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Sloupek
pro starostku

Vážení spoluobčané, čtenáři,
příjemné jarní dny nás lákají k tomu,
abychom se nechali hýčkat sluníčkem,
ale občas nám připomenou i tu odvrácenou část. Přesto jsou například práce
na zahrádkách v plném proudu a všichni se jistě těšíme na léto, které se rychle
blíží. Květen je měsíc probuzené přírody, ale pro nás úředníky je to zároveň
období, ve kterém
nejčastěji rozjíždíme plánované
akce obsažené v
rozpočtu města.
Ty mají různorodý
charakter a měly
by vždy zapadat
do mozaiky systematického obrazu
rozvoje našeho města. Vedle nutných
oprav, zejména vozovek a chodníků,
jsme zahájili také přípravy a realizace
investičních akcí. Také společenský život našeho města se v tomto období
rozjíždí na plné obrátky. Máme pro Vás
v nadcházejících měsících připravený
pestrobarevný program kulturních,
sportovních a společenských akcí, které
se budou většinou odehrávat pod širým
nebem. Věřím, že počasí už nás nebude
trápit tak, jako při Zahájení turistické
sezony a tyto akce si opravdu užijeme.
Přeji nám všem krásné červnové dny
naplněné hřejivými paprsky.
Vaše starostka Kateřina Mazánková

krátce ...

Klášterečtí

■ Město Klášterec nad Ohří změnou
Směrnice Rady města o zadávání veřejných zakázek s platností od 6. května
2014 umožnilo široké veřejnosti účast s
hlasem rozhodným ve výběrových řízení, konkrétně v komisích pro otvírání
obálek a hodnocení nabídek. Prozatím
se přihlásili tři zájemci. I nadále je možné podávat přihlášky, včetně stručného
profesního životopisu a výpisu z rejstříku trestů, k rukám tajemníka Městského úřadu v Klášterci nad Ohří.
■ Město Klášterec nad Ohří tímto děkuje všem občanům, firmám, organizacím, spolkům a jiným dobrovolníkům,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
či podílejí na úklidu města a okolí. Při
likvidaci nepořádku a černých skládek
se jedná o nikdy nekončící boj a právě
proto je každá pomoc velmi důležitá.

Hasiči chrání naše město již 140 let!

Ladislav Steňko:
Malíř s duší krajiny
Průřez tvorbou z let 1996 až 2012
výtvarníka Ladislava Steňka je v současné době k vidění v klášterecké
galerii Kryt. I když v ní 23. května
během vernisáže nebylo pomalu k
hnutí, hlavní protagonista na ní pro
své vážné zdravotní potíže chyběl. A
tak na výstavě jeho dva obrazy z roku
2012 jsou zřejmě těmi posledními,
jimž věnoval svou duši. Ano, Ladislav
Steňko, původem klášterecký a poté
i chomutovský výtvarník byl (a stále
je, byť už nemaluje) malířem s duší
krajiny. Ta je ve všech jeho obrazech
a je jedno, v jakém období a kde je
namaloval. V galerii Kryt je jich kromě několika zátiší s houbami či vázy
s květinami k vidění většina.
více na str. 6

Historie našeho města je nerozlučně spojena s rozsáhlými požáry. Roky 1639, 1726, 1784, 1849, 1856, 1859 se zapsaly do historie našeho města ničivou pohromou. Ačkoli byl již v roce 1762 zaveden hasební řád, teprve až v roce 1874 byl ustaven městský
hasičský sbor, který byl vytvořen členy spolku zvaného Turnverein, německá obdoba našeho Sokola. Při ustavení sboru připojili podpisy tito významní občané města: Jeho Excelence hrabě Thun ze Slanu, dominikární ředitel Vinzenz Pessl, továrník
Karel Merker, MUDr. Anton Totzauer a velitel města Johann Langhammer. Sbor se okamžitě po vzniku aktivně zapojil do své
činnosti... od té doby uběhlo již 140 let a klášterečtí hasiči si toto výročí právě připomínají.
více se dozvíte na str. 3.

V kojeneckém ústavu budou mít „šťastnej den“
24. květen byl očekávaným dnem nejen
pro kapelu Šťastnej den, ale také pro děti
v mosteckém kojeneckém ústavu. Akce,
kterou muzikanti připravovali několik
měsíců dopředu, měla za úkol finančně
i materiálně podpořit děti, kterým život
už na jejich začátku nepřipravil zrovna
ideální vstup do života. Benefiční koncert, jehož se účastnilo několik kapel,
však dostal jednu velkou trhlinu, která
se dopředu nedala ovlivnit - počasí. To
je vždy velká sázka do loterie, pokud se
takové akce konají pod širým nebem.
Můžete mít ty nejušlechtilejší cíle, sestavíte ten nejlepší možný program, dáte
dohromady armádu nadšenců, kteří
jsou ochotni pomoci... co ale stále nedokážete, je poručit počasí. A že to dovede
pocuchat nervy organizátorům, to už
jsme zažili nesčíslněkrát.
I tato benefiční akce se musela sklonit
před jeho nepřízní. Nutno ale smeknout
před všemi účinkujícími, kteří to jak se
říká nezabalili a ukázali, proč do kláš-

tereckého letního kina vlastně dorazili.
Velkou poklonu zaslouží také Klášterečáci, kteří za velice krátkou dobu zaplnili
přistavené osobní auto hračkami, které
udělají dětem ještě hodně radosti. Je až
neuvěřitelné, že se zaplnila i kasička a

Město Klášterec nad Ohří pořádá v pátek 29. srpna 2014 1. ročník akce Klášterečtí Kláštereckým. Akce se uskuteční v letním kině a vystoupí na ní pouze místní interpreti, umělci, představí se místní sdružení a prostor bude pouze pro klášterecké stánkaře. Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude věnován na charitativní účely na území našeho města. Prosíme všechny zájemce, kteří by se chtěli akce zúčastnit se svým vystoupením či s nabídkou svého sortimentu, aby
kontaktovali Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu, Adéla Chlupová: 474 359 686,
chlupova@muklasterec.cz. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní,
abyste navštívili náš webový portál

Kláštereckým

Klosterlin - 13. 6. 2014 Sochařské sympozium ve dřevě - 24. - 29. 6. 2014 Klášterecké hudební prameny - 4. - 13.7. 2014 Siraex - 16. - 22.. 8. 2014 Klášterečtí Kláštereckým - 29. 8. 2014 Klášterecké promenády - 13. 9. 2014

Noviny občanů města Klášterec nad Ohří

konečná suma, která se na podporu dětí
vybrala, dosáhla výše 10 tisíc korun!
„Chci všem, kdo se zúčastnil benefice pro
kojence poděkovat za korunky a dárečky
v podobě plyšáků a jiných hraček, kterých
je opravdu hodně,“ vzkazuje za kapelu

Šťastnej den frontman skupiny Ondra
Bláha. Pomyslný šek předala starostka
města Kateřina Mazánková do rukou zástupkyně mosteckého kojeneckého ústavu přímo na podiu společně se slibem,
že se v co nejkratší době opět sejdou
společně v Mostě, kam celá materiální a
finanční sbírka poputuje.
-rony-
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Počítačová síť v
knihovně bude nová

Městská knihovna uspěla v začátku roku
s žádostí o grant Ministerstva kultury
České republiky VISK3. Žádali jsme o
podporu na kompletní přebudování
počítačových sítí v knihovně. Zastaralá
síť v minulém roce způsobila několik závažných výpadků, kvůli kterým musela
být knihovna uzavřena. Aby se předešlo ztrátám dat, zamezilo výpadkům a
celkově se zrychlila práce knihovníků,
prochází tedy počítačová síť celkovou
renovací. Současně s tím dojde k posílení některých PC, a to i těch pro čtenáře.
Naši čtenáři tím získají hlavně rychlejší
odbavení na pultech a také o trochu
rychlejší internet v počítačových stanicích určených veřejnosti.
-MB-
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Policie informuje...

Školní jídelny už umí vařit zdravě

NABÍDK A PRODE JE
Město Klášterec nad Ohří,
nám. Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří,

-----------------------------Nádražní č. p. 110 (administrativní budova), včetně pozemků parc. č. 1097 o
výměře 184 m2, parc. č. 1098 o výměře
277 m2 v katastrálním území Miřetice u
Klášterce nad Ohří.

Zloděj ve stánku

Neznámý zloděj vnikl do novinového stánku v ulici Budovatelská. Stánek prohledal a odcizil větší množství
cigaret a další zboží za téměř 60 tisíc
korun. Oprava poškozeného zařízení
bude stát dalších 5 tisíc korun. Policisté
z Klášterce nad Ohří skutek vyšetřují
jako krádež a poškození cizí věci.

Na deset dnů musel z bytu

Hlídka kláštereckých policistů zasahovala v Lípové ulici. V bytě panelového domu se 37letý muž nejdříve pohádal se svojí přítelkyní a pak došlo i na
fyzické napadení. Incident se tentokrát
naštěstí obešel bez zranění poškozené.
Vzhledem k tomu, že muži zákona na
místě zasahovali již několikrát, situaci
vyhodnotili a přistoupili k vykázání
muže ze společně obývaného bytu.

Do bytu pro kolo

Specifické sjezdové jízdní kolo, které
měl majitel sestavené na zakázku, zmizelo z bytu v Žitné ulici v Klášterci nad
Ohří. Kdosi vnikl do přízemního bytu,
sebral kolo, přilbu, chránič a další věci.
Jejich celkovou hodnotu majitel stanovil na téměř 66 tisíc korun. Další tisícovku bude stát oprava poškozeného
zařízení. Policisté z Klášterce nad Ohří
vyšetřují čin jako krádež a porušování
domovní svobody.

Označení dle katastru nemovitostí:
• pozemek parc. č. 1097 o výměře 184 m2 jehož součástí je stavba č. p. 110 a pozemek
parc. č. 1098 o výměře 277 m2 v katastrálním území Miřetice u Klášterce nad Ohří

Minimální nabídková cena činí 2.300.000,- Kč.
Cena dle znaleckého posudku činí 3.279.570,- Kč.
Asi každý z nás dříve narozených má v
sobě zakořeněný mýtus, že školní jídelna
je nutné zlo, které se musí nějakým způsobem přežít. Hluboko ve vzpomínkách
zůstávají tzv. UHO (univerzální hnědé
omáčky), mlékové polévky a podobné gastronomické šílenosti dob minulých. Tyto časy jsou už naštěstí dávno
pryč a stravování ve školních jídelnách
v současnosti, to už je úplně jiný level.
Ale stále je potřeba něco zlepšovat a ani
pracovnice jídelen nemohou usnout na
vavřínech. Mají však tak trochu smůlu v
tom, že jejich práce jim neumožní účastnit se různých školení nebo seminářů. A
když, tak opravdu jen minimálně. Problémy v oblasti pokrmů stále existují a
přiblížit stravování v jídelně dnešnímu
teenagerovi je asi to nejdůležitější. Počty
strávníků ve školních jídelnách totiž stále
nedosahují optimálních čísel.
Jak z této situace vytěžit to nejideálnější
řešení nabídl první seminář za pomoci
Vitany a.s. a jejích partnerů Hofmann
Bohemia – partner gastronomie s.r.o. a

Požár kontejnerů

Hasiči a policisté zasahovali v ulici Komenského v Klášterci nad Ohří.
Kdosi nezjištěným způsobem zapříčinil vznik požáru velkokapacitního
plastového kontejneru na papír. Od
něj pak chytil i vedle stojící plastový
kontejner na plasty a od požáru byl poškozen i třetí kontejner na bio odpad.
Poškozené firmě vznikla celková škoda
ve výši 15 tisíc korun.

Bližší informace na www.klasterec.cz, sekce úřední deska

Knihovnička v domě seniorů
Městská knihovna ve spolupráci s domem seniorů ověřuje nový projekt. Našim babičkám a dědečkům chceme přiblížit knihovnu „na dosah“. Proto knihovnice, ve
spolupráci s ošetřovatelkami, domluvily jeden den v měsíci, kdy knihovna „přijede“
za seniory. A vypadá to, že se trefily do noty. Zpočátku to byla spíš zvědavost, co nového se to děje. Ale na podruhé se již hlásili noví čtenáři, vybírali si, nebo objednávali
knížky. Samozřejmě, nemůžeme s sebou přivézt celou knihovnu. Je to spíše taková
knihovnička. Ale důchodci si při naší návštěvě mohou říci, o jaké knihy by měli zájem. A naše knihovnice se pokusí vyhovět. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále
prosperovat. Na naše seniory nezapomínáme.
-M.Biša-

Kotlíková dotace není bezedná
Ústecký kraj a Ministerstvo životního prostředí poskytují dotace na výměnu kotlů pro
fyzické osoby (spolu)vlastnící nemovitosti užívané k bydlení, popř. vlastnící bytové
jednotky v těchto nemovitostech v rámci Společného programu na podporu výměny
kotlů. O dotace je možno žádat od 12.5. do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 31.7.2014.
Bližší informace najdete v přiložených dokumentech na webových stránkách města v
sekci Úřední deska nebo můžete také kontaktovat pracovnice Ústeckého kraje:
Ing. Dagmar Cettlová, tel.: 475 657 162, e-mail: cettlova.d@kr-ustecky.cz,
Ing. Jana Šeflová, tel.: 475 657 576, e-mail: seflova.j@kr-ustecky.cz.

Japonská společnost Toyoda Gosei
Czech vyrábějící komponenty do automobilů hledá v souvislosti s rozšiřováním výroby posily do svých řad.

Pečivo bez placení

Krádež přepravky s různým pečivem u prodejny potravin v Klášterci nad Ohří má na svědomí dvojice
mužů. 23letý obyvatel Podbořan a
jeho 17letý společník z Klášterce nad
Ohří odcizili pečivo z rampy u obchodu v nestřeženém okamžiku a způsobili tak škodu za 827 korun. Jelikož
oba dva mají za sebou odsouzení za
obdobné jednání, čeká na ně i nyní
obvinění z krádeže.

vanBaerle AG. Stěžejním mottem akce
bylo Chytře, chutně a moderně s podtitulem Luštěniny, saláty jako hlavní
pokrm a pomazánky (pomazánky kvůli
mateřinkám). Pozváni byly zaměstnanci jídelen základních a mateřských škol,
GSOŠ, MÚSS a dále pak ředitelé škol,
učitelé a nedílnou součástí tohoto pilotního projektu byli i žáci. Akce byla rozdělena do dvou bloků, v nichž se v přímém
přenosu postupně připravily celkem
čtyři hlavní pokrmy, dva saláty, tři pomazánky a dva moučníky. Po každém
bloku došlo k ochutnávce a hodnocení
jednotlivých pokrmů, zde byl důležitý
i názor studentů. Podle prvních dojmů
byly pokrmy hodnoceny kladně, v některých případech nebylo vůbec poznat, že
jsou připraveny pouze z luštěnin. Teď už
tedy nezbývá než doufat, že se v jídelnách
uchytí a přinesou inspiraci i v přípravě
dalších obědů. Měl by to být zase další
krok k tomu, aby se postupně změnil
přístup studentů, učitelů a rodičů k stravování ve školních jídelnách.
-rony-

Volná pracovní místa
Plánovač výroby senior
Požadujeme
• zkušenosti s plánováním výroby
• aktivní NJ nebo AJ
• schopnosti operativního rozhodování a vedení týmu
• znalost MS Excel

Inženýr kvality a projektového řízení
Požadujeme
• pokročilou znalost AJ nebo NJ
• praxi v kvalitě nebo projektovém řízení
• orientaci v technické dokumentaci
• znalost ISO norem
Kontakt: Šárka Šmatová
Tel.: +420 601 388 814 * E-mail: sarka.smatova@tgcz.cz * www.tgcz.cz

Česko má za sebou volby do Evropského parlamentu. Provázel je velmi malý zájem
voličů, což se podle předvolebních odhadů dalo očekávat. Účast byla nejnižší v historii
českých eurovoleb. Při posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2009
dorazilo k urnám přes 28 procent voličů. Letos jich do volebních místností dorazilo
pouhých 18,12 procent. Nižší účast letos byla už jen na Slovensku, kde europoslance
volilo necelých 13 procent voličů. Výsledky letošních eurovoleb mělo více než 90 procent okrskových volebních komisí spočítány a odevzdány za dvě hodiny po uzavření
volebních místností. Výsledky ovšem mohl ČSÚ zveřejnit až po ukončení hlasování v
celé EU, tedy v neděli po 23. hodině.
Volby do Evropského parlamentu v Česku vyhrálo hnutí ANO. Hlas mu dalo 16,13
procent voličů. Druhá TOP 09 získala 15,95 a ČSSD 14,17 procent. Do europarlamentu prošli i komunisté, ODS, lidovci a svobodní. V Klášterci volby do EU drtivou
většinu voličů neoslovily, a to se samozřejmě odrazilo i na volební účasti. S číslem 9,83
procent jsme spadli hluboko pod celonárodní průměr. Stejně jako v Česku, tak i v
našem městě vyhrálo hnutí ANO, kterému dalo svůj hlas 271 voličů, což znamenalo
22,38 procent. Druhá skončila KSČM se 187 hlasy (15,44 procent) a třetí místo získala
ČSSD, které voliči vhodili do urny 166 hlasů (13,71 procent). Za nimi se postupně ještě umístily TOP 09, Piráti, ODS, Úsvit a Strana Zelených. Zbývající strany nedosáhly
ani na 4 procenta a ze hry o eurokřesla vypadly.
-rony-

Klášterecký kulturní dům slaví 50 let své existence. Popřát mu přijela i Petra Černocká
Historie tohoto kulturního stánku se začala psát v roce 1959, kdy se s jeho stavbou začalo a jeho otevření se plánovalo v
roce 1963. Velká sláva ale nakonec pro-

pukla až o rok později, 30. května 1964.
Za jeho existenci se zde vystřídalo nespočet umělců jak z hudební, tak i divadelní
profesionální scény. Hlavním účelem ale

Rok cca 1960, vlevo bývalá hasičská zbrojnice ...

bylo a je, aby tuto budovu využívalo co
nejvíce místních. Počínaje kurzy, školeními a konče uměleckou tvorbou. „Kulturák“ otevíral náruč vždy všem, kteří měli

Finální úpravy vrcholily začátkem roku 1964 ...

zájem něco tvořit. Své výročí tak přišli
oslavit hlavně ti, jejichž život se s tímto
kulturním stánkem nesmazatelně protnul. A že bylo na co vzpomínat, o tom

určitě není pochyb. Mezi gratulanty byli i
Petra Černocká a Pepa Štross, kterým se
klášterecký „kulturák“ v jejich kariéře stal
mnohokrát domácím zázemím. -rony-

Pohled do nově otevřené kavárny kulturního domu ...
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Velká svatba? Na zámku už to není problém

Od počátku dubna nabízí klášterecký zámek možnost využití dvou obřadních
síní. Stávající oficiální obřadní síň s kapacitou 30 svatebčanů a nově si můžete
na svatební obřad také rezervovat Velký renesanční sál zámku, který pojme bez
problémů 80 svatebčanů. Využití Velkého renesančního sálu je ale zpoplatněno
částkou 2.500,- Kč za svatební obřad. V této částce je zahrnuta příprava sálu, živá
hudba během obřadu, fotografování v interiérech zámku, svatební přípitek a další
předem dohodnuté služby. Budoucí manželé tak konečně nemusí řešit problém,
jak velký počet svatebčanů se může této významné životní události účastnit. -ronyDaniela Buiová

Pavel Tajer

František Černý

Adéla Šebková

foto: www.profifotoart.cz

Dušan Lacko

Jan Tirpák

Noví občánci města

Laura Miličková

Vlastislav Samuel Baláž

Přišlo na adresu redakce ...

Ochrana člověka za mimořádných událostí a dopravní výchova
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2014 proběhly na ZŠ Krátká projektové dny se zaměřením na téma Ochrana člověka za mimořádných
událostí a dopravní výchova.
Pozvání do školy přijali pracovníci Městské policie,
Sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří a pan
Jiří Pokorný z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Chomutov. Dále pracovníci ze Záchranné brigády kynologů Ústeckého kraje s
Mgr. Blankou Kabeláčovou. Zdravotní přípravu zajistila Mgr. Kubincová a Dagmar Eichlerová.
Každá z těchto složek připravila pro žáky I. stupně
praktické ukázky své činnosti. Žáci si mohli některé
dovednosti vyzkoušet. Například ošetření raněného
kamaráda, znalost dopravních značek, pravidla pro
cyklisty, praktický nácvik evakuace budovy, jak se chovat a co dělat, když vypukne požár, jak přivolat pomoc.
Měli možnost vidět práci záchranářů při vyhledávání
osob. Učitelé i žáci, kteří byli z této akce nadšeni, by
chtěli všem za jejich účast poděkovat.
Mgr. Jaroslava Kocková

10

květen 2004

let jsme s vámi !

1. května se neslavil
lavil je
jen 1. máj, ale také vstup České republiky do Evropské
unie. Žádost o vstup do Evropské unie podala vláda České republiky 17. ledna
1996. O oficiálním pozvání jedenácti kandidátských států (Česká republika,
Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) rozhodli představitelé členských států EU na zasedání 13.
prosince 1997 v Lucemburku.
Zimní stadion procházel celkovou rekonstrukcí ledové plochy, ke které se
přikročilo hlavně z důvodů bezpečnosti, což znamenalo snížení obsahu
čpavku v chladicím zařízení o zhruba 2 tuny. Na řadu přišla také výměna
mantinelů, vybudování sklokeramické desky, aby se do budoucna mohla využívat i v letních měsících, a ke snížení energií. Celková rekonstrukce vyšla na
necelých 10 miliónů korun.
Klášterecký zámek čekalo restaurování a výměna oken. Protože jde o památkově chráněný objekt, musela mít firma, která tuto práci prováděla, osvědčení k restaurování dřeva i kovu vydané Ministerstvem kultury. Pro tuto akci
byla vybrána firma PEGISAN, s.r.o. z Plzně, která se mimo jiné podílela například na restaurování oken na pražském hradě.
Zámecké slavnosti v roce 2004 navštívil tehdejší premiér vlády Vladimír
Špidla v doprovodu kandidáta do Evropského parlamentu Richarda Falbra
a poslance Jaroslava Krákory.

Julie Dragomirová

Martin Hartman

Před deseti lety mělo město Klášterec k dispozici přes 40 pískovišť,
ale do
pískovišťť, al
budoucna mělo v plánu se minimálně poloviny z nich zbavit.
Od pondělí 17. května do pátku 21. května 2004 proběhly na zdejším gymnáziu historicky první maturitní zkoušky studijního oboru Sociální péče. Tento
maturitní obor vznikl na kláštereckém gymnáziu nově v roce 2000 a jeho
maturanti se mohli jako první ukázat, jak tento obor zvládli a kolik se toho
za ty roky naučili.
Mírová 480 se začínala připravovat na dlouho očekávaný projekt Výstavba
recepce. V květnu byl stav takový, že stavba recepce již byla zkolaudovaná a
město jednalo s bezpečnostní agenturou o podmínkách, které byly potřebné
k zajištění provozu recepce a její funkčnosti. Záměrem města bylo, aby se co
nejrychleji uvedla do provozu a sloužila svému účelu.
-rony-

140 let!

Hasiči slaví výročí
Novodobá historie hasičského sboru se začíná rokem 1945. Velitelem
byl v té době pan František Tauš,
který byl rovněž „obecním policajtem“. Prvním automobilem v této
době se stal šestimístný Chrysler a
hasičská zbrojnice stávala vedle současného kulturního domu.
V roce 1977 se hasiči přestěhovali
do své současné zbrojnice v Husově ulici, kterou si však museli
upravit celou vlastními silami. Po
panu Taušovi se velitelem stal pan
Zdeněk Hepner, který funkci vykonával až do roku 1993, kdy ho
na pomyslném trůnu vystřídal pan
Josef Herout, který se za své dvacetileté působení zasloužil o současný
profesionální stav hasičské jednotky
města.
V současné době tato jednotka disponuje několika speciálními nákladními a osobními vozy, se kterými je schopna zasahovat u všech
druhů událostí, jako jsou například
povodně, živelné pohromy, technické pomoci, samozřejmě požáry
atd. O samotném vybavení a možnostech jednotky se může veřejnost
přesvědčit na dnech otevřených
dveří i při městských akcích, na
nichž naši hasiči většinou nechybí.
Jelikož si v letošním roce připomínáme 140. výročí založení kláštereckých hasičů, část oslav proběhne
i za přítomnosti veřejnosti v podobě dvou významných soutěží. Tu
první -tradiční- hasičskou soutěž v
požárním útoku, která se konala již
po dvacáté na fotbalovém stadionu,
máme již za sebou. Naopak v půli
června se utkají hasiči o nejtvrdšího z nich při výstupu na zámeckou
věž a tuto podívanou byste si určitě
neměli nechat ujít. A pokud to možnosti dovolí, nemine nás koncem
léta ani tradiční přehlídka hasičské
techniky a ukázek práce hasičů.
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I přes nepřízeň počasí byl zámek pohádkový Turistická sezona
Ten, kdo se nebál vydat do nepříznivého počasí a přišel se podívat do Pohádkového zámku, měl možnost si užít příjemné sobotní odpoledne s bohatým programem. I když počasí tentokrát ukázalo svoji nevlídnou tvář a ze šatníku se muselo vyndat opět teplé oblečení, přesto Pohádkový zámek přilákal velmi slušnou
návštěvu. Kulturní program, který byl v režii Hudebního divadla Hnedle vedle
Tomáše Bartáka, nebyl ničím ochuzen, a tak si děti i jejich doprovod mohly užít
pohádky, písničky, soutěže i se seznámit s hrabětem Thunem a zjistit, jak se v našem městě objevil minerální pramen Evženie. Na podium vystoupila dokonce i
opravdová Saxana - Petra Černocká. Před zámkem bylo umístěno historické tržiště, kde bylo také k vidění spoustu zajímavých věcí.
-rony-

PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ

pro nosnice, králíky, krůty, brojlery, kuřata, kachny,
kuřice, pštrosy, ovce, křepelky, prasata, skot aj.

Velmi kvalitní směsi za super ceny
v prodejně krmiv Osvobozená 777,
Klášterec nad Ohří (naproti OMV).

je zahájená

Společně s akcí Pohádkový zámek, která probíhala v prostorách zámku, se na
kláštereckém náměstí konalo Zahájení
turistické sezony. Tyto dvě akce letos
poprvé probíhaly ve stejný den a obě
byly ovlivněné počasím a tedy i menší
návštěvností, než se očekávala. V programu, který byl pro tuto příležitost sestaven, kupodivu nejvíce zaujala přehlídka
historického spodního prádla. A to nejen
podle ohlasů z pánské části publika, ale
i ženy ocenily tuto zajímavou a nevšední módní kolekci. O hudební zážitek se
nejvíce přičinily skupiny Love Makers
a Šťastnej den. Součástí akce byly také
tvůrčí dílny, které probíhaly v Galerii
Kryt. Všichni návštěvníci, kteří dokázali
skousnout poměrně sychravé počasí, si
tak užili první velkou městskou akci v
letošním roce.
-rony-

V současné době prodáváme více než 15tun krmiv
měsíčně a prodej stále roste!
Děkujeme našim zákazníkům.
Dále nabízíme – pšenici, ječmen, kukuřici, oves,
obilné šroty, vojtěškové úsušky, otruby, rýžové
otruby, cukrovarské řízky aj.

Fotogalerie také na www.klnoviny.cz

Kdo je na světě
nejmocnější?

■ foto: J. Janda

Po roce opět se světýlkem na zámek
Počtvrté se mohlo za doprovodu rodičů vydat pětašedesát kláštereckých dětí se světýlkem na zámek. Po vstupu zadní bránou do zámeckého parku pak postupně narazily na
víly, vodníka, čarodějnice, bílou paní s malířem, loupežníky, bludičky (hned dvakrát),
Sněhurku a dva trpaslíky, čerty, prince s princeznou i babku kořenářku a kramářku,
přičemž musely plnit nejrůznější úkoly. Za každý správný úkon či odpověď pak každý
dostal určitý počet zlatých valounků a kartičky se slovy, z nichž musel nakonec sestavit
heslo, aby se dostal na nádvoří zámku. Někdy ovšem, jako například u loupežníků či
bludiček, o trochu zlata děti přišly. Ve finále si ovšem každý domů odnášel spoustu
sladkostí a jiných dobrot, které vyměnil u kramářky právě za zlaté valounky. Jak jinak,
nikdo nepřišel zkrátka a na všechny se spravedlivě od všeho dostalo. Na nádvoří si navíc pak mohli všichni zasoutěžit i v několika tradičních disciplínách, jako jsou rybolov,
hod míčků či kruhů na cíl, minigolf, skládání obřích puzzle a podobně.
-otys-

Loupežníci byli nemilosrdní, každý jim musel odevzdat dva zlaté valounky jako výkupné.

Projekt VI. ročníku profesionální Baletní a hudební přehlídky KLOSTERLIN představí v roce 2014 v prostorách
Kulturního domu v Klášterci nad Ohří
dvě dopolední vystoupení pro nejmenší
diváky. Přehlídka již tradičně propojuje
umělecké žánry - balet a vážnou hudbu
- ve spolupráci s vynikajícími českými
uměleckými tělesy. VI. ročník přehlídky
bude věnován Roku české hudby 2014 a
logicky tak propagaci a prezentaci tvorby význačných českých skladatelů. Proto organizátoři vybrali tvorbu českého
představitele moderny 20.století - Bohuslava Martinů. VI. ročník profesionální
přehlídky letos poprvé nepředstaví žánr
operní, neboť program byl v letošním
roce krácen z důvodu velmi nízkého
rozpočtu. VI. ročník přehlídky se zaměří
na prezentaci profesionálního českého
tělesa - Pražského komorního baletu - a
je určen především místním dětským
divákům.
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KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY SLAVÍ 10 LET!
Letní hudební festival Klášterecké hudební prameny (4.7-13.7.2014) se již po desáté
rozezní v prostorách krásného zámku v Klášterci nad Ohří, který je jako klenot zasazen do tohoto severočeského lázeňského města. Jubilejní ročník slibuje opravdu
zajímavé a nevšední hudební zážitky.
Slavnostní zahajovací koncert (4.7.) obstarají Cigánski Diabli (SK), kteří spolu s Jaroslavem Svěceným zaplní nádvoří klášterského zámku bouří emocí a virtuozity.
Hned další galavečer (5.7.) se představí Collegium Symfonického orchestru Českého rozhlasu se sólisty – violistou Janem Pěruškou, hobojistkou Jitkou Tomšíčkovou
a houslistou Jaroslavem Svěceným, kteří nás zavedou do nádherného světa barokní
a klasické hudby J. S. Bacha, W. A. Mozarta a dalších autorů. V neděli (6. 7.) zazní
na nádvoří zámku poprvé zvuk přenosných varhan v mistrovském provedení Josefa Popelky. Originální dramaturgii koncertu umocní a ---tři dámy - trio Musica
Dolce Vita - sopranistka Daniela Demuthová, harfenistka Zbyňka Šolcová a flétnistka Žofie Vokálková. Průvodcem večera a občasným hudebním partnerem bude
J. Svěcený. V pondělí (7.7.) se varhaník Josef Popelka spolu s J. Svěceným přemístí
do německého partnerského města Grossrückerswalde, kde společně vystoupí v
půvabném historickém kostele. V úterý (8.7.) zaplní nádvoří zámku nejen známý
multižánrový projekt Vivaldianno Michala Dvořáka (člena skupiny Lucie) a Jaroslava Svěceného. Pánové si tentokrát na pódium pozvali zajímavé kamarády – soubor bicích nástrojů Tam Tam Batucada Miloše Vacíka. Nebude chybět ani projekce,
posluchači uslyší novinky a zajímavé
aranže z latinskoamerických destinací.
Následující večer je věnován Jižanským
melodiím v podání sopranistky Pavlíny
Senič a jejích hostů: Felixe Slováčka ml.
a Vojtěcha Szabó. Koncert ve čtvrtek
Již v červnu se v Klášterci nad Ohří koná Krušnohorské sochařské symposium ve (10.7.) bude opět novinkou – filmové
dřevě. Symposium bude slavnostně zahájeno 24. 6. 2014 ve 13:00 za přítomnosti melodie v netradiční úpravě a podání.
zástupců města. Po celou dobu trvání symposia bude probíhat autorská tvorba Housle Jaroslava Svěceného, klávesy
vybraných sochařů. Všichni jste srdečně zváni, přijďte i vy rozhodnout o vítězi Pavla Větrovce, perkuse Camila Callera
symposia svým hlasováním! Souběžně s autorskou tvorbou budou probíhat také a vynikající jazzový kontrabas Františka
tvůrčí dílny pro děti a workshop pro vybrané účastníky. Symposium končí 29. 6. Raby vytvoří nezaměnitelný souzvuk ve
skvělé muzice, kterou všichni posluchave 14:00.
či dobře znají. Klášterecké setkání žánrů
(11.7.) bude pestrou směsicí hudebních
Jan E. Španihel
formací a stylů. Poprvé v historii festiJan Eduard Španihel se narodil v roce
valu se bude konat v areálu letního kina
1950 v Brně, kde také žije a pracuje.
jako happeningové hudební setkání
Vyučil se uměleckým kovářem v dílně
interpretů a posluchačů: pozitivní atsvého otce, studoval malbu u prof. F.
mosféru podtrhne nezaměnitelná skuPřečka, v atelieru Sochařství studoval u
pina Jablkoň s J. Svěceným, vystoupí
prof. L. Martinka a studoval také Dezpěvačka Markéta Mátlová s kytaristou
sign po vedením prof. Navrátila v Brně.
Davidem Holým a nebudou chybět ani
Věnoval se také řezbářství či ilustrátormístní umělci. Sobota 12.7. bude traství, od roku 1988 působí jako umělec
dičně ve znamení Velkého dne houslí
na volné noze. Účastnil se mnoha vý- unikátní výstavu několika desítek mistav a symposií, za všechny jmenujme
strovských nástrojů a smyčců připraví
například International Design souJaroslav Svěcený, který je v tomto oboru
těž FormaFinlandia ve Finsku nebo
také soudním znalcem, s našimi i zahraMezinárodní sochařské sympozium
ničními předními mistry houslaři v ReSchwarzenberg v Rakousku.
nesančním sále zámku. Velmi atraktivní
budou komentované prohlídky, k vidění budou unikátní italské, francouzské,
Jiří Vyvial
německé a české houslové klenoty čtyř
Narodil se v roce 1952 v Nové Bělé,
století včetně houslí a smyčců slavných
nemá umělecké vzdělání – povoláním
osobností 19. a 20. století. Celodenní
je původně strojař. Sochám ze dřeva se
houslařský maraton bude zakončen
věnuje přes 20 let. Účastnil se mnoha
večerním Galakoncertem evropských
výstav - jmenujme například výstavu v
houslí, na kterém zazní vybrané náOstravě, Praze, Miláně, Bratislavě atd.,
stroje z výstavy. Hlavními protagonisty
v roce 2007 získal hlavní cena na Czech
večera budou Jaroslav Svěcený a housART festivalu v Českých Budějovicích
listka Julie Svěcená, ke klavíru usedne
za nápad a kreativitu. V roce 2010
jeden z nejlepších současných českých
obdržel 1.místo v kategorii Dřevo na
klavíristů Václav Mácha. Závěrečný
Czech ART festivalu v Českých Buděden (13.7.) zaplní již tradiční odpolejovicích.
dní koncert účastníků mezinárodních
„Dřevo mi voní, má energii, je pořád
houslových kurzů (14 hod.), které se
živé, baví mě, naplňuje a dává možnost
časově prolínají s festivalem, a závěseberealizace. S jeho pomocí vyjadřuji a
rečný večerní koncert, který nabídne
prezentuji svůj pohled, názor, postoj na
excelentní hudbu Antonia Vivaldiho, J.
cokoli dřevěnou formou, dřevěnými myS. Bacha, Astora Piazzolly a dalších sklašlenkami…“
datelů v podání komorního orchestru
Virtuosi Pragenses a sólistů Jaroslava
Přišlo na adresu redakce ...
Svěceného, Julie Svěcené, sopranistky
Barbory Perné, akordeonisty Ladislava
Středoškolská odborná činnost je soutěž, která se v ČR koná již 36. rokem. Žáci píší v rámci
Horáka a vybraného účastníka mezináSOČ odborné práce, s nimiž by se měli prokousat od školních kol až na celostátní úroveň.
rodních houslových kurzů.
Týmu z kláštereckého gymnázia se poFestival Klášterecké hudební prameny
vedlo něco, na co se jeho členové ještě nepořádá Město Klášterec nad Ohří ve
dávno neodvažovali ani pomyslet. Se svou
spolupráci s houslistou Jaroslavem Svěobsáhlou prací se jim podařilo ohromit
ceným a koncertní agenturou Subiton.
jak porotu okresní, tak porotu krajskou, a
,,Jsem nesmírně rád, že se do této překrásteď mají v rukávu všechny trumfy k tomu,
né podkrušnohorské lokality vrátila kulaby se předvedli i v kole národním, kde
tura, která již deset let oslovuje stále více
hodlají svědomitě reprezentovat město
Klášterec. Práce pojednává například
lidí z různých koutů naší vlasti i ze souo kláštereckém hřbitovním kostele či o
sedního Německa a zviditelňuje tak celou
kapličkách v zámeckém parku. Souviselo
lokalitu Klášterec nad Ohří tím nejlepším
s ní mnoho kulturních akcí pořádaných v minulých měsících, například projekt Kometa či
možným způsobem. Těším se na setkání
výstava na zámku. Toto úsilí stálo je, i nemálo jejich pomocníků, veškeré síly. Práce, která
se skvělými posluchači a neopakovateldíky tomu vznikla, se co se rozsahu týče, bezesporu vyrovná mnoha bakalářským pracím.
nou letní atmosféru kláštereckého zámku
Pro studenty a badatele v jednom nebyla SOČka ničím jednoduchým. Byla však neocenia jeho okolí,“ říká spoluzakladatel festitelnou zkušeností – naučili se mluvit před lidmi, procvičili si typografická pravidla a hlavně
valu Jaroslav Svěcený.
poprvé zakusili, jaké je ponořit se až po uši do výzkumu.
Marcela Kadlecová, sexta

Sochařské sympozium
„Paměť krajiny“ v zámeckém parku

Tel.: 776 427 427

ul.Polníí 684 vedle restaurace Obušek

Jsme bývalá výrobna na Korku.
rk
ku.
Přestěhovali jsme se do nového
ého
o
objektu v Polní ulici. Naše knedlíed
dlí-ky mají 15 letou tradici!!
Lze je koupit jen: v naší provozovně, u Šebka a v Kadani u Michalce!!!

***********

Se SOČkou do národního kola

Pohřební služba
František Barák

Klášterec nad Ohří
zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
• civilní a církevní obřady v Klášterci s následnou kremací
nebo uložením do hrobu
• obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Perštejně a
okolí
• kremace bez obřadu
Náměstí E. Beneše 10 – vedle pošty, Klášterec nad Ohří

tel. 474 332 218
non stop služba 602 491 050
po-pá 8 - 14 hodin
www.levnypohreb.cz
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KINO EGERIE

Výstava k sedmdesátinám malíře s duší krajiny

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
!

upozornění, že film se hraje v několika různých
termínech a cenových relacích
06. červen 2014 od 16.00 hodin

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE (3D)

USA| 2014 | 97 minut.
Film vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé
královny (Angelina Jolie) z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka, a seznamuje diváky s
její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi
čisté srdce proměnilo v kámen.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 165,- / 140,- Kč
07. červen 2014 od 16.00 hodin

VIOLETTA - KONCERT

2014 | 96 minut.
Exkluzivní koncertní show největších hvězd seriálového
hitu TV stanice Disney Channel – Violetta.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

08. červen 2014 od 16.00 hodin

KHUMBA

Jížní Afrika | 2013 | 85 minut.
Z poloviny pruhovaná zebra, obviněná z období sucha,
opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy.
Na cestě potká přehnaně starostlivého pakoně a okázalého pštrosa. Společně se pokusí porazit tyranského
leoparda a zachránit své stádo.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 90,- Kč
13. červen 2014 od 16.00 hodin

RIO 2(3D)

USA | 2014 | 101 minut.
Blu, Jewel a jejich tři děti žijí perfektní domácký život v
kouzelném městě, v Riu de Janeiro. Když se Jewel rozhodne, že se děti musí naučit žít jako opravdoví ptáci,
spoléhá na rodinný podnik v Amazonii.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 130/120,- Kč
15. červen 2014 od 16.00 hodin

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE (3D)

USA| 2014 | 97 minut.
Film vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé
královny (Angelina Jolie) z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka, a seznamuje diváky s
její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi
čisté srdce proměnilo v kámen.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 155,- / 135,- Kč

Vernisáž byla zahájena poměrně rychle.
„Výstava byla uspořádána u příležitosti 70.
narozenin Ladislava Steňka a prakticky je
zde k vidění průřez jeho celoživotní tvorbou. Celkem je zde 43 obrazů, a protože
pan Steňko nikdy neměl rád dlouhé proslovy, považujme výstavu za zahájenou,“ bylo
velmi stručně řečeno. Ostatně více ani
nebylo třeba. Všichni, ať už kruhu rodinného, přátelského a výtvarného, ale i z řad
ostatních návštěvníků galerie totiž velmi
dobře umělce znají.
I když se narodil 6. prosince v Pardubicích, většinu svého života prožil v Klášterci nad Ohří, potažmo v okrese Chomutov
coby regionální patriot. Nejdříve ovšem
vystudoval v letech 1957 až 1963 Střední
průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech, poté již následující dva
roky pracoval v klášterecké porcelánce
jako malíř porcelánu. Vrátil se do ní i po
skončení základní vojenské služby. To už
ovšem působil jako učitel kreslení a odborných předmětů v tamním učňovském
středisku.
Mnozí současní amatérští a také profesionální výtvarníci ovšem na Ladislava Steň-

ka vzpomínají i jako na středoškolského
pedagoga. V první polovině sedmdesátých let minulého století totiž absolvoval
doplňkové pedagogické studium v Ústí
nad Labem a v letech 1979 až 1989 učil
kreslení na Středním odborném učilišti
Karlovarského porcelánu v Karlových Varech. „Byl přísný a požadoval po nás precizně odvedenou práci. Hodně si zakládal na
kresbě. Na druhou stranu byl spravedlivý a
dokázal nám vždy poradit. Hodně jsem se
od něj naučila a z jeho zkušeností čerpám
dodnes,“ zavzpomínala si na vernisáži například na svá karlovarská studentská léta
pod taktovkou Ladislava Steňka klášterecká výtvarnice Irena Hofhans, která vyučuje výtvarný obor na místní ZUŠ.
„Já ho poznala později, brával mě a další
do plenéru a učil vnímat svět barev přírody.
Nemuseli jsme přitom venku rovnou malovat. Stačilo si udělat tužkou hodnověrnou
skicu s popiskami barev. Doma jsem pak
tvořila obrazy,“ přidala své vzpomínky
Renata Menclová, výtvarnice z Mostu.
Ladislav Steňko se od svého mládí rád
toulal krajinou středního Poohří a údolím
Oharky, sevřené z jedné strany Krušnými

horami a z druhé Doupovskými vrchy.
„To mě lákalo k tomu, abych vzal do rukou
štětce s paletou či náčrtník s tužkou. Kouzlo
přírody mě neustále znovu a znovu nutilo zachytit třeba remízek březového háje,
souvrať se zbytkem sněhu či věžičky kostela kdesi za pomyslnou čarou horizontu,“
řekl kdysi Ladislav Steňko na výtvarném
sympoziu vejprtské Galerie JA.RO., když
přišla řeč na jeho začátky. Z jeho obrazů
je patrné, že se na vše díval se střízlivýma
očima bez sebemenší spekulace tahem
štětce. Jeho prostorové vidění proto nemá
barevnou ani tvarovou nadsázku, ale je
pouhým pohledem na neokázalou krásu
přírody, včetně zachycení genia loci daného místa. Je přitom jedno, zda se jedná o
nejrůznější místa z Vejprtska či USA, kde
během svých pobytů pochopitelně rovněž
maloval.
Od roku 1990 až do současnosti byl již
Ladislav Steňko malířem a grafik na volné
noze. Účastnil se řady výtvarných sympozií a jeho dílo je zastoupeno v soukromých
i veřejných sbírkách po celé bývalé Československé republice. Jeho obrazy a stejně
tak zdařilými grafikami se ovšem mohou
pochlubit i v cizině, například v Japonsku, USA, Německu, Polsku, Maďarsku,
Rakousku a v dalších zemích Evropy. Má
za sebou řadu samostatných i společných
výstav doma i v zahraničí. Bez zajímavosti není ani to, že je autorem učebnice
„Odborné kreslení pro obor keramik“ a
spoluautor učebnice „Tvaroznalovství pro
malíře keramiky“. Díky svým grafickým
listům různých městských zákoutí, kapliček, kostelů, hradních zřícenin či zbytků
hrázděných domů se řadí i mezi jakési
regionální historiky (nejen Chomutovska, za podobnými motivy, u nichž hledal
duchovní příbuzenství středověkého prostoru, totiž jezdil například i na Chebsko
a do sousedního Německa), neboť pro
příští generace zachycoval mizející podoby kulturních památek.
-otys-

21. a 22. červen 2014 od 16.00 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (3D)

USA| 2014 | 105 minut.
Škyťák a jeho dračí kamarád se věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když u ledové
jeskyně, objeví nejen stovky nových divokých draků,
ale také tajemného Dračího jezdce, najednou se ocitnou uprostřed bitvy a oba jsou nuceni zajistit mír.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 140,- / 120,- Kč

Přišlo na adresu redakce ...

Základní umělecká škola v Nizozemí

27. červen 2014 od 16.00 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

USA| 2014 | 105 minut.
Škyťák a jeho dračí kamarád se věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když u ledové
jeskyně, objeví nejen stovky nových divokých draků,
ale také tajemného Dračího jezdce, najednou se ocitnou uprostřed bitvy a oba jsou nuceni zajistit mír.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 125,- / 100,- Kč

TENTO PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘILO MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

V neděli 8. června ZAVŘENO!!!

Zámek Klášterec nad Ohří oznamuje všem návštěvníkům a občanům, že v
neděli 8. června 2014 bude pro veřejnost uzavřen areál kláštereckého zámku
včetně parku. Zavřeno bude z technických důvodů - konání firemní společenské akce. Klasický provoz areálu zámku poběží hned od pondělí 9. června 2014.

Nestává se tak často, aby ZUŠ cestovala po Evropě. I když Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří je kolikrát součástí
mezinárodních projektů, vlastní výjezd do dalekého zahraničí je výjimkou.
Koncem dubna odjel tým pedagogů a žáků do Nizozemského Baarnu, aby zde prezentoval poklady školy, které jsou bezpochyby i poklady našeho města. Tým otevřel pomyslnou truhlu a nabídl v rámci slavností „Dne krále“ své nejvzácnější šperky.
Dvoudenní pobyt začal vystoupením smyčcového souboru Cantabile Strings v komorním uskupení na radnici v Baarnu při
předávání vyznamenání významným osobnostem jejich města. Hned při prvních tónech bylo jasné, že si soubor získal obdiv,
a to nejen od pana starosty, ale i samotných vyznamenaných. Místní a regionální média nemohla tento šperk opomenout ve
svém zpravodajství.
Tentýž den večer nás čekal stěžejní bod programu, koncert v kostele v Lage Voursche. Velmi nádherný, až skvostný šperk,
vybroušený k dokonalosti spojením „vzácných“ drahokamů (Cantabile Strings, žesťový kvartet, Pettiny, sólisté klavíru, zpěvu,
dechových nástrojů), představili žáci a pedagogové obyvatelům a hostům tohoto městečka, kde má své sídlo Královna matka.
Ta na koncert sice nepřišla, ale jisto jistě mohla zaslechnout tóny linoucí se z kostela ven nádhernou přírodou až k jejím oknům.
Dlouhý aplaus a „standing ovation“, děkování, projevení pochvaly a slzy v očích, to vše svědčilo o vynikající práci našich pedagogů a skvělou interpretaci skrze báječné žáky naší školy. Bez jejich talentu by šperk nebyl dokonalý.
Následující den se již brzy ráno přidal žesťový kvartet k místním hudebníkům, aby se společně spojili ve velký dechový orchestr. Ten pak při vlajkových slavnostech v Baarnu a Lage Voursche zahrál nizozemskou hymnu. Aniž by se někdy potkali, svou
precizní hrou a kvalitou jako by nebyli cizinci. Po celý den probíhal v Baarnu velký den, Slavnosti Dne krále, jehož součástí
byl i neuvěřitelný bleší trh, na kterém byla otevřena další truhla s poklady výtvarného oboru. Stánek, který byl k dispozici, se
proměnil v malý výstavní prostor. Prezentovaly se zde šperky v podobě faceart, ruční výroba přání a košíčků, různé obrázky
žáků na téma Dobrý voják Švejk. Z počátku se nesměle na naši výstavu odvažovali, ale nakonec výtvarníci odcházeli s velkým
úspěchem mezi posledními ze slavnosti. Odpolední koncerty v domovech důchodců byly tečkou za naším pobytem zde.
Děkujeme našemu městu a výboru pro spolupráci v Baarnu, že nám tuto cestu a otevření našich pokladů umožnili. Byl to
zážitek, který je pro náš kolektiv odměnou a další motivací se posouvat vpřed.
Zora Breczková, ředitelka školy
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3D

KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...
2. června od 13 hodin
Knihovna
DEN DĚTÍ V KNIHOVNĚ
Do knihovny si tentokráte přijďte zahrát
deskové hry. Budou tu pro vás mít opravdu
pěkné speciality, ale i třeba dámu, šachy a
člověče nezlob se.
4. června od 17 hodin
Zámek
KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ
Pořádá ZUŠ Klášterec.

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
! upozornění, že film se hraje v několika různých termínech a cenových relacích

01. červen 2014 od 19.00 hodin

DOUPĚ

11. června od 9 -17 hodin
Zámek
VÝSTAVA MINERÁLŮ A HORNICKÉ HISTORIE
V prostorách renesančních sálů zámku se
uskuteční jubilejní dvacátá mineralogická
výstava ve spolupráci se Severočeskými
doly. Výstava potrvá do 21. 9. 2014.
12. června od 17 hodin
Zámek
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Pořádá ZUŠ Klášterec.

Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 602 952 692
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz

21. červen 2014 od 19.00 hodin

RANHOJIČ

Francie, Kanada| 2014 | 100 minut.
Příběh vypráví o tajném agentovi, který se snaží najít zbraně hromadného ničení. Zbraně byly ukradeny
z ghetta Doupěte. Tajný agent se s prosbou o pomoc
obrací na Lina, jediného člověka, co zná tento rajón a
nebojí se místních gangsterů.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 90,- Kč

Německo| 2013 | 150 minut.
Rob Cole je schopen vycítit, když má někdo zemřít. Během společných cest s potulným ranhojičem se z Roba
stává jeho učedník. Touha, dozvědět se o řemesle co
nejvíc, nakonec Roba zavede přes Konstantinopol až do
Persie, kde se snaží nastoupit do lékařské školy.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

05. červen 2014 od 19.00 hodin

22. červen 2014 od 19.00 hodin

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE (3D)

6. června od 19 hodin
Zámek
KONCERT SEVEROČESKÉ FILHARMONIE
TEPLICE

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D)

USA| 2014 | 97 minut.
Film vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé
královny (Angelina Jolie) z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka, a seznamuje diváky s
její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi
čisté srdce proměnilo v kámen.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 165,- / 140,- Kč

USA| 2014 | 142 minut.
Být Spider-Manem je skvělé, ale má také svou cenu.
Jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před pozoruhodnými padouchy, kteří město ohrožují. Když se na scéně objevuje Electro, je Peter nucen
čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám.
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 130,- Kč

06. červen 2014 od 19.00 hodin

26. červen 2014 od 19.00 hodin

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

TRANSFORMERS: ZÁNIK (3D)

Česká republika| 2014 | 77 minut.
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost
nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu,
který si holky nalejou, až když je ten správný čas. V
hlavních rolích se objeví Jana Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná a Ondřej Sokol.
od 12 let | vstupné: 110,- Kč

USA, Čína| 2014 | 140 minut.
Transformers: Zánik je sice přímým pokračováním
úspěšném série, v mnoha ohledech ale bude úplně
jiný. Automechanik Cadea, žije sám s dospívající dcerou na farmě v Texasu. Jeho život se změní ve chvíli,
kdy se z hromady šrotu vyklube Transformer.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 150,- Kč

07. červen 2014 od 19.00 hodin

27. červen 2014 od 19.00 hodin

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST (3D)

VŠIVÁCI

13. června od 9 a 11 hodin
Kulturní dům
„KDO JE NA SVĚTĚ NEJMOCNĚJŠÍ?“
6. ročník baletní a hudební přehlídky
Klosterlin. Tančí Pražský komorní balet.
Přehlídka je realizována za finanční podpory
Města Klášterec nad Ohří.

USA| 2014 | 135 minut.
Kompletní sestava bojuje ve válce o přežití svého druhu.
Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a
proto v něm můžou spojit síly hrdinové původní trilogie
X-Men a jejich mladší Já z filmu X-Men: První třída.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 140,- Kč

Česká republika| 2014 | 98 minut.
Příběh dvou bratrů Rohanů ( J. Langmajer, O. Vetchý),
jejichž cesty se kdesi v mládí rozešly a v jejich zralém
věku se k sobě přibližují a nakonec i protnou. Jeden z
bratrů je sám, druhý se snaží udržet pohromadě svou
rodinu...
od 12 let | vstupné: 110,- Kč

14. června od 14 hodin
Letní kino
LETŇÁK 2014 - DEN HUDBY
Tento projekt finančně podpořilo město
Klášterec nad Ohří.

08. červen 2014 od 19.00 hodin

28. a 29. červen 2014 od 16.00 hodin

17. června od 17 hodin
Kulturní dům
BALLETTO
Závěrečné představení tanečního a literárnědramatického oboru ZUŠ Klášterec nad
Ohří.
19. června od 15,30 hodin
Knihovna
PISÁLEK 2014
Slavnostní vyhlášení literární soutěže.
20. června od 9 hodin
Kulturní dům
AKADEMIE ZŠP A ZŠS OKRESU
CHOMUTOV
Přehlídka dovedností žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Pořádají: Základní škola praktická Klášterec
nad Ohří a SPMP ČR.
20. června od 17 hodin
Galerie Kryt
HANA OUPICOVÁ - MALBA
Vernisáž výstavy.
21. června
Koliba Satanka
KLÁŠTERECKÁ COUNTRY KOZA
Přehlídka country a folku.
24. - 29. června
Zámecký park
PAMĚŤ KRAJINY
Sochařské sympozium ve dřevě.
25. června od 16 hodin
Knihovna
POSEZENÍ S ... KOSMETIČKOU
O letní péči o pleť a letním líčení.
25. června
Klub Drak
EVA SOUKUPOVÁ
Grafika a kresba.

GODZILLA

TRANSFORMERS: ZÁNIK (3D)

USA| 2014 | 119 minut.
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou
existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 90,- Kč

USA, Čína| 2014 | 140 minut.
Transformers: Zánik je sice přímým pokračováním
úspěšném série, v mnoha ohledech ale bude úplně
jiný. Automechanik Cadea, žije sám s dospívající dcerou na farmě v Texasu. Jeho život se změní ve chvíli,
kdy se z hromady šrotu vyklube Transformer.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 150,- Kč

12. červen 2014 od 19.00 hodin

28. červen 2014 od 19.00 hodin

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ

Francie, USA, Belgie, Itálie | 2014 | 103 minut.
Příběh hollywoodské hvězdy, která se vzdala své oslnivé kariéry a odešla do zcela neznámého světa. Na
samém vrcholu slávy, kdy jí Hollywood a diváci leželi u
nohou, se provdala za monackého knížete Rainiera III.
a stala se navždy Grace – kněžnou z Monaka.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč
13. červen 2014 od 19.00 hodin

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU

USA | 2014 | 116 minut.
Když Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se zdravou kůží, ale opustí ho snoubenka, která se s takovým
srabem nechce dál zahazovat. Ztracenou důstojnost a
odvahu nalezne až díky záhadné krásce (Charlize Theron), která se ve městě zčistajasna objeví.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč
15. červen 2014 od 19.00 hodin

JEDNA ZA VŠECHNY

USA| 2014 | 109 minut.
Životy tří žen jsou tak odlišné, že by se za normálních
okolností jejich cesty nikdy nezkřížily. A protože mají
jednu věc společnou, jednoho muže, dají se dohromady a stane se z nich tým. To, co dělají Markovi, je spíš
o tom odhalit, kým ve skutečnosti je, než se mu mstít.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 90,- Kč
19. červen 2014 od 19.00 hodin

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

USA| 2014 | 97 minut.
Film vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé
královny (Angelina Jolie) z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka, a seznamuje diváky s
její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi
čisté srdce proměnilo v kámen.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 120,- / 100,- Kč
20. červen 2014 od 16.00 hodin

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

Česko| 2014 | 100 minut.
Marek je typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním světě. Je to chytrý a milý vědátor zabraný do studií
astrofyziky. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží
dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby.
přístupný | vstupné: 80,- Kč
20. červen 2014 od 19.00 hodin

VŠIVÁCI

Česká republika| 2014 | 98 minut.
Příběh bratrů Rohanů ( J. Langmajer, O. Vetchý), jejichž
cesty se kdesi v mládí rozešly a v jejich zralém věku se
k sobě přibližují a nakonec i protnou. Jeden z bratrů je
sám, druhý se snaží udržet pohromadě svou rodinu...
od 12 let | vstupné: 110,- Kč

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Česká republika| 2014 | 77 minut.
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost
nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu,
který si holky nalejou, až když je ten správný čas. V
hlavních rolích se objeví Jana Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná a Ondřej Sokol.
od 12 let | vstupné: 110,- Kč
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KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecké divadelní žně - 25.10. - 1.11. 2014

Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

Gymnastický oddíl sbírá za svoji práci zasloužená ocenění

Klášterecký král čtyřkolek se jmenuje Jaroslav Faktor
malý, čínský. S Pavlem Novým jsme si řekli, že
si je koupíme a budeme jezdit nějaký malý maratónky. Bohužel ty motorky nevydržely, vydržely asi měsíc. No, tak pak jsme šli do Raptora.
Jezdili jsme offroad maratony, dvouhodinový.
Tam jsem skončil druhý, no a pak jsem přešel
na motokros a jezdím ho dodneška. Takže nějakých sedm let.“
Co vás u tohoto sportu drží?
„Adrenalin a odreaguju se tím od práce. Podnikám a při tomhle sportu přijdu na jiné myšlenky. Teď jezdím Mezinárodní mistrovství České
republiky. Jezdil jsem na Slovensku, byl jsem
tam druhý, ale už tam jezdit nebudu, protože
úroveň není taková, jako tady. A chtěl bych do
budoucna zkusit jet v Německu.“
Letos už klášterecký závodník absolvoval tři
závody seriálu Mezinárodních mistrovství
republiky. V Mohelnici a Horšovském Týně
Měsíc před mistrovstvím republiky vrcholí příprava Jaroslava Faktora na skončil Faktor na prvním místě, V Ledči nad
závod čtyřkolek. Ten se bude konat v rámci mistrovství v Krásné Lípě nad Sázavou byl druhý. Dalo by se říct, že klášteChomutovem a klášterecký závodník má velkou šanci umístit se na bedně. recký Létající dědek sbírá ceny vidlemi. Loni
Při jednom z tréninků jsme si s Jaroslavem Faktorem povídali nejen o tom, i předloni vyhrál republiku, v Itálii skončil v
jak s tímto sportem začínal.
loňském roce čtvrtý. A co by klášterecký mo„Jednou jsme jeli kolem krámu, kde byly vystaveny čtyřkolky, stopětadvacítky, tokrosař vzkázal těm, kteří by se chtěli podobným závodům věnovat?
„Trénovat, trénovat, trénovat. Trénovat,
cvičit, chodit do bazénu. Je to náročný
sport na fyzičku, ale suprovej sport a
od škol, školek, firem, občanů můžu ho každému jen doporučit. Výbornej adrenalin. Když letíte ve vzduchu, je
Firma
to nádhera.“

VÝKUP PAPÍRU
REKKOV s. r. o.,

Dukelská ulice 5328, Chomutov (bývalý areál jatek, zeleniny)
•
•
•
•
•

Prodáváme: PB lahve 2 kg .......... 120,- Kč
10 kg ........... 380,- Kč
Mobil 604 204 839, www.rekkov.cz

U nás za odpad neplatíte, my zaplatíme vám

V sobotu 17. 5. byl na krásném antukovém hřišti v Hradišti odehrán 9. ročník
Petrom cup v nohejbalu. Na startu se sešlo 13 týmů, které byly rozděleny do dvou
skupin. První čtyři z každé skupiny si to rozdaly ve čtvrtfinále. V semifinále proti
sobě nastoupily Petrom – Tercier a druhou semifinálovou dvojici tvořily Hradiště
– Pat a Mat. Do finále postoupil loňský vítěz Petrom, který po vyrovnaném boji
podlehl domácímu týmu Torpédoborci z Hradiště. Třetí skončil tým Pat a Mat a
brambory získal tým Tercieru. Také byly rozdávány ceny i za individuální výkony.
Nejužitějším hráčem turnaje byl vyhlášen Petr Mach ze Šachťoru a nejdokonalejším mužem byl vyhlášen vlastní manželkou Roman Jamečný. Své hodnocení
neodůvodnila. Prostě jen řekla „Mám ho ráda.“

Trialista Tomáš Jindra je druhý v seriálu MČR

Mimořádně zajímavé výkupní ceny:
noviny, časopisy, letáky, knihy ................ 1,50 Kč/kg
kartony, krabice ............................................... 1,- Kč/kg
plastová vlčka ................................................... 2,- Kč/kg
PET lahve ............................................................ 2,- Kč/kg
barevné kovy, železo, kabely, elektromotory atd.
Vážení na digitálních váhách nebo autováze.
Při velkém množství možnost přistavení kontejneru.

Petrom cup - turnaj v nohejbale

Zápasníci přivezli stříbro
V polovině dubna se klášterečtí zápasníci
zúčastnili mezinárodního turnaje v Krásné Lípě a již tradičně si vedli výborně,
když přivezli dvě stříbrné medaile. Vybojovali je Igor Skrypnyk v kategorii do 43
kilogramů a Martin Hazucha v kategorii
do 36 kilogramů.

Pro kláštereckého trialového závodníka Tomáše Jindru začala v minulých týdnech
sezona. První závod kategorie C, ve které Tomáš závodí, se jel v Kramolíně a náš
závodník si vedl skvěle, ačkoli po prvním soutěžním dni byl na 3. - 4. místě, když
vyfasoval příliš trestných bodů. „Druhý den se mi opravdu povedl lépe,“ potvrdil
nadějný čtrnáctiletý závodník. „Vyhrál jsem první kolo a hlavně díky němu jsem
skončil na druhém místě.“
V seriálu Mistrovství republiky je tak Tomáš Jindra zatím na celkovém 2. místě.
Republika ovšem není jediným podnikem, kterého se Tomáš Jindra účastní. Díky
výsledkům, kterých dosáhl v loňském roce, byl nominován na Mistrovství Evropy
juniorů. „První závod jsme jeli v Itálii,“ vzpomínal na Tomášovu účast v trialové
Evropě jeho otec a trenér Tomáš Jindra starší. „Tam to kluk bohužel psychicky moc
nezvládl. Opravdu to tam bylo veliké show, velké množství jezdců, na což tady u nás
nejsme zvyklí. Moc dobře to nešlo a Tomáš skončil až dvanáctý. Tak doufáme, že
další závody už to bude jiné a dopadneme lépe.“
Fanoušci motoristického sportu z Klášterce nebo Kadaně mohou na vlastní oči
vidět Tomáše Jindru závodit ve dnech 2. a 3. srpna v Kyselce nedaleko Ostrova.
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Nové číslo vyjde 26. června 2014
Uzávěrka příštího čísla je:
17. 06. 2014
Uzávěrka pro inzerenty je:
17. 06. 2014

Rozsvícení vánočního stromu - 30. 11. 2014 Reprezentační ples města - 14. 2. 2015 Velikonoční neděle - 5. 4. 2015 Stavění májky - 30. 4. 2015 Zahájení turistické sezóny - 16. 5. 2015

O víkendu (16. – 18. 5. 2014) reprezentovali cvičenci z gymnastického
klubu „Žabičky“ město Klášterec nad Ohří a Ústecký kraj na republikové soutěži ve sportovní gymnastice. Soutěž se konala v Doubí u Třeboně
a cvičencům se opravdu dařilo. Z jedenácti reprezentantů jich sedm přivezlo medaile! Chlapci dosáhli opravdu úžasných výsledků, Lukáš Janda
(11 let) 1. místo, Štěpán Kostelník (11 let) a Ondřej Páleník (14 let) 3.
místo. Tito závodníci zároveň vybojovali medaile i v soutěži družstev za
Ústecký kraj – Lukáš Janda se Štěpánem Kostelníkem a dalším závodníkem z Chomutova 1. místo, Ondřej Páleník s dvěma chomutovskými
závodníky 1. místo, Filip Chlup, Michal Šturma, Matěj Adámek (10 let)
3. místo ve své kategorii a Michal Járka (6 let) s dalšími dvěma závodníky
z Chomutova také 3. místo. A ani děvčata si nevedla špatně, ze závodnic
z celé republiky se dokázaly umístit v první polovině výsledkové listiny. Takové krásné výsledky děti dokázaly i přes to, že v prvním pololetí
neměly možnost trénovat, protože byly uzavřené tělocvičny z důvodu
rekonstrukce!
„Žabičky“ se věnují i dalšímu odvětví gymnastiky a to tzv. TEAMGYMU, což je kolektivní gymnastický sport. Je to jen 14 dní, co jsme se
zúčastnili Mistrovství ČR TeamGym a TeamGym Junior v Ostravě. Zde
se děti umístily na 9. a 12. místě. Soupeříme s dětmi, které navštěvují
speciální sportovní školy se zaměřením na gymnastiku, trénují i 5x týdně ve vícefázových trénincích v plně vybavených tělocvičnách. Naše děti
musí před každým tréninkem kompletně postavit tělocvičnu (veškeré
nářadí a pomůcky) a na konci tréninku vše zase uklidit, což je velmi náročné a ubírá nám to čas pro samotný trénink. Také nemáme k dispozici
takové podmínky, jako ostatní účastníci soutěží, takže děti trénují třeba jen na žíněnkách a duchnách a na závodech pak cvičí na
profesionálním vybavení, které poskytuje úplně jiné podmínky. Bohužel je vše o financích a gymnastika není pro sponzory zajímavá, přitom Česká republika měla v minulosti v tomto sportovním odvětví velké hvězdy. I přes tyto nepříznivé podmínky naše
děti ukázaly, že jsou opravdu nadané a šikovné a my jim moc gratulujeme a jsme na ně hrdé.
Trenérky SK SPV

