutěž O nejhezčí
květinovou výzdobu
Město Klášterec nad Ohří
vyhlašuje již 11. ročník soutěže O nejhezčí květinovou
výzdobu města Klášterce
nad Ohří. Předmětem této
soutěže je již tradičně květinová výzdoba oken, balkónů,
lodžií nebo teras bytů či předzahrádek rodinných domů
viditelných z veřejných ploch
města. Podmínky soutěže
včetně přihlášky naleznete na
webu města www.klasterec.cz
nebo na odboru místního
hospodářství v 1. patře městského úřadu. Termín pro
odevzdání přihlášek je od
1. července do 31. srpna

2018. Oceněna budou první
tři místa v každé kategorii
(byty x rodinné domy), cena
pro prvního v každé kategorii
je 4.000 Kč. Pro soutěžící na
druhém a třetím místě je připravena odměna ve výši
2.000 Kč, resp. 1.000 Kč.
O pořadí přihlášených kandidátů budou rozhodovat přímo
občané, veřejné hlasování
proběhne v září na webu
a facebookovém profilu města, případně korespondenčně
pomocí ústřižku v Kláštereckých novinách. O zahájení
hlasování vás budeme včas
informovat.

O nejhezčí květinovou výzdobu
Přihláška
Kategorie:

□ bytový dům

□ rodinný dům

Přihlašovaný:
jméno a příjmení:

6/2018 | strana 6

Klášterečtí hasiči darovali
cisternu do Okounova

V sobotu 9. června se na kláštereckém zámku konal již
5. ročník hasičského víceboje
TFA. Ve výstupu na zámeckou
věž s dýchacími přístroji soutěžili nejen hasiči, ale
i zástupci z řad veřejnosti
včetně kláštereckého místostarosty. Na titulní straně je
zvěčněna chvíle, při které
velitel kláštereckých hasičů
Filip Foukal společně se starostou Štefanem Drozdem
a místostarostou Josefem
Suchým předává zasloužilou

Tatru 148 starostovi Okounova Josefu Dvořákovi. Cisternu
okounovští dobrovolní hasiči
přijali do své rodiny. Klášterečtí hasiči se nyní mohou
chlubit novou cisternou,
o které jsme informovali
v minulých novinách. Oběma
cisternám i velitelům hasičských jednotek požehnal náš
farář Artur Ściana. Nechť obě
cisterny mnoho let pomáhají
v tak zasloužilé a obdivuhodné práci, kterou všichni hasiči
odvádějí.

Senioři přidali kilometry pro zdraví

adresa:
telefon:

Pokud přihlašujete někoho jiného než sebe, vyplňte rovněž
Vaše kontaktní údaje:
jméno a příjmení:
telefon:
Adresa a popis výzdoby (ulice a číslo domu, u bytových
domů poschodí, druh a barva vysázených květin nebo
pnoucích dřevin, orientace k ulicím nebo významným orientačním bodům v okolí):

Datum:
Podpis:

Nemocnice nabízí stipendia
Stipendijní program pro studenty lékařských fakult a zdravotnických škol vyhlásila Nemocnice Kadaň s.r.o. Bližší informace o možnostech získání stipendia ve výši od 2.500 Kč
až 8.000 Kč měsíčně podá Lenka Benešová, vedoucí personálního a mzdového oddělení, tel. 474 911 550.

Lidé s civilizačním onemocněním a senioři se měli možnost
seznámit s chůzí s holemi nordic walking, a to 17. května
v Lázních Evženie. U stánku Svazu postižených civilizačními
chorobami si mohli zapůjčit hole na nordic walking a seznámit se se správnou technikou chůze. „Do společného pochodu se zapojilo 65 lidí a společně přidali 27 kilometrů pro
zdraví do celorepublikové akce Rozchodíme civilky 2018,“
uvádí Marie Říhová z centra Služeb svazu postižených civilizačními chorobami a dodává: „Děkujeme Ministerstvu
zdravotnictví ČR za podporu akce“.
Naděje, z. s. děkuje zaměstnancům
Klášterecké kyselky za provedené práce
v areálu azylového domu.
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Lampy veřejného osvětlení nyní zdobí květiny
Na lampách veřejného osvětlení po městě bylo rozvěšeno
24 závěsných květináčů, které zpestří město květinovou
výzdobou. Do květináčů bylo vysázeno více než 400
rostlin, převážně muškátů doplněných molicemi a popenci,
a celkem bude možné narazit na 4 barevné kombinace ‒
červenou, bílo-fialovou, bílo-růžovou a bílo-červenou. „Ať
si každý vybere tu svou a ať se líbí,“ říká Libor Kocáb
z odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí.
Změny při vydávání řidičských průkazů
Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro řidiče. Nejen
řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte na libovolném úřadě
obce s rozšířenou působností v České republice (nejblíže
Kadaň). Pokud například žijete v Praze a máte trvalé bydliště
v Klášterci nad Ohří, nemusíte si brát den volna, abyste

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

AKTUÁLNĚ

vyřídili řidičský průkaz v Kadani, ale můžete v Praze. Nadále
platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma
a nově s sebou už nemusíte nosit ani papírovou fotografii.
Více o změnách na webu města www.klasterec.cz.
Na autobusovém nádraží
je nově informační tabule
s odjezdy autobusů
Na základě připomínek obyvatel
během online chatu se starostou města jsme nechali na autobusové nádraží vyrobit a nainstalovat dva citylighty, kde
jsou přehledně vypsány odjezdy
autobusů z jednotlivých stanovišť. Věříme, že pomohou cestujícím k lepší orientaci.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
přináším aktuální informace z naší obce. V květnu nás potrápily rozmary počasí. Přívalové deště způsobily zatopení čističky v Okounově, na
které musely být zastaveny práce, a ochranné
hráze v Kotvině, která se naplnila až po okraj.
Musela být povolána naše jednotka dobrovolných hasičů k odčerpání přebytečné vody.

Hasiči také zasahovali při odstranění stromu, který byl zasažen
bleskem. Byly povolány jednotky z Klášterce nad Ohří, Okounova, hasiči s plošinou z Chomutova a těžař nebezpečných
stromů, pan Šafařík. Strom po zásahu bleskem zůstal rozštěpen, hrozil pád na komunikaci mezi Kláštercem a Kotvinou.
Komunikace musela být uzavřena, jelikož zásah byl složitý
a v blízkosti se nacházelo elektrické vedení. Vše se zdařilo,
všem děkuji za účast.

Do obce Okounov byla zakoupena nová trampolína. S instalací
nám pomohl pan Rudolf Stütz a členové klubu Pivex. Děti
hojně novou atrakci využívají.

Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci dětských hřišť.
Obec obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci
ve výši 314.013 Kč. Zakázka byla zadána vítězné firmě
ALESTRA, s. r. o. za 265.778 Kč vč. DPH. Rekonstrukce hřišť
proběhne do konce letních prázdnin.

Na závěr jen informace, že probíhá údržba zeleně v obcích.
Přeji krásné letní prázdniny a období dovolených,
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Jörgem Stephanem
Jörg Stephan je starosta německé krušnohorské obce
Grossrückerswalde, se kterou naše město Klášterec
nad Ohří tvoří partnerství. Spolupráce obou měst
intenzivně probíhá od roku 2011, je oficiální, ale také
přátelská a mnohdy spontánní. Díky finanční podpoře
Evropského fondu pro regionální rozvoj se uskutečnily
tři dlouhodobé projekty, které nastartovaly další spolupráci mezi školami, sportovními oddíly nebo hasiči.
Partnerská obec
Žijete v Grossrückerswalde celý svůj život?
Většinu života ano. Do svých
20 let, od roku 1957 do roku
1977, jsem žil v Grossrückerswalde, poté šest let ve
Zwickau. Do roku 1989 jsem
bydlel ve Wolkensteinu a od
roku 1990 žiji opět v Grossrückerswalde.

Jak dlouho již působíte ve
funkci starosty naší partnerské obce Grossrückerswalde?
Už 28 let, od roku 1990. Ale
tohle je moje poslední funkční
období, zbývají ještě 4 roky.
Poté už rád přenechám starostování někomu dalšímu.
A co jste vystudoval?
Jsem inženýr elektrotechniky.
Jak vypadá Váš pracovní
den?
Můj pracovní den trvá od
pondělní půlnoci do nedělní
půlnoci… Funkce starosty,
obzvláště v malé obci, opravdu nemá klasickou pracovní
dobu. Lidé Vás znají a chtějí
řešit problémy přímo s Vámi,
zastavují Vás na ulici… A Vy
nemůžete říct, že budete
jejich problém řešit jen od 8
do 16 hodin.

Umíte si představit žít jinde než v Německu?
Možná částečně, jako druhý
domov. Ale to až budu
v důchodu a pouze dočasně.
Co se Vám líbí v Klášterci
nad Ohří? Inspirovalo Vás
zde něco, co jste nebo co
byste rád realizoval ve své
obci?
Líbí se mi rozvoj města. Spojení starého s modernou.
Nádherná topografická poloha města na řece Ohři. Klášterec nad Ohří je krásné
město, pyšníte se zámkem,
lázeňským areálem, krásným
parkem. Jezdím sem často
a velmi rád, ať už na oficiální
návštěvy nebo jen pozdravit

vás všechny na radnici. Jsem
rád, že se z naší dlouholeté
spolupráce stalo přátelství,
s celým odborem cestovního
ruchu i tajemnicí Radkou.
Beru sem i své přátele, na
lázeňské pobyty i jen tak na
procházku městem. Nedaleko
jsem pořádal i třídní sraz, byli
jsme se podívat i v Klášterci.
Dovedl jsem sem lidi ze všech
koutů Německa a všem se tu
velmi líbilo, hodnotili Vaše
město velmi kladně.
Jak vznikla spolupráce
Klášterce nad Ohří
a Grossrückerswalde?
Klášterec nad Ohří tehdy
poptával partnerské město.
Setkali jsme se se starostou,
tenkrát ještě panem Houškou. V roce 2011 se uskutečnil první velký projekt ve
spolupráci s Mirkem Foltýnem. Jmenoval se Na společné
cestě
Krušnohořím,
vznikla tehdy společná brožura, proběhlo vzájemné
vystoupení dětí na kulturních
akcích, naši hasiči se zúčast-

nili Vaší hasičské soutěžě na
stadionu. Počáteční nedůvěra
se ztrácela a spolupráce
nadále pokračovala, vznikly
regionální kulinářské receptáře, společné kulturní kalendáře, na obou místech bylo
partnerství vyznačeno informační cedulí. Co mě na spolupráci nejvíce těší, že pokračuje i mimo oficiální projekty. Setkávají se děti ze
škol, senioři, sportovci, hasiči, proběhl i turnaj úředníků
ve stolním tenise, nikdo nás
nenutí partnerství rozvíjet,
my jsme již zkrátka přátelé
a potkávat se chceme.

Delší volební
období je důležité
pro plnění
volebního
programu
a zajištění
kontinuity
v rozvoji města.
V čem vnímáte odlišnosti
v samosprávě našeho města a Vaší obce?
U nás není tak členitá organizační struktura, máme
menší počet obyvatel a tím
pádem i méně zaměstnanců
na radnici. Ale také vnímám
rozdíly mezi Německem
a Českou republikou v tom,

Jak odpočíváte o víkendu?
Když to čas dovolí, věnuji se
koníčkům a svým vnoučatům.

Jezdím sem často
a velmi rád, ať už
na oficiální
návštěvy nebo
jen pozdravit vás
všechny na
radnici.

Při posledním společném projektu společně vařili čeští a němečtí senioři

ROZHOVOR S ...
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Nejraději mám jídlo, které najdete v každém německém
občerstvení ‒ bramborový salát a klobásu.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Žlutá.
Jaké nejvzdálenější místo na světě jste navštívil?
Se svou ženou cestuji po světě každý rok, letos jsem
byl v Kanadě, loni na Kanárských ostrovech. Nejdál
jsem byl asi v Austrálii.
Jaké máte koníčky?
Rád cestuji, po Německu, po České republice i dál po
světě. Co se týče sportu, mám rád nordic walking. Relaxuji prací na zahrádce.
Co Vám Vaše povolání – funkce starosty – dalo
a co vzalo?
Díky svému povolání cítím velkou odpovědnost za celou
naši obec. Téměř třicet let trvající funkce starosty mi
dala možnost být u zrodu mnoha věcí ‒ být na počátku
spolupráce s okolními obcemi, mít možnost rozvíjet
různé oblasti společenského života, ať už jde o kulturu
či sport, i třeba budovat novou infrastrukturu. Funkce
mi však vzala volný čas a také se těžko odděluje profesní
a soukromý život.

Rozhovor se starostou Grossrückerswalde probíhal v našich lázních
co zabezpečuje obec a co
kraj, popřípadě stát. A to se
v obou zemích velmi liší.
U nás na radnici jsme pyšní,
že mluvíme stejným jazykem
a můžeme se na sebe navzájem spolehnout. Jsme taková
jedna rodina, což představuje
základ každého komunálního
úspěchu.
V Německu je starosta volen
přímo. Tím, že v České republice není přímá volba starosty,
nevolí lidé osobnost, ale jde
spíše o nepřímou volbu té či
oné politické strany. Takový
systém znevýhodňuje nezávislé kandidáty, kteří jsou ale
často právě ti nejlepší. Volební období jsou v České republice také příliš krátká, v Sasku
je to 7 let. Delší volební období je důležité pro plnění volebního programu a zajištění
kontinuity v rozvoji města.
Velmi oceňuji úspěchy, kterých Klášterec dosahuje
v posledních dvou letech pod
vedením starosty Štefana
Drozda. V mých očích splňuje
vše, co starosta má mít. Líbí
se mi jeho vizionářský styl
myšlení, to, jak žije a pracuje
pro město. Je autentický,
schopný, inteligentní a cílevědomý.

Víme, že sledujete celostátní politickou situaci
v České republice. Jak ji
vnímáte?
Vím, že stále ještě nemáte
vládu. To je samozřejmě znepokojující stav, který ale velmi dobře známe i my
v Německu. Co je ale velmi
odlišné, je fakt, že pokud je
u nás proti politikovi vedeno
trestní stíhání, není vůbec
představitelné, aby zůstával
ve funkci. A je jedno, v jaké
je pozici a v jaké fázi je vyšetřování. To vnímám, že by
v Evropské unii v 21. století
mělo být standardem.
Jaký společný projekt
bychom mohli opět uspořádat?
Důležité jsou malé projekty,
které se dají dělat v různých
oblastech a podporují naše
další sbližování. Velké projekty jsou také možné, ale ty
jsou závislé na finanční podpoře z fondů Evropské unie.
Důkaz mimořádně přátelských vztahů Klášterce nad
Ohří a Grossrückerswalde
spatřuji
v
každoročním
hudebním festivalu s Jaroslavem Svěceným. Světově známý virtuos zůstal skromný

Jörg Stephan velmi rád cestuje
a festival zahajuje vždy v naší
malé obci.
Co byste chtěl na závěr
vzkázat obyvatelům našeho města?
Chtěl bych všechny moc
pozdravit. Žijí v krásném
městě a přeji jim, aby zde žily
spokojeně i další generace.

Rád bych je pozval na koncert
Jaroslava Svěceného v našem krásném dřevěném protestantském kostele. V úterý
3. července v 18 hodin tak
bude zahájen Váš každoroční
festival. Přijeďte se k nám do
Grossrückerswalde podívat.
Vlasta Fišrová ■

KULTURA
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Lidé – osudy – vzpomínky,
vzpomínky dvou národů na odsun v pohraničí

V galerii Kryt byla 1. června
zahájena výstava s názvem
Lidé – osudy – vzpomínky,
vzpomínky dvou národů na
odsun v pohraničí.
Vernisáže se zúčastnilo mnoho pamětníků z české
i německé strany, starosta
města Klášterce nad Ohří,
starosta partnerské obce
Již 6. Měděnecké krušení, které letos připomene
430 let královského horního města Měděnec, se koná
28. července. Akci zahájí
ve 12 hodin slavnostní hornické procesí s dechovou
hudbou, poté bude otevřena štola Marie pomocné.
Budou předány pověřovací
listiny Kryštofa z Fictumu
s družinou z roku 1588, pak
se všichni přenesou časem
až k Tomáši Garriguu Masarykovi. Součástí programu
jsou
ukázky
činnosti
46. Pěšího pluku Chomutov
– Kočičák, lezecké centrum
Strix, ukázky práce hasičů
a policistů, taneční vystoupení a dětské divadlo. Od
18 hodin se koná taneční
zábava. Zájemci si budou
též moci prohlédnout staré
důlní mapy ze soukromých
sbírek.
V prostorách sálu restaurace Mědník bude k vidění
výstava 50 let rudných
dolů Měděnec, důl Václava
Řezáče.

Grossrückerswalde, Dr. Baumann ze saského ministerstva vnitra, které výstavu
spolufinancovalo, a další.
Jedná se o putovní výstavu,
jejíž autorkou je Kristýna Sladomelová. Z galerie Kryt se
výstava přesune do Drážďan
a následně do partnerské
obce
Grossrückerswalde.
Soustředí se zejména na
odsun sudetských Němců,
přičemž je založená na výpovědích pamětníků jak z české,
tak německé strany Krušných
hor, a mapuje přesuny obyvatelstva v letech 1938–1945
na Klášterecku. Příběhy
pamětníků doplňují informace
z historie a dobové předměty

a fotografie. Na vernisáži
panovala příjemná atmosféra
a zazněly smířlivé projevy
z české i německé strany.
„Příběhy chytají za srdce,
fotografie pocity ještě umocňují. Je důležité vědět o své
historii, historii svého města
a předků, a ač mě dějepis
příliš nebaví, tato výstava mi
ho přenesla do zajímavé
a poutavé podoby. Děkuji za
obohacující informace a ctím
všechny lidi, kteří se svěřili
se svou minulostí,“ uvedla
jedna z účastnic vernisáže,
Eliška Hrubcová.
Nesmíme zapomínat, že
všem těmto událostem
předcházelo vyhnání Čechů,

českých Židů a německých
antifašistů z pohraničí v roce
1938 a Německo poté rozpoutalo, a následně také
prohrálo, nejničivější válečný konflikt v lidských dějinách. Poválečný odsun
sudetských Němců z pohraničí se dotknul bezmála
3 milionů lidí a výrazné stopy zanechal také v krajině,
kterou byli nuceni její obyvatelé opustit. Tím byla
zpřetrhána historická paměť
pohraničí, zůstaly jen prázdné vesnice, které se z větší
části již oživit nepodařilo,
protože nově příchozí obyvatelé neměli k těmto místům žádný osobní ani
generační vztah.
Také je potřeba rozlišovat
tzv. divoký odsun, který zcela neorganizovaně probíhal
bezprostředně po konci války
a během kterého se také Češi
dopouštěli těch největších
násilností, a oficiální odsun
schválený na Postupimské
konferenci. Kontroverzní je
pak také otázka kolektivní
viny, čili toho, že odpovědnost za činy společnosti
nesou všichni jeho členové.
Bohužel se tento princip stále
častěji objevuje i v dnešní
moderní době.
Nesmíme zavírat oči před
vlastní minulostí, protože jak
je známo – kdo se nevyrovná
s minulostí, je nucen ji prožít
znovu.
Lenka Fricová ■

Zaniklá obec ožije výstavou
Kostel sv. Mikuláše v zaniklých
Mikulovicích bude v sobotu 28.
července od 10 do 18 hodin
zpřístupněn veřejnosti. Uskuteční se tu akce Živá kronika
Mikulovic a Vernéřova. Příchozí
se dozví zajímavosti z historie
zaniklých obcí, od 10:30 hodin
si budou moci popovídat
s architektem města Ladislavem Komrskou. Bude se debatovat o možném rozvoji místa,
od 17 hodin pak v kostele
vystoupí sbor Gospel Gaia. Na
společný piknik v trávě u kostela, který proběhne od 11
a od 15 hodin, je třeba si
donést vlastní občerstvení.
Akce je určená nejen pamětníkům, ale i mladší a střední

generaci, která zde může
najít duchovní přesah a klid.
Mikulovice bývaly poutní místem, obnovíme tuto tradici
třeba i modernějším způso-

bem? V prostorách bývalého
hřbitova je každopádně nutné
dodržet pietní charakter místa.
Vlasta Fišrová ■
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Klášterecké hudební prameny se blíží
Již 14. ročník hudebního festivalu je opět nabitý zajímavými
koncertními projekty, premiérami a nevšedními hudebními
zážitky.
První koncert se bude konat 3.
července od 18 hodin v nádherném protestantském kostele v partnerské obci Grossrückerswalde (SRN), kde Jaroslav Svěcený, umělecký ředitel
a spoluzakladatel festivalu
Klášterecké hudební prameny,
představí vynikajícího českého
kytaristu a skladatele Lukáše
Sommera, se kterým letos
koncertoval i v indickém New
Delhi či pražské Svatovítské
katedrále.
Na nádvoří kláštereckého
zámku zazní první tóny letošního ročníku opravdu ve velkém multižánrovém stylu. Ve
středu 4. července od 19:30 tu
ve festivalové premiéře vystoupí Miroslav Žbirka s kapelou
a na pódiu si také společně
zamuzicírují s Jaroslavem Svěceným. Naváží tak na úspěšné
loňské vánoční turné po velkých českých a slovenských
halách.
O den později, 5. července od
19:30, přivítá festival unikátní
flétnový orchestr Magistri
s uměleckou vedoucí Magdalenou Tůmovou Bílkovou (první
česká flétnová vítězka soutěže
Pražské jaro), kteří si zahrají
s
Jaroslavem
Svěceným
i samostatně slavné známé
skladby několika staletí. Posluchači uslyší i výbornou mladou
klavíristku Lucii Tóth a celým
večerem, který se uskuteční
v kláštereckém kostele Nejsvětější Trojice, bude osobitým
způsobem provázet herečka
a moderátorka Zdeňka Žádníková Volencová.
Na Vivaldiho! Pod tímto názvem
se skrývá nový koncertně diva-

delní galavečer Jaroslava Svěceného a herečky Dejvického
divadla Zdeňky Žádníkové
Volencové, která je také autorkou scénáře. Za spolupráce
souboru Virtuosi Pragenses
Collegium zazní 6. července
v 19:30 na nádvoří kláštereckého zámku v originále hraná
hudba Antonia Vivaldiho, kterou obklopí a propojí autentické
příběhy ze života tohoto italského génia.
V sobotu 7. července zazní od
19:30 v Renesančním sále kláštereckého zámku opravdu sváteční koncert, na kterém spolu
s
Jaroslavem
Svěceným
vystoupí již mezinárodním pódiem ostřílená mladá sopranistka Karolína Žmolíková a jeden
z nejlepších českých klavíristů
současnosti Václav Mácha.
Závěrečný festivalový den
nabídne hned dva koncerty ‒
v neděli 8. července se od
14:00 hodin představí účastníci
houslových kurzů Jaroslava
Svěceného a večer festival
vyvrcholí galakoncertem Severočeské filharmonie Teplice pod
vedením korejsko-amerického

Na ERA FEST přijede devět kapel
První ročník multižánrového
festivalu, který nabídne rock,
pop, metal a newmetal v podání devíti kapel z různých koutů
republiky se uskuteční v letním
kině ve dnech 14. a 15. července. Celý festival pořádají dva
členové skupiny E.R.A. a Pavel
Cikán z Klášterce nad Ohří.
„Chtěli bychom tomuto festivalu dát tradici. Připravujeme
spoustu zábavy a rádi bychom
i do budoucna udrželi symbo-

lické vstupné,“ říká za pořadatele eLKa a dodává: „ERA FEST
by do budoucích let chtěl přinést i hudební rozvoj pro mladé
lidi, kompletní výtěžky z akce
se budou uschovávat a při částce, která bude dostačující, by
kapela chtěla pořádat kempy
pro mladé lidi a s mladými spolupracovat.“ Festival mohl
vzniknout díky podpoře řady
sponzorů, tím hlavním je město
a zámek Klášterec nad Ohří.

VSTUPENKY
Vstupenky na festival je
možné zakoupit nebo rezervovat v pokladně Zámku
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1, 431 51 Klášterec
nad Ohří, tel.: 474 375 436,
e-mail: info@zamek-klasterec.cz od pondělí do neděle od 9:00 do 17:00 hodin.

dirigenta Jun Kima. Tento večer
má název Mozart v Klášterci.
Jako sólistka se zde představí
houslistka Julie Svěcená, laureátka prestižní Mezinárodní
houslové soutěže Tibora Vargy
ve švýcarském Sionu, a známá
česká violistka Jitka Hosprová,
která si spolu s Jaroslavem Svěceným zahraje Mozartovu Koncertní symfonii pro housle, violu
a orchestr.

Nakladatelství UMUN ‒ umělci malující
ústy a nohama v galerii Kryt

V červenci jsme si pro Vás
v galerii Kryt přichystali výstavu děl tělesně postižených
malířů malujících ústy a nohama z nakladatelství UMUN.
Nakladatelství UMUN působí
v České republice od roku
1993 jako součást Celosvětového sdružení malířů malují-

cích ústy a nohama. A co je
jeho posláním?
Nakladatelství usiluje především o to, aby se vážně tělesně postižení mohli stát
rovnoprávnými členy naší
společnosti a měli stejné podmínky. Aby mohli žít a pracovat jako ostatní. Někteří z Vás
je mohou znát prostřednictvím reprodukcí v kalendářích, na přáních a jiných
výrobcích, které UMUN rozesílá dvakrát ročně poštou.
Z prodeje těchto předmětů
jsou financovány honoráře,
výstavy a projekty, které podporují těžce tělesně postižené
osoby.
Výstava
nakladatelství
UMUN bude v Krytu zahájena vernisáží 4. července
2018 v 17 hodin a prohlédnout si ji budete moci do
29. července 2018.

Rašovická vyhlídka zve na RAŠOVICKÉ DUNĚNÍ, koná se
14. července od 16 hodin, vystoupí Lake Stopper, Martin Jáchym
a The Common Sense, Primitiv Akustik a Grande Tete. Vstupné je
79 Kč, možnost přespání ve stanové vesničce. Akci finančně podpořilo město z dotačního programu na podporu kulturní činnosti.
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Sezónu na Hvaru otevírali i klášterečtí hudebníci
Již druhým rokem se klášterecká ZUŠ připojila k ZUŠkám
z Letovic a Boskovic, které se
dvakrát do roka sjíždějí na
týdenní pobyt do hotelu Arcada v městě Stari Grad na Hvaru. Tato akce má přitom
mnohaletou tradici, jedná se
o spolupráci se starostou
města, též aktivním hudebníkem, a vedením hotelu.
Hudebníci ze tří ZUŠek spolu
s učiteli vytvářejí jedinečný
symfonický orchestr, který
vede kapelník Viliam Béreš.
Každý den dopoledne probíhají zkoušky šesti desítek
hudebníků a večer koncert.
Děti a rodiče mají zároveň
dost času i na koupání v moři,
slunění, výlety a další zábavu.
„Děti k tomu přistupují
naprosto svědomitě, oporou
jsou i učitelé v orchestru, “ říká
Viliam Béreš, jehož dirigentské
zkušenosti stojí za touto spoluprací s Letovicemi a Boskovicemi. Chorvatské městečko,
kterému se také přezdívá malé
Benátky, tak v začátku turistické sezóny ožívá koncerty
populární hudby nejen ve venkovních prostorách hotelu, ale
také v krásném historickém
centru. Tady na náměstí u kostela sv. Štěpána vystupuje
nejen zmíněný orchestr, ale
také taneční soubory, které
tvoří učitelky či děti z moravských ZUŠek.
Koncerty, taneční i literárně
dramatická vystoupení jsou
odměnou také rodičům, kteří
tvoří doprovod svých talentovaných dětí. Zájezdu na
začátku června se aktivně
zúčastnila také učitelka hry na
klavír a zástupkyně ředitelky
ZUŠky Martina Švandrlíková
a učitelka hry na klarinet
a saxofon Lucie Medřická.
„Velké poděkování patří našim
učitelům, kteří se s ochotou
a nadšením věnovali našim
i moravským žákům a připravili s nimi zajímavá vystoupe-

ní. Velké poděkování patří
také Olině Rambouskové, která připravila tanečníky, jmenovitě Marii Dolejšovou, Jana
Dolejše a Marka Nováka. Ti
zde představili dvě choreografie, se kterými letos soutěžili
na celorepublikových soutěžích,“ dodává Martina Švandrlíková.
Z klášterecké ZUŠky byl velkou oporou týmu Ondřej
Nechvátal, který nedávno
vyhrál třetí místo ve hře na
trubku v celorepublikové soutěži ZUŠek. Ondra se v srpnu
též zúčastní i další zahraniční
spolupráce, spolu s kapelníkem Bérešem, který je autorem aranží pro orchestr, bude
soutěžit v Barceloně o nahrání
hymny pro klub FC Barcelona.
K této spolupráci byl přímo
fotbalovým klubem vyzván
ředitel ZUŠ v Letovicích Petr
Křivinka, který organizuje
mezinárodní
spolupráci,
a klášterecké zástupce si přizval pro jejich zkušenosti. Viliam Béreš pro zmíněný
společný orchestr, ve kterém
jsou dechy, smyčce, bicí i klávesy, složil již 106 skladeb.
„Významnou oporou týmu
a už takzvanou stálicí na
našich koncertech a akcích je
Karolína Bartoňová, která se
ve hře na saxofon připravuje
na přijímací zkoušky na konzervatoř. I přes krátkou dobu,
kterou se věnuje saxofonu,
dosahuje Karolína vynikajících umístění na soutěžích –
příjemným a zaslouženým
překvapením bylo letošní
první místo v krajském kole
soutěže MŠMT, které vybojovala. V Chorvatsku se představila se třemi nástroji –
zobcovou a příčnou flétnou
a saxofonem. Poslední sólistkou byla Venuše Dolejšová,
která na violoncello představila Sonátu pro violoncello
a klavír J. Brevala,“ dodává
Martina Švandrlíková.

Ředitelka ZUŠ Zora Breczková
obdržela ocenění za mimořádnou
pedagogickou práci, taneční tvorbu
a dlouhodobé výrazné výsledky
v oblasti tvořivé taneční výchovy
dětí, a to od ředitelky Národní ho
informačního a poradenské střediska pro kulturu při příležitosti
35. celostátní přehlídky dětských
skupin scénického tance v Kutné Hoře. Gratulujeme.

V pondělí 18. června se uskutečnilo slavnostní zakončení
3. ročníku mezigeneračního projektu Poznáváme společně. Z rukou starosty, zástupců odboru sociálních věcí,
školství a sportu a GSOŠ byly předány certifikáty a drobné
dary 72 úspěšným studentům seniorům. Oceněno formou
slevového poukazu na představení v Klášterci nad Ohří
bylo také 30 studentů, kteří se celý školní rok podíleli na
přípravě seminářů. Slova chvály a poděkování padala jak
na stranu města a organizátorů, tak do řad lektorů a studentů. V dalším ročníku se můžou senioři těšit na nové
kurzy jako Kondiční cvičení, Trénink vitality či Chemie okolo
nás. Přihláška je ke stažení na webových stránkách města
i gymnázia a vyplněnou ji lze doručit do 31. července.
Zahájení proběhne 8. září, od 9 hodin na půdě Gymnázia
a Střední odborné školy Klášterec nad Ohří.
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Vítání občánků na zámku 26. května

Klaudie Kunstová

Oskar Heřman

Nikola Hromádková
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Robin Chrást

Čtvrtstoletí olympiády
mateřinek

Madla Bedečová

Viktor Semerád

Chemie není jen suchá věda

Že chemie není jen suchá
věda a že voda není jen na
pití,
ale
je
potřebná
i v různých chemických výrobách, se začátkem června
přesvědčili žáci 8. a 9. ročníků při exkurzi do Papírny Perštejn a Pivovaru Chalupník.
Nejprve se žáci seznámili
v Papírně Perštejn s výrobou
filtračních papírů a sami si
vyzkoušeli, jak se skládají.

Druhá část exkurze se uskutečnila v pivovaru, kde si žáci
prohlédli prostory a vyslechli
základní informace o procesu
výroby piva. Na závěr se žáci
vydali pěšky zpět do Klášterce nad Ohří podél řeky Ohře.
Děkujeme Papírně Perštejn
a Pivovaru Chalupník za
umožnění exkurze.
Monika Bártová,
ředitelka ZŠ Školní ■

Mezinárodní literární a výtvarná soutěž o cenu Jiřího Šedého
pokračuje dalším ročníkem. Děti i dospělí si opět připomenou, že na světě není nikdo sám. Tématem je Svět mýma
očima. Soutěží se v kategoriích 4–10 let, 11–15 let a 16
a více let. Práce pak budou představeny ve Františkánském
klášteře v Kadani. Příspěvky zasílejte na adresu: PhDr. Vlasta Šedá, Vinohrady 1997, 432 01 Kadaň.

Již 25 let v červnu vlaje olympijská vlajka na stadionu
v Klášterci nad Ohří. To proto, že mateřská škola Bruslička
pořádá svoji olympiádu.
Pravidelně se této sportovní akce pro děti předškolního
věku účastní děti z mateřských škol Klášterce nad Ohří,
Kadaně, Jirkova, Chomutova, Perštejna, Vejprt a Mašťova.
Na děti čeká úvodní i závěrečný ceremoniál jako na opravdové olympiádě a závodění ve čtyřech disciplínách – běh
na 20 m, skok do dálky, hod do dálky, běh přes překážky.
Vyhodnoceni jsou sportovci jednotlivci a určeno je pořadí
mateřských škol. Pořadí při 25. ročníku bylo následující:
3. místo – MŠ Čtyřlístek Kadaň, MŠ Olgy Havlové Kadaň,
2. místo – MŠ Hvězdička Kadaň, 1. místo – MŠ Bruslička
Klášterec nad Ohří. S odměnou a úsměvem na tváři odjíždějí všichni sportovci.
Za 25 let se olympiády účastnilo celkem 480 mateřských
škol s 2.880 dětmi. Mnozí předškoláci, kteří se před lety
olympiády účastnili, jsou dnes úspěšnými sportovci
a pomáhají s organizací olympiády na stadionu. Bez podpory a finanční pomoci by se tato sportovní událost nemohla
konat. Akci podporuje po celou dobu město Klášterec nad
Ohří a mnoho společností a firem v okolí našeho města.
S organizací soutěžního dopoledne na stadionu pomáhají
pracovnice Volňásku a studenti kláštereckého Gymnázia
a SOŠ, všem děkujeme.
Naše velká hra na olympiádu má dětem předat poselství
zakladatele novověkých olympijských her Pierra de Coubertina, aby mladí lidé a děti vyrůstali v duchu dobra, aby
sportovali a tak si zachovávali zdraví. Děti se také učí, co
znamená fair play ‒ být čestný, dobrý a spravedlivý, navzájem si pomáhat.
Dagmar Megová, MŠ Bruslička ■
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Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kličíně
postavil zednický mistr z Klášterce

NAŠE SOUTĚŽ
Víte, kolik soch sv. Jana
Nepomuckého je umístěno
na veřejných prostranstvích
v Klášterci nad Ohří? Všechny správné odpovědi opět
odměníme knihou o regionálních zajímavostech.
Obec Kličín je část obce Čeradice a leží v okrese Louny.
První písemná zmínka o Kličíně pochází z roku 1436, od
roku 1534 patří obec k Žatci.
Po Bílé hoře vystřídali místní
české usedlíky němečtí katolíci, kteří museli místo po 2.
světové válce opustit. V současné době jsou zde trvale
osídleny pouze dva domy.
Na samém začátku obce stojí
kostel sv. Jana Nepomuckého. Na náklady místních obyvatel ho v roce 1734 postavil
zednický mistr J. Löffler
z Klášterce nad Ohří.
Jde o jednolodní stavbu, která
má půdorys protaženého
osmiúhelníku, po požáru
v roce 1846 k němu byla
dostavěna hranolová klasicistní věž s lunetovými okny.
V nice nad vstupem se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1737, jejímž
autorem je Jan Adam Dietz,
a i v západních stěnách jsou
niky, ve kterých byly původně
umístěny sochy. Kostel se
momentálně rekonstruuje,
průčelí a věž dostala novou
fasádu a zrestaurovaná je
také socha sv. Jana Nepomuckého. Kostel sice má nová

okna i dveře, ale je uzavřený
a interiér dlouhodobě chátrá.
Kličín patří k obci Čeradice, od
které je vzdálený přibližně
3 km. V Čeradicích působila
od 17. století až do roku 1938
židovská komunita, ve
východní části obce je doložená existence židovského
sídelního okrsku a v první
polovině 19. století zde bylo
evidováno 10 domů, z nichž
některé se v přestavbách
dochovaly. V obci stála také
synagoga, která po 1. světové
válce sloužila jako obecní
úřad, poté jako obytný dům,
až nakonec byla v polovině 20.
století zničena, resp. stržena.
V roce 1837 zde místní židovská komunita založila židovský hřbitov, na kterém byli
pohřbíváni nejenom členové
židovské komunity v Čeradicích, ale také v Libočanech.
Hřbitov se nachází cca 3 km
od centra obce v údolí řeky
Liboc. Cesta k němu je značená a hřbitov je relativně
dobře přístupný. Jeho vlastníkem je Židovská obec Teplice.
V roce 2015 byla ve spolupráci Židovské obce Teplice s obcí
Čeradice a za finančního přispění Nadačního fondu obě-

tem holocaustu cesta ke hřbitovu prokácena a upravena
a bylo vztyčeno 25 náhrobků,
z nichž nejstarší pochází
z roku 1850. Na místě se
dochovala také část obvodové
zdi a ruina márnice. Na čeradickém židovském hřbitově se
pohřbívalo do roku 1875.
Lenka Fricová ■

Jan Adam Dietz byl český
sochař narozený v Jezeří,
zakladatel sochařské dílny
v Jezeří u Jirkova, která
reprezentuje řezbářskou
a kamenosochařskou produkci
severozápadních
Čech první poloviny 18.
století. Jan Adam Dietz
působil zejména v Mostě,
kde vytvořil několik zajímavých památek – mimo
jiné sousoší sv. Jana Nepomuckého, sloup sv. Jana
Nepomuckého či oltář
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sochy apoštolů
tamtéž.

Pomník Hanse Kudlicha
Současnou podobu pomníku Hanse Kudlicha nám zaslali
čtenáři: Andrea Králová, Petr Kyntr a Jakub Rathouský,
děkujeme. Všichni tři si od nás odnesli knihu o Klášterci
nad Ohří.
Foto: Jakub Rathouský
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TIP NA VÝLET

Německá partnerská obec má architektonické
památky i krásnou krušnohorskou přírodu
První zmínka o Grossrückerswalde tehdy „Rotgerswalde“ pochází z roku 1386. Významným sídlištěm se obec
stala až v 16. století. Život v Krušných horách nebyl ale nikdy lehký. Lidé byli většinou chudí, vždy měli ale
svou víru a udržovali tradice.
Historii obce připomíná protestantský kostel, který se
nachází uprostřed obce. Byl
postaven v roce 1470, sloužil
díky jeho třípatrové výšce
jako útočiště. Najdeme zde
historický morový obraz
z roku 1583 a varhany od
Johanna Gottloba Steinmüllera z roku 1829.
Podobně impozantní je křížová kaple v Mauersbergu
(obci, která územně pod
Grossrückerswalde spadá).
Kaple je napodobeninou protestanského kostela strženého v roce 1889. Vnitřní reliéf
a empírové kresby dodávají
jedinečnou atmosféru hudebním večírkům pořádaným
v letních měsících na počest
Rudolfa a Gerharda Mauersbergera.
Mauersbergerské muzeum
je muzeum věnované hudbě
na památku hudebníků a dřívějších dirigentů kostelních
chórů Rudolfa a Gerharda
Mauersberga,
kteří
se
v Mauersbergu narodili.
V muzeu se konají ročně tři až
čtyři atraktivní výstavy, které
se věnují aktuálním tématům
nebo tradicím Krušnohoří.
Muzeum Přísečnického
údolí nabízí náhled do hospodářských a kulturních
dějin Přísečnického údolí, jak
v Sasku, tak v Čechách.
V ústředí stojí výroba a zpracování železa na hamrech,
stavitelství, papírenství, lesní
hospodářství a honitba spolu
se starou Přísečnickou drá-

Část partnerské obce, uprostřed protestantský kostel

hou z Wolkensteinu do Jöhstadtu. Jedna místnost je
věnována vývoji chladících
zařízení typové rozmanitosti
ledniček. Ke kulturní části
práce krušnohorské lidové
tvořivosti patří například
paličkované krajky a dřevořezby.

Muzeum Přísečnického údolí v Niederschmiedebergu

Pro turisty je zajímavá prohlídka celé obce s jejími hrázděnými domky a okolím, kde se
nacházejí rybníky. Obzvláště
pěkný je tento biotop v časných ranních hodinách, když
jsou ještě rybníky přikryty
mlhou a první sluneční paprsky
si razí cestu do nového dne. Ve
Sandbachtalu můžeme najít
stále funkční mlýny a také
romantický mlýn na mostě.

Statek Archerhof je jedním
z 80 statků, které se zasloužily o chov zvěře ohrožené
vyhynutím. Pasou se tu tradiční druhy dobytka a ovcí.
V útulném obchůdku na statku si můžete zakoupit produkty z hospodářství, řezbářské
a hrnčířské dílny.
Krušnohoří nabízí mnoho krás
i řadu možností ke sportování
a turistice.

Cyklovlakem do Krušných hor
Společnost LOKO-MOTIV za podpory Ústeckého kraje, měst
Chomutova, Klášterce nad Ohří a Vejprt pořádá jízdy
cyklovlaků v těchto termínech: 30. června, 1., 7., 8., 14.,
21. a 28. července, 4., 5. a 26. srpna, a 1. a 2. září.
Odjezd ze stanice Klášterec nad Ohří je vždy v 9:10 hodin,
vlak zastavuje v Kadani Prunéřově, Chomutově, Černovicích, Křimově, Rusové, Měděnci, Kovářské a Vejprtech. Do
konečné stanice ve Vejprtech dorazí ve 12:39 hodin. Z Vejprt pak odjíždí zpět ve 13:40 hodin – s výjimkou 28. července, kdy se ve Vejprtech koná pouť, takže vlak pojede
dolů z hor až v 15:30 hodin. Na zpáteční cestě motoráček
s vagónem pro kola staví též ve všech zmíněných zastávkách, takže si cyklisté můžou dopředu naplánovat své
cyklovýlety po různých trasách.
Jednosměrné jízdné činí 50 Kč pro dospělé, děti ve věku
6–15 let zaplatí 30 Kč, malé děti v doprovodu rodičů pojedou zdarma. Za kola, koloběžky a kočárky se neplatí.
V Křimově je malá přestávka na tradiční občerstvení a opékání špekáčků.

SPORT
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Daniel Vejražka pojede
ZŠ Krátká se zapojila
na mistrovství světa juniorů do Česko vesluje

Třetí rok za sebou bude mít
klášterecký atletický oddíl
účast na velké mezinárodní
akci. V roce 2016 to byl Ondřej
Chloupek na mistrovství Evropy, mistrovství světa dorostu
se zúčastnil v roce 2017 Daniel Vejražka a v letošním roce

ho čeká opět mistrovství světa, ale již v juniorské kategorii.
„Je to obrovský úspěch mladého sprintera. Limit splnil na
jeho oblíbené trati 200 m.
Není to ale jediný limit. Na
prestižním závodě Zlatá tretra
v Ostravě navíc pomohl
zaběhnout limit i ve štafetě
4x100 m. Svou skvělou výkonnost byl poměřit s mezinárodní konkurencí na mezistátním utkání, kde nenašel
přemožitele a za sebou nechal
Poláky, Maďary, Slovince i Slováky, spokojeně bilancuje trenérka Veronika Purmanová.“
Další, kdo v letošní sezoně
oblékl reprezentační dres,
byla Anežka Ševčíková, která
se svými výkony probojovala
do reprezentace na mezistátní
utkání dorostu ve Slovinsku,
kde skončila na 4. místě
a vylepšila si svůj osobní
rekord na 3000 m o 11 vteřin.
Gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů nejen jim, ale i dalším kláštereckým atletům na
nadcházejícím mistrovství ČR.

V Labi Aréně Račice se začátkem května konala akce Česko
vesluje. Žáci ZŠ Krátká veslovali již na podzim ve škole, kam
jim trenažéry přijeli ukázat pořadatelé akce. „Poté nám přišla
skvělá nabídka zúčastnit se těchto závodů. I když ve škole
žádný trenažér nemáme, neváhali jsme a odjeli do Račic,
kde děti závodily ve třech kategoriích ‒ děvčata, chlapci a mix.
Ve všech kategoriích žáci veslovali 8x250 m. Veslování jsme
se mohli zúčastnit také díky podpoře města Klášterce nad
Ohří, které nám zajistilo dopravu. Všem děkujeme za skvělou
zkušenost a doufáme, že příští rok se budeme moci opět
zúčastnit,“ říká Petra Žihlová, učitelka školy.

Michaela Dvořáková je mistryní ČR v tanečních formacích

Michaela Dvořáková, studentka GSOŠ v Klášterci nad Ohří,
která tančí v Taneční škole
Stardance v Chomutově, se na
přelomu května a června
zúčastnila Mistrovství České
republiky Czech Dance Organization a Taneční skupiny
roku v Praze. Tohoto mistrovství se zúčastnila také za
finanční podpory města Klášterce nad Ohří.
Na mistrovství dosáhla na nejvyšší příčky a vytančila se svou

taneční skupinou čtyři tituly
mistra
České
republiky
v tanečních stylech showArt,
moderna a latinoshow. Jedna-

lo se o formace Cikánské karty,
Dech větru a Zlaté sousoší.
Finále mistrovství ČR bylo
natáčeno Českou televizí

a záznam Taneční skupiny
roku 2018 juniorské kategorie
je možné zhlédnout také na
webu ČT.
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Prosím nabídněte ke koupi
byt 2–3+1,
možno před rekonstrukcí.
Hotovost máme. Tel. 724 657 421.
Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

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

Provozní doba: pondělí–pátek 9–12 hod., 14–17 hod.

CENÍK INZERCE
V KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH
Ceník plošné inzerce
Celá strana

192x271 mm

6 000 Kč

1/2 strany

192x133,5 mm

3 000 Kč

1/4 strany

94x133,5 mm

1 500 Kč

Doporučené rozměry plošné inzerce
94 x 94 mm

1 060 Kč

94 x 75 mm

850 Kč

94 x 35,5 mm

400 Kč

45 x 35,5 mm

200 Kč

Ostatní rozměry plošné inzerce
(cena za započatý 1 cm dané šířky sloupce)
šířka 45 mm

57 Kč

šířka 94 mm

115 Kč

šířka 192 mm

235 Kč

702 05 69 46

Množstevní slevy
3 až 5 opakování

sleva 10 %

6 až 10 opakování

sleva 20 %

11 až 12 opakování

sleva 30 %

Při uplatnění těchto slev bude vystavena jedna faktura na celé
objednané období při prvním zveřejnění inzerce. Uvedené ceny
jsou bez DPH. DPH 21 %

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell –
typu Araukana. Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 25. srpna 2018
Klášterec – u autobus. nádraží (závory) – 14.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena podle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hodin, tel.: 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

INZERCE

INZERCE

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

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

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
• vyučení v oboru
• vyhláška č. 50/78 Sb. (min. paragraf 6)
• měsíční mzda 30 000 Kč

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

BRUSIČ KOVŮ
LISAŘ
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
SEŘIZOVAČ/OPERÁTOR CNC
Nabízíme:
• stabilní pracovní prostředí u české společnosti 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
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď mezi
nás a podílej se na projektech elektromobility.

Projekt Extension – nová hala již tento rok!
 Skladník
 HR manažer
 Mechanik seřizovač
 Inženýr kvality / Specialista analýz
 Specialista controllingu
 Referent kvality výroby
 Electronics Engineer
 Technický specialista výroby
 Inženýr zákaznické / dodavatelské kvality
 Koordinátor výrobních systémů
 Technik měření
 Metrolog
 Procesní inženýr
 IT local specialist
 Referent projektových činností
 Specialista Facility Management
 Projektant testovacích zařízení a systémů
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com

Sportovní klub Blackholegym
v Klášterci nad Ohří

zve každého přijít si zacvičit, zlepšit svou fyzickou kondici, zredukovat
váhu, zlepšit náladu.
Denně: kruhové tréninky jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé,
cvičení na trampolínkách, ﬁtbox, klasický box a posilovna.
Nebojte se přijít a podívat se.
Zároveň můžete využít: moderní solárko, soukromou saunu, kadeřnické studio, obývák (místnost pro akce jako
jsou narozeniny či meetingy).
V rámci rozšiřování služeb našim členům
nabízíme levně prostor k provádění modelace nehtů šikovné nehtařce.
Kontakty: www.blackholegym.cz
Fb: lubos blackholegym jarda
• Fb: bhg relax
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