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Začíná nový školní rok

Letní nabídka kulturních pořadů na zámku byla pestrá

První zářijový den je pro všechny školáky znamením, že končí dva měsíce
prázdnin a nastávají opět školní povinnosti. Většinou se na něj všichni těší,
protože se setkají se svými kamarády,
proberou se všechny prázdninové zážitky a zvědavost, co je čeká v novém
školním roce, převýší smutek z rychle
uplynulých letních dnů. Tradičně největší očekávání prožívají budoucí prvňáčkové, kterým končí bezstarostné období jejich dosavadního života a stanou
se z nich opravdoví školáci.
Přejeme všem stávajícím i budoucím
žákům a studentům mnoho studijních
i osobních úspěchů a pracovníkům škol
hodně trpělivosti, laskavosti a samé šikovné a hodné žáky.
Nejenom rodiče a nejbližší příbuzní se
na tento významný den náležitě chystají, ale také zástupci vedení města se
každoročně účastní zahájení školního
roku ve všech školách ve městě. První
den se těm úplně nejmladším žákům v
prvních ročnících základních škol snaží
zpříjemnit i malým dárkem. Letos mají
pro prvňáky připravený dětský kufřík
na výtvarné a jiné potřeby, a také pamětní list k této slavnostní události. Tyto pozornosti zajišťuje Odbor sociálních věcí,
školství a sportu. Pro letošní školní rok
bylo zakoupeno 220 kufříků v celkové
hodnotě 28 000 Kč.
-rony-

Tak jako v loňském roce, tak i v tom letošním odstartoval klášterecký zámek na začátku července letní seriál kulturních akcí
pod názvem „Zámecké kulturní léto“. Ve svém programu zaměřil akce opět na všechny věkové kategorie a každý tak měl
možnost si vybrat podle svého gusta. I když počasí bylo mnohdy nevyzpytatelné, prakticky se povedlo uskutečnit vše, co
si pořadatelé naplánovali. Děti určitě ocenily krásné hrané pohádky divadel Kapsa z Andělské Hory a Matýsek z Nového
Boru, pro ty dříve narozené si ostřílení improvizátoři Jitka Sedláčková a Tomáš Barták připravili komedii A pohádky je
kanec!, do které zapojili diváky a všichni se skvěle pobavili. Nechyběly ani plánované koncerty, i když perličkou určitě bylo
vystoupení skupiny Šťastnej den v renesančním sále zámku. Svoji roli ale opět sehrálo nepřející počasí, a tak by se asi Osvald
Thun nestačil divit, kdyby takovou muziku zažil. Poslední srpnový víkend bude patřit dospělým i dětem a režii bude mít
pevně v rukou Hudební divadlo Hnedle vedle. „Také letos musíme poděkovat skupině ČEZ, která nám na realizaci zámeckého kulturního léta přispěla. Bez této finanční pomoci by bylo velmi složité tento dvouměsíční projekt realizovat. Jsme rádi,
že naše organizace mohla přispět k příjemnému prožití letních víkendů a pro příští rok budeme určitě hledat další cestičky, jak
naši práci ještě vylepšit,“ zhodnotil končící letní kulturní sezónu ředitel zámku v Klášterci nad Ohří Petr Hybner.
-rony-

Turistické informační centrum u radnice obstálo na výbornou

V průběhu letních měsíců bylo v turistickém informačním centru u radnice
provedeno šetření měřící kvalitu poskytovaných služeb formou tzv. mystery shoppingu. Tato technika se řadí mezi vysoce

objektivní metody výzkumu trhu, protože zkoumaný objekt o průběhu šetření
neví, neboť tazatel se chová jako běžný
zákazník.
Klášterecké informační centrum bylo cel-

kově ohodnoceno 98 %, jedinou slabinou
je dle výzkumu chybějící stojan na kola
před budovou infocentra. Ostatní parametry hodnocení (např. rozsah a úroveň
poskytování informací, odbornost pracovníků infocentra nebo sortiment produktů cestovního ruchu) byly hodnoceny
bez výhrad.
„Pro takto vysoké hodnocení musí turistické informační centrum splňovat celou
řadu kritérií, počínaje umístěním otevírací
doby v jazyce země, ze které přijíždí nejvíce zahraničních turistů, přes bezbariérový
přístup až po snadnost nalezení samotného infocentra. Kromě toho nesmí pracovník infocentra při vstupu zákazníka např.
jíst, hodnotí se, zda je dobře upraven, zda
nepoužívá negativní formulace apod. Naši
zaměstnanci se neustále vzdělávají, kromě

odborných znalostí okolí, které prohlubují
výměnou informací s kolegy z infocenter v
celém regionu, se zdokonalují také v prodejních a komunikačních dovednostech.“
říká vedoucí oddělení vztahů s veřejností
a cestovního ruchu MÚ Klášterec Radka
Hodicová.
Turistické informační centrum u radnice
neslouží pouze turistům, ale i místním:
veřejný internet, kopírování, předprodej
vstupenek sítě Ticketportal nebo informace o dopravních spojeních jsou jen
malým výčtem služeb, které klášterecké
infocentrum nabízí. Samozřejmě se zde
dozvíte informace o kulturních akcích ve
městě i okolí a návštěvu Vám zpříjemní i
nahlédnutí do galerie Kryt, ve které se v
měsíčním cyklu konají výstavy známých
i méně známých umělců.
-red-

Sloupek pro starostku
Vážení spoluobčané, čtenáři,
čas běží kupředu zběsilým tempem.
Nedávno jsem Vás zdravila ze stránek
Kláštereckých novin a přála vám hezké
prožití prázdnin a dovolených a nyní je
už toto klidné období roku za námi.
Pevně věřím, že každou chviličku
těchto prázdninových dní jste vyšetřili pro sebe a vaše blízké a načerpali
jste dostatek sil
do dalších měsíců. Doufám, že k
příjemně prožitému létu jsme přispěli i my spoustou povedených
kulturních akcí,
kterými byly prázdniny doslova prošpikovány. Ale čas nezastavíme, tak je
třeba se podívat, co nás čeká a nemine
v následujícím zářijovém měsíci. Určitě akcí číslo jedna bude pro většinu
rodin návrat školáků a studentů do
školních lavic. Pro přibližně dvě stovky nových „prvňáčků“ pak začne nová
životní etapa a především těmto mrňouskům z celého srdce přeji úspěšné
zvládnutí školních povinností. A aby
byl tento jejich životní krok co nejpříjemnější, najdou na svých lavicích ode
mne speciální překvapení. Doufám, že
jim udělá radost a ještě o trochu více
rozzáří jejich dětská očička, která od
jejich vstupu do školy budou vnímat
mnoho nových, dosud nepoznaných
zážitků. Kulturní akcí číslo jedna ve
městě v tomto období jsou již tradičně
Klášterecké promenády, které se letos
budou konat jak v areálu lázní, tak ve
formě malého „Švejkova pivního festivalu“ v areálu kláštereckého zámku.
Budu nesmírně ráda, když nám vyjde počasí a na této akci se setkáme a
všichni se budeme příjemně bavit.
Co nejvíce krásných slunečných dnů
bez mráčků Vám přeje
Vaše starostka Kateřina Mazánková

Zaostřeno na
Klášterec
Zachyťte ta nejzajímavější místa
svým fotoaparátem a zúčastněte
se soutěže Zaostřeno na Klášterec. Až do 31. 10. 2014 nám můžete zasílat své fotografie našeho
města a nejbližšího okolí. Z těch
nejpovedenějších vydá Město
Klášterec nad Ohří nástěnný kalendář na rok 2015. Kromě toho
budou fotografie k vidění v lednu
2015 na stejnojmenné výstavě v
galerii Kryt. Autoři třech vítězných snímků obdrží finanční odměnu ve výši 3.000, 2.000 a 1.000
Kč. Všechny potřebné informace
a pravidla soutěže naleznete na
www.klasterec.cz
-red-
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Počet turistů se zvýšil, ale jinak byl ve městě o prázdninách klid
Ač se to může podle počasí několika
posledních dnů zdát trochu neuvěřitelné, léto ještě neskončilo. Většina z nás
už ale má za sebou vysněné dovolené
a příjemné chvilky odpočinku. Také
městští strážníci si nějaké to volno určitě vybrali, ale období prázdnin je pro ně
časem, kdy musí svoji bdělost a aktivitu
zvýšit o něco více, než by se předpokládalo. „Každým rokem se toto období dá
rozdělit do několika částí. První přichází
s časem, kdy lidé opouštějí své domovy z
důvodů čerpání dovolených, a tak jsme
hlavně hlídali domy, všímali jsme si,
jestli se nám tady nepotulují nějaká neznámá individua, kontrolovali jsme cizí
osoby, které se k nám sjížděly z jiných
měst a zkoušely, co vše si mohou dovolit,
než překročí pomyslnou hranu zákona,“
hodnotí zpětně práci svých podřízených velitel MP Petr Hörbe. „Další část
naší práce lze nazvat „Mládež, volný čas
a herny“. Protože děti měly prázdniny a
ne všichni odjely z města, zaměřili jsme
svoji pozornost na hru nezletilých na
automatech, kontrolovali jsme herny,

RESTART 2014
Pronajmeme startovací
byty bez vstupních poplatků a kauce. Velikost
2+1 a 3+1.
Kontakt: 777 818 144

Bc. Petr Hörbe

zda je jejich provoz v souladu s vydanou
vyhláškou a podobně. Je to každoroční
běžná praxe, která je pro nás ale velmi
důležitá. Zde je však potřeba říci, že v
posledních letech se nesetkáváme s žádným neúměrným nárůstem dětí v hernách. A to je potěšující. Méně potěšující
je ale fakt, že v tomto období se mládež
také nudí a řeší to tím, že se scházejí na
různých místech, kde jsou podle jejich
názoru „méně viditelní“ a tím získávají
pocit, že si mohou dovolit prakticky vše.
Tím mám na mysli alkohol, bohužel ale
i cigarety nebo dokonce omamné látky.
Proto jsme reagovali na podněty občanů, zejména ze sídlišť, anebo jsme si
vytipovali své lokality, kam chodíme a

které častěji kontrolujeme. Ale i v tuto
chvíli mohu potvrdit, že v tomto směru
byl letošek spíše pod průměrem, oproti
minulým rokům.“
Prázdninové měsíce jsou samozřejmě
hodně očekávány místními podnikateli a pořadateli různých kulturních a
společenských akcí. Nárůst turistů ve
městě se zvyšuje a tržby se přece jen
pohybují v jiných číslech, než v ostatních měsících. Jak to vypadalo z pohledu strážníků s návštěvností našeho
města? „Letos jsme zaznamenali hodně veliký nárůst turistů a návštěvníků
oproti jiným létům. Proto jsme museli
být ostražití i v tomto směru. Teplé letní
večery samozřejmě lákaly k oslavám až

Hudba je součást našeho života
Hudba, ať už máme na mysli jakoukoli její formu, je s námi od samého počátku. Dnes je hudba jako taková čím dál dostupnější.
Máme na výběr nepřeberné množství způsobů co, jak a kdy poslouchat, a současně nás nic nenutí se hudbou aktivně zabývat nebo
ji produkovat. O to významnější je cíleně naši hudebnost podporovat. Poslouchat hudbu aktivně, vybírat si, pustit si hudbu vědomě
do života, rozpoznávat, co je kvalitní, co nás obohacuje a co ničí. Mnoho rodičů intuitivně využívá hudbu (prozpěvování, rytmus)
pro uklidnění a komunikaci s miminkem už „od bříška“. Hudební vývoj dítěte probíhá již od jeho narození a s největší pravděpodobností i před narozením. Často dítě dříve zpívá, než mluví. Někteří rodiče si citlivě všímají, když je jejich dítě hudbou přitahováno
a pomohou jim zařadit hudbu do běžného života.
Výuku s odborným vedením lze zahájit i v předškolním věku. Předškolní věk je vedle mladšího školního věku nejdynamičtějším
obdobím v hudebním vývoji, je ale nutné, aby dítě dostávalo přiměřené podněty: společné prozpěvování, houpání, poklepávání do
rytmu, rytmické říkanky, jednoduché společné hraní, návštěva koncertů a hudebních akcí, zkrátka jakési rodinné muzicírování. Hudební vzdělávání a výuka na hudební nástroj, patřila v uplynulých staletích ke standardu. Kultivace hudebnosti člověku napomáhá
ve vývoji řady dalších specifických vlastností jako je paměť, inteligence a motorické dovednosti. Významný vliv má také na tvořivost
a sebevyjádření i emoční vývoj. Hudbě je též připisována schopnost upevňovat pocit sounáležitosti a jednoty. Posiluje sebevědomí
a naplňuje malého umělce sebeúctou a sebejistotou při úspěchu. V neposlední řadě díky vystupování, ať už v rodinném kruhu
nebo na veřejnosti, učí bojovat s trémou. Hra na hudební nástroj, ale i další umělecké obory, zlepšuje školní výkon dítěte. Ačkoli
nejsou všechny děti hudebně nadané, hodiny muzicírování velmi prospívají jejich mozku. Verbální vzdělávání vyžaduje aktivitu
především levé hemisféry mozku. Hra na
hudební nástroj ovšem rozvíjí práci hemisféry pravé, a tak přispívá k celkové
vyváženosti jeho činnosti. Podle amerických odborníků totiž takové lekce
zlepšují rozvoj myšlení a paměť. Hodiny
hudby tak pomáhají nejen bystřit sluch,
ale mají vliv i na kognitivní funkce. „Že
se po roce studia hudby u dětí zlepší jejich
sluch, není nic zvláštního. Ale zajímavé je
to, že se ve srovnání s dětmi, které hudební
hodiny nedostávají, výrazně zlepší verbální paměť, gramotnost, prostorové myšlení,
matematické myšlení a IQ,“ tvrdí profesor
psychologie Laurel Trainor z McMaster
University v kanadském Hamiltonu.
A proč zvolit právě výuku v základní
umělecké škole (ZUŠ)?
Kvalita výuky. Základní umělecké školy
jsou školy veřejné (státní), z čehož plyne,
že mají povinnost garantovat vysokou
kvalitu výuky dodržováním učebních
osnov svými školními vzdělávacími programy (na rozdíl od rozličných nabídek
kroužků, v nichž se může učit cokoliv a
jakkoliv). Odborné vzdělání. Pedagogové
musí splňovat nemalé nároky na odbornou způsobilost a mají zákonnou povinnost se neustále vzdělávat.
Studium v ZUŠ není určeno pouze pro
mimořádně nadané děti. Rádi přivítají
každého žáka s opravdovým zájmem o
příslušný obor, i když nemá v plánu věnovat se v budoucnosti zvolenému oboru
profesionálně.
- vedení ZUŠ -

dlouho do noci, čímž samozřejmě docházelo k rušení nočního klidu, a tím
také přibývaly stížnosti občanů. Dalším
tradičním nešvarem pak je nezvládnutí své míry alkoholu a tím i nárůstu
agresivity, kterou si pak nejjednodušeji
vybíjeli na ničení majetku jak města,
tak i soukromých subjektů. Také jsme
se snažili, aby si řidiči uvědomovali, že
s alkoholem v krvi se za volant nesmí
sednout. Trochu více jsme v tomto období tolerovali parkování, ale je třeba
poděkovat řidičům, že toho nezneužívali. Pokud bych měl letošní prázdninové měsíce celkově zhodnotit, určitě
nevybočovaly z průměru let minulých.
Spíše se dá říci, že letošek byl klidný, až
na pár malých výjimek, ale ty se najdou
vždy a nemusí to být jen v létě,“ řekl
nám závěrem Petr Hörbe.
-rony-

Poznamenejte si
do svého kalendáře
O tom, že začíná školní rok, ví každý,
koho se to dotýká. Ještě ale dříve, než
školáci zasedli do školních lavic, se k
nám do redakce dostaly dotazy, kdy a
kolik volných dnů školáky čeká. Zřejmě
plánování odpočinkových dnů s předstihem je nedílnou součástí rodinného
života, proto vám vyhovíme a zde je
naše odpověď:
• Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech
ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v
prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v úterý 30. června 2015.
• Podzimní prázdniny připadnou na
pondělí 27. října a středu 29. října
2014.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v
pondělí 22. prosince 2014 a skončí v
pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne
v pondělí 5. ledna 2015.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro náš region stanoveny na 9. 2.
- 15. 2. 2015.
• Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna
2015.
• Hlavní prázdniny budou trvat od
středy 1. července 2015 do pondělí 31.
srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním
roce 2015/2016 začne v úterý 1. září
2015.

Policie informuje...

Reproduktor bez placení

Z krádeže obvinili policisté z Klášterce nad Ohří 25letého obyvatele. V
místním marketu odcizil během víkendu reproduktor v hodnotě 420 korun.
Zboží ukryl do kapsy u kalhot a prošel
pokladnou bez zaplacení. Pracovníci
ostrahy však muže zadrželi. Policisté
následně zjistili, že za krádeže byl podmíněně odsouzen Okresním soudem
Chomutov v loňském roce. Podmínku,
která měla skončit v roce 2016, však
porušil. Vyšetřování pokračuje.

Svítila, ale platit zapomněla

Z krádeže je podezřelá 24letá obyvatelka z Královéhradecké ulice v Klášterci
nad Ohří. Policisté z místního obvodního oddělení prověřují její jednání, kdy od
května loňského roku provedla neodborné zapojení elektrických vodičů a odebírala elektrickou energii, za kterou ovšem
řádně nezaplatila. Poškozená firma vyčíslila škodu na téměř 42 tisíc korun.

Do bytu pro počítač

Po hromosvodu vylezl kdosi na balkón bytu v prvním patře domu ulice
Mírová. Dveřmi vnikl dovnitř a ze stolečku sebral notebook s nabíječkou v
hodnotě 10500 korun. Majitel zmizení
počítače oznámil na místní oddělení
policie v Klášterci nad Ohří, policisté
skutek šetří jako krádež a porušování
domovní svobody.

Zmapujte černé skládky
Klášterec nad Ohří se přihlásil do projektu ZmapujTo.cz. Jedná se o ekologický projekt s cílem bojovat proti
nelegálním skládkám odpadu v České
republice a přispět tak k řešení této problematiky. Podrobnosti o projektu lze
nalézt na webu www.zmapujto.cz. Každý člověk může prostřednictvím chytrého telefonu nebo prostřednictvím
webového formuláře nahlásit černou
skládku, a pokud je tato skládka na
katastru města, může město zajistit její
úklid. Od přihlášení v květnu 2014 město díky hlášení občanů na webu vyřešilo
12 černých skládek.

Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří
nabízí nejvýhodnější nabídce k přidělení
byt č.: 17 o velikosti 1+1, na adrese Dlouhá čp. 666 v Klášterci nad Ohří
Nabídky v zalepené obálce označené „Neotvírat - nabídka - přidělení bytu“ přijímá sekretariát SBD Klášterec do 22. 9. 2014 do 15 hodin. Uchazeč do nabídky uvede kromě
jména, adresy a tel. čísla také způsob, výši a termín úhrady nabízené částky. SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek. Minimální výše cenové nabídky je 150.000,-Kč.
Bližší informace poskytne v sídle SBD Klášterec paní Jelínková (tel. 474 316 612) nebo
pan Auf (tel. 474 316 616).

Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří
pronajme od 01. 10. 2014 nebytový prostor v objektu Družstevní 542
o rozloze 49 m2 a nebytový prostor v objektu 17. listopadu 523 o rozloze 32 m2.
Žádosti o pronájem mohou zájemci odevzdávat v zalepené obálce v sídle SBD Klášterec, Chomutovská 61, do 22. 09. 2014 do 15:00 hodin. Žádost o pronájem by měla
obsahovat jméno, adresu a telefonní číslo žadatele, dále pak způsob užívání nebytového prostoru (například prodejna šátků) a výši měsíčního nájemného, kterou je ochoten
žadatel platit (bez elektrické energie, vody a topení).
Minimální výše nájemného je 900,-Kč/m2/rok. V NP Družstevní 542 není sociální zařízení. V NP 17. Listopadu si zadavatel stanovuje podmínku, že nebytový prostor NEBUDE
provozován jako prodejna potravin - večerka.
Obálky musí být řádně zalepeny a označeny:„Neotvírat – nabídka na pronájem
nebytového prostoru – a adresa prostoru (např. Družstevní 542)“.
Bližší informace v sídle SBD Klášterec, číslo dv. 15., pan Tomáš Mozik, tel.: 474 316 615.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Po desítkách let „dozrál“ čas konečně i na varhany

Český hydrometeorologický ústav Praha, Úsek ochrany čistoty ovzduší
přijme výzkumného a vývojového pracovníka pro Observatoř Tušimice
* Požadavky:
VŠ přírodovědného směru se zaměřením na fyziku atmosféry a problematiku kvality
ovzduší, znalost angličtiny, práce na PC (MS Office, specializované programy na uživatelské úrovni), znalost programování výhodou, flexibilita
* Činnost:
Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací pod vedením vedoucího týmu. Řešení přesně věcně i časově
stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího
týmu, se zaměřením na:
• měření, monitorování a modelování meteorologických podmínek v mezní vrstvě
ovzduší ve složitém terénu
• vyhodnocení vazeb mezi znečištěním ovzduší a meteorologickými prvky ovlivňujícími rozptylové podmínky

Již před pěti lety jsme v Kláštereckých
novinách přinesli obsáhlý článek o osudu barokních varhan z kostela Nejsvětější
Trojice. Zájemcům o historii a současný
stav této historické památky jsme nabídli
zkrácenou verzi odborného posudku,
který zpracoval PhDr. Vít Honys z Oddělení péče o církevní památky Biskupství
Českobudějovického. V samém závěru
posudku zhodnotil jeho autor varhany
ze zdejšího kostela následujícími slovy:
„Jedná se o největší a nejreprezentativnější
dochovaný nástroj z dílny nepomyšlských
Müllerů v autentickém, vysoce hodnotném interiéru raně barokního kostela Nejsvětější Trojice, který přes dílčí pozdější, ne
vždy šťastné úpravy, si stále zachoval vysokou míru hudebně historické autenticity,
jejíž výpovědní hodnota je nenahraditelná a patří tak vedle varhan I. Schmidta
v Březně k největším a nejvýznamnějším
historickým varhanám doby baroka a
klasicismu v této části Podkrušnohoří.“
V témže posudku se objevila také částka
nezbytná k provedení celkové rekonstrukce tohoto, přes dvě stě let starého
hudebního nástroje a byla, mírně řečeno, zdrcující: 2 miliony korun. V srpnu
letošního roku se konečně objevila zpráva, že se tento skvost dočká zasloužené
rekonstrukce, i když to bude zřejmě trvat
ještě několik let, než opět zazní v celé své
kráse. „Mohu potvrdit, že v našem kostele Nejsvětější Trojice začne od půlky září
už několik desítek let plánovaná, veliká
oprava a rekonstrukce varhan,“ neskrýval
svoji radost při našem setkání klášterecký farář páter Artur Ściana. „Konečně
dozrál ten správný čas, na který jsme tak
dlouho čekali. Toto téma jsem měl ve své
hlavě od samého začátku mého působení
zde v Klášterci. Také několik mých předchůdců se usilovně snažilo získat prostředky na to, aby toto velice významné dílo
mohlo opět získat svůj historický vzhled
a ukázat široké veřejnosti krásu svých
možností. Každým rokem jsem se snažil
za naší farnost posílat žádosti různým institucím. A teprve před několika málo dny
přišla tak dlouho očekávaná zpráva. Ministerstvo kultury ČR nám poskytlo první,
a doufám, že ne poslední, dotaci na opravu varhan,“ vysvětluje páter Ściana situaci okolo získání tolik potřebných finančních prostředků na opravu tak vzácného
hudebního nástroje. Sama oprava bude
probíhat v několika etapách, a bude s velikou pravděpodobností trvat několik let.
Ta první začne v polovině září. Varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krnova,
která má na svém kontě například pietní
restaurování velkých třímanuálových
varhan v katedrále sv. Víta v Praze, demontuje během dvou dní hlavní manuál
a pedály, které budou následně odvezeny
do dílny na ozařování proti škůdcům a
postupně zrekonstruovány. To by mělo
zabezpečit na dlouhá léta hlavní část varhan a umožnit (možná už za rok) jejich
alespoň částečné zprovoznění.
„Věřím, že i v dalších letech budeme moci
pokračovat v započaté opravě varhan, a

proto mi dovolte, abych touto cestou co
nejsrdečněji poděkoval všem lidem z našeho města, kteří celou dobu podporovali
a nadále podporují myšlenku této důležité
rekonstrukce. A to nejenom slovem, ale
také činem. Děkuji Městu Klášterec nad
Ohří, paní starostce Kateřině Mazánkové, všem zastupitelům našeho města,
panu senátorovi Václavu Homolkovi a
ostatním známým a nejmenovaným,
kteří projevují zájem, pomáhají i podporují mojí snahu. Ostatní prosím alespoň
o duchovní podporu tohoto díla. Nadále
hledáme způsoby i možnosti na jakoukoliv pomoc (například pomoc s propagací).
Věřím, že se nám také podaří najít hlavní
patrony této opravy varhan, kteří by chtěli

svojí záštitou pomoci, a tím urychlit tuto
tak dlouho očekávanou rekonstrukci, o
které vás budeme nadále informovat.
Děkuji ještě jednou všem a srdečně zdravím,“ posílá své díky klášterecký farář
páter Artur Ściana, který nás v závěru
našeho setkání ještě upozornil, že od
začátku srpna probíhala také další etapa
výměny střešní krytiny kostela. Díky již
druhé dotaci z Ústeckého kraje se tak
mohlo pokračovat v zabezpečení střechy, která už na několika místech začala
protékat. I zde se jedná o velice důležité
finanční prostředky, které bylo potřeba
získat, a tak velké poděkování je podle
místního faráře potřeba zaslat i tímto
směrem.
-rony-

* Nabízíme:
• platové zařazení podle tarifů pracovníků ve veřejných službách a správě
• napojení na mezinárodní programy a kontakt se zahraničím
• práci na kvalitní měřicí a výpočetní technice
• možnost odborného růstu a případně vědeckého uplatnění
• možnost externího doktorandského studia při zaměstnání
• příspěvek na stravování nebo rekreaci
* Pracoviště:
ČHMÚ, Observatoř Tušimice; Kadaň-Tušimice, okres Chomutov
GPS: 50.3767819°N, 13.3284447°E 50°22‘36.415“N, 13°19‘42.401“E
* Nástup: možný ihned, jinak podle dohody
* Kontaktní osoba: RNDr. Josef Keder, CSc. - vedoucí OBT, e-mail: keder@chmi.cz
* Písemné nabídky: ČHMÚ, vedoucí OBT, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

Historie varhan
Nabídku na postavení nových varhan předložil již kolem roku 1790 tachovský varhanář
Gartner. 14. ledna 1795 přijel z Nepomyšle do Klášterce varhanář Ferdinand Müller, s
nímž byla den nato uzavřena smlouva na čtrnáctirejstříkové varhany za 540 zl. a 30 zl.
stravného. Na radu perštejnského lokalisty P. Schmiedela byla smlouva dodatečně rozšířena o dělený manuálový rejstřík, na který byly varhanáři přidány dva veliké cínové
svícny z hlavního oltáře a 10 zlatých. Varhany měly stát do srpna 1796. Předchozí nástroj
z roku 1698 Müller přenesl do kostela Panny Marie. V říjnu a listopadu byl rozšířen horní kůr lehce vpřed, kam byl do středu lehce zvlněné balustrády osazen pozitiv, umístění
ostatních částí varhan proběhlo na jaře příštího roku, kdy prospekt vyzdobil řezbami za
65 zl. místní sochař. Konečné ladění trvalo osm dní. 20. června 1797 proběhla kolaudace,
která neshledala žádné závady. Nástroj byl tedy realizován zřejmě jako patnácti– šestnáctirejstříkový (rejstřík = řada píšťal, pozn. red.). V roce 1803 byly skříně varhan malovány a
řezby za 24 zl. zlaceny, což provedl místní štafíř Ignaz Viereckel. V roce 1836 bylo sjednáno přeladění nástroje o 1/3 tónu výše, za které obdržel 88 zl. Ferdinand Guth z Čisté, roku
1861 nástroj přeladil Alfred Gröbl z Kadaně. V říjnu r. 1870 Franz a Anton Müllerové
z Janova v rámci opravy nahradili původní cimbál v hlavním manuálu (který byl prý
velmi kvičivý) dřevěným krytým Bordunem 16‘ a do pedálu přidali Quintbas. Původní
rozpočet z 1. 7. 1870 počítal s výdajem 85 zl. vídeňské měny, vyplaceno však bylo 100 zl.,
neboť měchy byly navíc přepracovány na šlapání. 19. 9. 1884 byla s karlovarským varhanářem Haberzettelem podepsána smlouva na renovaci nástroje za 712 zlatých vídeňské
měny, která měla být hotova do března roku 1885. Převzetí díla se však konalo až 19. 5.
1885. Při této opravě zřejmě došlo s ohledem na charakter provedení i finanční náklady k
rozšíření hlavního stroje o 4 rejstříky. V roce 1899 dostal chebský varhanář Martin Zaus
za opravu 12 zl. 5. září 1911 předložil rozpočet na opravu za 400 korun varhanář E. Steří z
Peterswaldu. Roku 1912 bylo vyplaceno 700 K. za nový měch. Regenschori (ředitel kůru,
varhaník, pozn. red.) Brun si však roku 1914 stěžoval, že oprava varhan farního kostela
nebyla dobře provedena, mnoho píšťal prý hraje špatně, některé nehrají vůbec, ve flétně
chybí dvě píšťaly, pedál je slabý atd. Hovoří o nutné opravě v ceně 50 K. Alfred Markus
odpověděl, že jejich pětiletá garance se týká jen nového měchu, na staré díly nemohou takovou záruku dát. Nicméně nástroj uvedl do pořádku a 29. května 1915 se konala kolaudace. Roku 1918 byly varhany vyňaty z rekvizice (= válečné zabrání z moci úřední, pozn.
red.) a r. 1935 je opravil Ladislav Hauser z Teplic – Trnovan.
PhDr. Vít Honys

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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KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

KINO EGERIE

Partnerem Kláštereckých promenád 2014 je
Ústecký kraj a Skupina ČEZ, a.s.

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
!

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

ŽELVY NINJA (3D)

Autorská čtení, koncerty, divadelní
představení, pestrý výběr knih i lahodná káva či osvěžující nealkoholický nápoj. To vše nabízel letní projekt „Města
čtou“. Knihovnický stan s příjemným
posezením se postupně přesouval z
Jirkova do Cítolib, Loun, Chomutova,
Klášterce nad Ohří a do Litoměřic. Každý, kdo tato místa navštívil, mohl chvíli
posedět a začíst se do knihy či časopisu,
a nebo si jen tak popovídat s pracovníky
knihovny, kteří byli každý den přítomni. Do Klášterce nad Ohří knihovnický
stan dorazil 17. srpna a za dobu jeho
působení na kláštereckém zámku ho
navštívilo více než 300 lidí. Na to, že se
tato akce uskutečnila vůbec poprvé, to
byla velmi slušná návštěva a knihovníci
v tomto zajímavém projektu hodlají pokračovat i v příštích letech.
-rony-

SIRAEX 2014
Klášterecké promenády slibují pestrý program
V sobotu 13. září se uskuteční největší městská slavnost Klášterecké promenády, jejíž
součástí bude také Švejkův pivní festival. Akce budou probíhat ve znamení 220. výročí založení porcelánky. V lázeňském areálu i zámeckém parku se můžete těšit na
atraktivní program pro děti a dospělé. Do lázeňského areálu bude poprvé v historii
této akce zajíždět vláček, který bude svážet zájemce z celého města. Jízdní řád vláčku
naleznete na letáčku, který je vložen do tohoto vydání. V zámeckém parku bude současně probíhat první klášterecký pivní festival. Ochutnat budete mít možnost piva z
perštejnského (Chalupník) a chomutovského (Karásek a Stülpner) pivovaru. Nebude
chybět ani zástupce Plzeňského Prazdroje, mistr v čepování piva Václav Vanya, který
vám rád odpoví na všechny vaše dotazy a naučí vás, jak správně čepovat zlatavý mok.
Ústřední postavou pivního festivalu bude Josef Švejk, se kterým budete mít možnost
posedět a popít, a nebo si také zasoutěžit a překonat Klášterecké pivní Švejkovy rekordy, které jsou platné od 3. září 2011. Ale jednoduché to určitě nebude. Budete muset
například chytit více než 30 pivních tácků najednou, vypít půllitr piva pod 6 vteřin
nebo udržet prázdný sud v napnutých rukách před sebou déle než minutu a 45 vteřin.
K tomu všemu vám bude hrát staročeská muzika Švejk & c. k. Šraml a Veselí muzikanti. Ať už se rozhodnete svůj čas trávit v areálu lázní nebo zámku, každopádně vám
přejeme příjemnou zábavu a doufejme, že i perfektní počasí.
-rony-

USA | 2014 | 98 minut.
New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a
všehoschopný Trhač, jehož pozice vládce podsvětí je
zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného genetického experimentu neobjeví
čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 140,- Kč
06. září 2014 od 16.00 hodin

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ

USA, Kanada | 2013 | 89 minut.
Slyšeli jste už o planetě Baab? Když na její vesmírné
stanici zachytí volání SOS z obávané planety Země,
Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc neznámému
světu do hlubin vesmíru.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 100,- Kč
12., 20. a 26. září 2014 od 16.00 hodin

!

POŠŤÁK PAT

Velká británie | 2014 | 88 minut.
Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, se chystá
do kin v animované podívané, ve které nechybí humor,
akce, písničky a také světla ramp. Pošťák Pat spolehlivě
doručí všechna psaní a zábavu pro celou rodinu.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 100,- Kč
13. září 2014 od 16.00 hodin

TŘI BRATŘI

Česko, Dánsko| 2014 | 86minut.
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula)
se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty.
Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do
slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah,
nečekaných příhod a možná také láska...
přístupný | vstupné: 110,- Kč
19. září 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: 120,- Kč
27. září 2014 od 16.00 hodin

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE (3D)

V termínu 19. - 22. srpna se v našem městě
konal velký projekt klášterecké Základní
umělecké školy. Klášterec nad Ohří se již
po osmé stal dočasným domovem pro
mnoho tanečníků z Čech a Moravy. Mezi
umělci ale nechyběli ani choreografové
z Jižní Ameriky, kteří představili taneční
tvorbu protkanou mexickými tradicemi a
vlivy. Tak jako každý rok, i letos byl Mezinárodní festival současného tance SIRAEX
2014 odrazem toho, co se událo a co se děje
na současných jevištích v oblasti tance a
baletu. Protože v době uzávěrky našich novin byl festival ještě v plném proudu, k jeho
hodnocení se vrátíme v příštím vydání
Kláštereckých novin.
-rony-

Do školy
s Arabelou

Občanské sdružení Bezpečný Klášterec nad Ohří vás opět po roce zve dne
7. září 2014 od 14 hodin na fotbalový
stadion v Klášterci nad Ohří, kde se
uskuteční vystoupení mediálně známého fotbalového týmu ARABELA v
exhibičním fotbalovém zápase a představení techniky hasičů i policie.

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: 130,- Kč

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!!!
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

3D

KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...
do 21. září 2014
Zámek
VÝSTAVA MINERÁLŮ
A HORNICKÉ HISTORIE
tradiční výstava v prostorách renesančních
sálů kláštereckého zámku.
do 30. září 2014
Zámek
PORCELÁN NA ZÁMKU
výstava k 220 výročí porcelánu v prostorách
sbírek kláštereckého zámku.
7. září od 14 hodin
Fotbalový stadion
DO ŠKOLY S ARABELOU
Vystoupení mediálně známého fotbalového
týmu ARABELA v exhibičním fotbalovém
zápase.
Vstupné: Zdarma
12. září od 17 hodin
Galerie Kryt
HISTORIE KLÁŠTERECKÉ PORCELÁNKY
Na výstavě budou k vidění dobové fotografie klášterecké porcelánky, ale i předměty
pocházející ze zdejší výroby.
Výstava bude k vidění od pondělí do pátku,
vždy od 8:30 do 17 hodin až do konce září.
13. září od 12.30 hodin
Lázně Evženie
KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY
Tradiční akce, pořádaná městem Klášterec
nad Ohří.
Vstupné: Zdarma
13. září od 13 hodin
Zámek
ŠVEJKŮV PIVNÍ FESTIVAL
Malý klášterecký Švejkův pivní festival, který
je součástí akce Klášterecké promenády.
Vstupné: Zdarma
18. září od 15 hodin
Knihovna - oddělení pro mládež
BLÁZNIVÝ PĚTIBOJ
Odpoledne plné netradičních disciplín.
Přijďte si zasoutěžit, zabláznit a vyhrát nějakou tu drobnou cenu. Ani nemusíte být čtenáři knihovny, stačí, když máte chuť si hrát.
18. září
Kino Egerie
MICHAL KÚTIK - PORTRÉTY
Výstava portrétu kláštereckého malíře. Výstava potrvá do 31. 12. 2014.
19. září od 19 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE PRO MLÁDEŽ
19. září od 21 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE PRO POKROČILÉ
21. září od 15 hodin
Kulturní dům
O ČARODĚJNICI CHYTROLÍNĚ
Divadelní pohádka pro děti. Hraje Liduščino
divadlo Praha.
Vstupné: 50 Kč
23. září od 19 hodin
Kulturní dům
DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU
Strhující nadčasový příběh s prvky černého
humoru a fantastickými hereckými výkony
Vilmy Cibulkové, Ladislava Mrkvičky a Stanislava Lehkého.
Vstupné: 230 Kč / D: 200 Kč / KMD: 100 Kč
24. září od 16 hodin
Knihovna - oddělení pro dospělé
POSEZENÍ S... KOSMETIČKOU
Také máte po letním opalování pleť vysušenou, unavenou a poškozenou od sluníčka?
Přijďte se poradit, jak ji správně zregenerovat a pečovat o ni. Buďte krásné.

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

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 607 648 697
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz

19. září 2014 od 19.00 hodin

05. září 2014 od 19.00 hodin

POD ZEMÍ

DÁRCE

USA | 2014 | 89 minut.
Vydali se do míst, kam živí nepatří. V pařížských katakombách se ukrývá zcela neznámý prostor, lákající
mnoho průzkumníků a badatelů ze všech koutů světa. Vstoupit lze zdarma, ale nakonec můžete zaplatit i
cenu nejvyšší.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

USA | 2014 | 89 minut.
Jonas (Brenton Thwaites) vyrůstá v idylickém světě,
kde existuje pouze štěstí. Lidé neznají utrpení, války,
násilí, strach ani bolest. Na okraji společenství žije jediný držitel a strážce všech pravdivých vzpomínek lidstva
– Dárce (Jeff Bridges)...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

!
SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH
VRAŽDIL (3D)

20. září 2014 od 19.00 hodin

06 a 13.. září 2014 od 19.00 hodin

USA | 2014 | 103 minut.
Dwight hloubá o tom, na kolik způsobů to v životě zvoral, když vtom mu zavolá jeho osudová žena Ava a požádá ho, aby jí ochránil před násilnickým manželem.
Dwight však netuší, že Ava má úplně jiné úmysly.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč
07. září 2014 od 19.00 hodin
naposledy v našem kině!!

NĚŽNÉ VLNY

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ

V. Británie, USA, Německo | 2014 | 121 minut.
V hamburské islámské komunitě se jedné noci objeví
neznámý muž na pokraji smrti. Napůl Čečenec, napůl
Rus, který má u sebe 500 dolarů a tajné informace o
milionovém kontě v jedné soukromé bance. Jeho identita zůstává záhadou...
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč
21. září 2014 od 19.00 hodin

naposledy v našem kině!!

TRANSFORMERS: ZÁNIK (3D)

Česko | 2013 | 96 minut.
Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního,
zmizí mu rusovlasá Ela navždy za železnou oponou.
Píše se totiž rok 1989.
přístupný | vstupné: 80,- Kč

USA, Čína| 2014 | 158 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: 130,- Kč

11. září 2014 od 19.00 hodin

25. září 2014 od 19.00 hodin

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY

MÍSTA

USA | 2014 | 94 minut.
Na každého, kdo mu zkříží cestu, je schválně nepříjemný, a nechce nic jiného, než prodat poslední dům a v
klidu a míru odejít do penze. Život se mu obrátí vzhůru
nohama, když ho syn Luke požádá, aby se dočasně
postaral o jeho devítiletou dceru Sarah ...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

Česko | 2014 | 108 minut.
Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi a Markovi je jejich rodiště těsné. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního
prominenta Anna (Johana Matoušková) a vnáší do něj
tajemství, napětí a touhu...
přístupný | vstupné: 110,- Kč

12. září 2014 od 19.00 hodin

26. září 2014 od 19.00 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT

Německo | 2013 | 118 minut.
Aby se po propuštění z basy Zeki Müller dostal ke své
kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob.
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 110,- Kč

USA, Velká Británie, Francie| 2014 | 92 minut.
Vzpomínky: právě ty definují, kým jsme. Bez paměti
člověk přestává existovat. A právě takto žije Christine
(Nicole Kidman) která po autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když večer usne. Každý nový den je tak pro ni
první a zároveň poslední...
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

14. září 2014 od 19.00 hodin

27. září 2014 od 19.00 hodin

naposledy v našem kině!!

47 RÓNINŮ (3D)

LABYRINT: ÚTĚK

USA | 2013 | 119 minut.
Cesta samuraje za spravedlivou odplatou je trnitá a jen
málokdo po ní dojde až do konce, který navíc může mít
v souladu s japonskými tradicemi velmi trpkou příchuť.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč

USA | 2014 | 114 minut.
Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou
vysokými zdmi. S dalšími zde vytvořil zvláštní komunitu, která se na tom podivném místě snaží přežít a zároveň neúnavně hledá únikovou cestu. Možnost utéct
mají každé ráno, kdy se ve zdi otevírá obrovská brána.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

18. září 2014 od 19.00 hodin

28. září 2014 od 19.00 hodin

LABYRINT: ÚTĚK

USA | 2014 | 114 minut.
Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou
vysokými zdmi. S dalšími zde vytvořil zvláštní komunitu, která se na tom podivném místě snaží přežít a zároveň neúnavně hledá únikovou cestu. Možnost utéct
mají každé ráno, kdy se ve zdi otevírá obrovská brána.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

MAGICKÝ HLAS REBELKY

Česko | 2014 | 90 minut.
Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 Marta Kubišová setrvala se ctí dvacet let v odporu proti komunistickému režimu. Když jí bylo dvacet sedm let, byla
ve svém strmém profesním vzletu sestřelena ruskými
okupačními tanky...
přístupný | vstupné: 80,- Kč

Kino Egerie má pro milovníky všech filmových žánrů jedinečnou nabídku!
Chcete vidět v našem kině svůj oblíbený film? Pomozte nám sestavit program kina dle vašeho přání. A nemusíte si přát jen novinky, které jsou pro nás při
sestavování programu samozřejmostí. Zvolte si film, který se vám líbil nebo který jste propásli a rádi byste ho viděli. My se budeme snažit vám vyhovět a
vaše přání uskutečnit. Pište nám na e-mail kinoklasterec@seznam.cz

Naším přáním je vyhovět vám tak, abyste do našeho kina chodili rádi a cítili se u nás skvěle!!

Otevírá se výstava
o historii porcelánky
V roce 1794 byla v Klášterci nad Ohří založena druhá nejstarší porcelánka v českých zemích. Od jejího
založení tedy letos uplyne rovných 220 let, a to už je
důvod k oslavě. V březnu tohoto roku jsme vyzvali
všechny majitele různých dokumentů, katalogů, obrazů, obrázků a fotografií, které zachycují kláštereckou porcelánku v různých fázích jejího vývoje, aby
se jejich zapůjčením podíleli na spoluvytváření této
výstavy. Jsme velice rádi, že se naše výzva neminula
účinkem a 12. 9. se od 17 hodin uskuteční v galerii
Kryt vernisáž výstavy Historie klášterecké porcelánky, nad kterou převzal záštitu ředitel místního provozu společnosti Thun 1794, a.s., Jan Štefl. Na výstavě
budou k vidění nejen dobové fotografie klášterecké
porcelánky, ale i předměty pocházející ze zdejší výroby. Ještě jednou tedy velký dík patří všem občanům,
kteří zalovili ve svých sbírkách a exempláře pro účely
této výstavy zapůjčili. Přijďte se podívat na výsledek.
Výstava bude k vidění od pondělí do pátku, vždy od
8:30 do 17 hodin až do konce září.
-rony-
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KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

dětských kategorií, a to počínaje těmi
nejmenšími na odstrkovadlech, až po
chlapce a dívky do 12 let. Každá kategorie měla svůj vlastní závod a i přes
to, že letošní účast nebyla tak vysoká
jako v letech minulých, byly jednotlivé
závody velice napínavé. Některé kategorie byly okořeněny i startem závodníků z Německa, kteří řádně zamíchali
kartami závodníků.
Kategorie do 14 let startovala spolu s
dospělými v hlavním závodě, avšak závodili pouze na jedno kolo, na rozdíl od
dospělých, kteří absolvovali kola dvě. V
kategorii chlapců si počínal suverénně
Marcel Červenka z Hnízdil teamu a
mezi dívkami téměř stejně suverénně
Anežka Ševčíková z TB Perštejn.
Celý cyklistický den provázel moderátorský hlas Martina Peška, který spolu s
Klárou Rytych předal ceny vítězům. Po
předání cen proběhla tombola o hodnotné cyklistické ceny. Celý program
závodu byl ukončen zhruba v 18 hodin
a poté následovala volně přístupná zábava až do noci.
Za letošní ročník děkujeme partnerům, kteří nám pomohli zajistit finanční krytí a bez kterých by závod
neexistoval. Jsou to fa. DEFT, KABEL
1, LOM Praha, ČEZ, Město Klášterec
nad Ohří, AlBe s.r.o. a skiareál Alšovka.
Díky také patří všem, kteří se podíleli
na organizaci závodu. Olda Huja a Klára Rytych se podíleli skoro na všem.
Honza Jansa vytvořil výborný registrační systém a sám ho obsluhoval, ke

Hokejisté na úvod neuspěli

spokojenosti všech. Dana Rytychová
s kolegyněmi z MŠ se postaraly o kancelář závodu. David Ábelovský, Venca
Podaný, Robert Zuth a Lucka Ábelovská pomáhali s přípravou tratě a rozvozem fotografů. Traťová komisařka Lenka Vyhnánková vyháněla protijedoucí
vozidla. PČR a MP vytvořila luxusní
doprovod městem a zajistila bezpečí
všech účastníků. Odborný lékařský
dohled zajistili MUDr. Jiří Šťovíček a
Denisa Tökölyová. Všechno nám to
nafotil Víťa Růta a natočila OKO1 TV.
Díky také patří soukromým majitelům
pozemků, p. Čepelákovi z Kadaně, p.
Platilovi z Klášterce a p. Lackovi z Domašína.
Kompletní výsledky naleznete na webu
www.pohar-peruna.cz
Za WH všem děkuji a doufám v hojnější účast v 7. ročníku, v srpnu 2015.
Martin Rytych

Český hydrometeorologický ústav Praha, Úsek ochrany čistoty ovzduší
přijme pracovníka ochrany čistoty ovzduší pro Observatoř Tušimice
* Požadavky:
VŠ přírodovědného, případně technického směru se zaměřením na měření a zpracování dat, znalost angličtiny, práce na PC (MS Office, specializované programy na uživatelské úrovni), znalosti z oboru IT a programování výhodou, flexibilita
* Činnost:
Koordinace zabezpečování měření, vývoj postupů a metodik pro provádění monitorování meteorologických podmínek v mezní vrstvě ovzduší ve složitém terénu, zpracovávání datových souborů výsledků měření;
• vytváření ucelených informací o dlouhodobých trendech vývoje rozptylových podmínek a vazbách mezi znečištěním ovzduší a meteorologickými prvky, ovlivňujícími
rozptylové podmínky.
* Nabízíme:
• platové zařazení podle tarifů pracovníků ve veřejných službách a správě
• napojení na mezinárodní programy a kontakt se zahraničím
• práci na kvalitní měřicí a výpočetní technice
• možnost odborného růstu a případně vědeckého uplatnění
• možnost externího doktorandského studia při zaměstnání
• příspěvek na stravování nebo rekreaci
* Pracoviště:
ČHMÚ, Observatoř Tušimice; Kadaň-Tušimice, okres Chomutov
GPS: 50.3767819°N, 13.3284447°E 50°22‘36.415“N, 13°19‘42.401“E
* Nástup: možný ihned, jinak podle dohody
* Kontaktní osoba: RNDr. Josef Keder, CSc. - vedoucí OBT, e-mail: keder@chmi.cz
* Písemné nabídky: ČHMÚ, vedoucí OBT, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

Penalty rozhodly
o osudu utkání

Baník Sokolov - HC Kláštercec 7 : 1 (2:0, 2:0, 3:1)
První přípravné utkání v nové sezóně odehráli naši hokejisté na ledě Baníku Sokolov,
který si udržel loňský úspěšný kádr. Nově poskládaný klášterecký tým byl bezzubý a
o jediný úspěšný zásah se postaral Marek Jáchym.
Sled branek: 5:0, 5:1, 7:1.
Sestava Klášterce: J. Tichý (O. Tichý) - Loučka, Žižka, Koblitz, Chotaš, Hána, Zicho Řepík, Freiberg, Jáchym, Mála, Hrdlička, Nguyen, Kadlec, Diviš, Toman, Schönauer.

Siraex - srpen 2015

Březno – Klášterec 3 : 1 (0:1)
Klášterečtí fotbalisté odjížděli k druhému přátelskému utkání do Března, jehož tým hraje o třídu vyšší soutěž, než
naši fotbalisté. První poločas byl v režii
kláštereckých hráčů, ale druhý naopak
patřil domácím. A bohužel tak trochu i
rozhodčím. O utkání rozhodly dvě proměněné penalty ze tří, které sudí proti
hostům nařídili. O jediný gólový úspěch
kláštereckého týmu se zasloužil Zmrhal
již v 15. minutě.

ŘÁDKOVÁ
Pronajmu garáž Nad Tunýlkem č. e. 63,.
Pište na e-mail: vlastimilplatil@tiscali.cz
Kontakt: 736 671 264.
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Wembloudovy Hrby mají za sebou 6. ročník
V sobotu 9. 8. 2014 se v Klášterci konal
již 6. ročník závodu horských kol pro
širokou veřejnost Wembloudovy Hrby,
který se jel na tradiční trati po lesních
cestách mezi Ciboušovem, Louchovem a Domašínem.
Závod byl odstartován opět z kláštereckého náměstí starostkou města
Kateřinou Mazánkovou, která popřála
všem účastníkům štěstí a dobré výkony. Za doprovodu PČR a MP Klášterec
se peloton závodu přesunul městem v
pozvolném tempu až do místa ostrého,
letmého startu u tzv. Oudaplacu. Za
cedulí konec města odmával rozhodčí
start a začalo se opravdu zostra. Trasa
doznala proti minulým letům pouze
kosmetické změny.
Ihned po odmávání nasadil k nástupu
Vojta Marvan z Hnízdil teamu, následován Pavlem Linetem, reprezentujícím Sprot team Klíny, a také Martinem
Rytychem z ProCorde a Lukášem Šustrem (Hnízdil Team). Po počátečním
nástupu se v tempu lehce polevilo, a tak
se k vedoucí čtyřce připojilo několik
dalších závodníků. Po nájezdu do terénu se tempo opět začalo zvyšovat až do
té doby, kdy se na čele usadila dvojice
Rytych-Marvan, která udávala vysoké
tempo. Místy se dařilo dojet Pavlu Linetovi a ne příliš vzdálený byl i Lukáš
Šustr. Při prvním trochu technickém
sjezdu k Ciboušovskému potoku se
nepodařilo trefit ideální stopu Martinu
Rytychovi a bohužel protrhl zadní pneumatiku a zaplatil za svou jezdeckou
chybu odstoupením ze závodu. Odstupy jednotlivých závodníků se během
závodu pohybovaly nahoru a dolů a
bylo zajímavé sledovat, jak dlouho kdo
vydrží se silami a komu to jak do cíle
vyjde. Nakonec se pořadí prvních tří
nezměnilo, i když rozestupy v cíli byly
opravdu těsné.
Absolutním vítězem WH 2014 se tak
opět stal Vojta Marvan, na místě druhém dolétl do cíle Pavel Linet a třetí byl
Lukáš Šustr.
Mezi ženami dosáhla nejlepšího výsledku Lenka Procházková z Hnízdil
teamu. Ač věkem ještě juniorka, dokázala porazit vítězku ženské „dospělácké“ kategorie, Evu Rejmannovou, o
několik minut.
Dopoledne proběhly závody všech
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