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Jitka Kůsová získala ocenění
ve francouzském La Bresse
Velký úspěch zaznamenala před
několika málo týdny klášterecká
sochařka Jitka Kůsová. Na mezinárodním sochařském sympoziu, které se
uskutečnilo ve dnech 3. až 16. května ve Francii, získala Cenu umělecké
poroty za nejlepší sochu 20. ročníku.
Krátce po jejím návratu jsme se Jitky
Kůsové zeptali nejen na umělecké
úspěchy, ale zajímaly nás také bezprostřední dojmy z účasti na zajímavém sympoziu.
více na str. 5

Slovo starosty

Klášterec navštívil biskup litoměřické diecéze

,

Vážení spoluobčané,
nedávno jsem měl možnost se
setkat s lidmi, kteří jsou v nelehké
životní situaci. I přesto, nebo právě
proto, mají v sobě velkou sílu pomáhat sobě navzájem. Je obdivuhodné, že neztrácejí chuť do života, optimismus a dobrou náladu, víru, že se
mohou spolehnout jeden na druhého. Jak moc se liší od těch, kteří
jen umí natahovat ruku ke státu bez
toho, že by se v první řadě snažili
o změnu oni sami. A to ve většině
případů mají ruce a nohy zdravé.
Vážím si všech, kteří jen nečekají na
pomoc a podporu okolí, ale v případě, že to okolnosti jen trochu dovolí,
se také sami aktivně podílí na řešení
své situace. Myslím, že především
k těmto lidem by měla směřovat
naše pomoc.
Jan Houška, starosta města
Pan J. D. přišel kvůli své nemoci o
nohu. Jeho zdravotní stav je takový,
že se při pohybu venku bez vozíku
neobejde. Na pořízení repasovaného
vozíku padly veškeré úspory a rodina se tak dostala do finanční tísně.
Rada města vyhověla žádosti pana
D. o pomoc a poskytla mu dar ve výši
deset tisíc korun.

V neděli 30. května navštívil Klášterec nad Ohří biskup litoměřické diecéze. Mons. Jan Baxant se zde zúčastnil poutní
slavnosti Nejsvětější Trojice v kostele Nejsvětější Trojice. Po církevním obřadu přijal vzácnou návštěvu starosta Houška
spolu s dalšími představiteli města. „V tomto kostele jsem poprvé a jsem skutečně překvapen, jak je krásný. Když se tady
rozhlédnu, kolik je tu krásných věcí - a vlastně kdykoli jsem v některém z kostelů nejen naší litoměřické diecéze - tak si říkám, jak
je možné, že ti naši předkové měli takový cit a smysl pro krásno. A nevysvětluji si to ničím jiným, než že ti lidé chtěli po sobě něco
zanechat, něco krásného a hodnotného,“ myslí si Mons. Baxant. Nejvyšší představitel litoměřické diecéze chválil dobrý
stav zdejšího kostela, ale v otázce případné opravy barokních varhan byl zdrženlivý. „Dověděl jsem se, že je tu určitý plán
na opravu varhan. Ale upřímně vám říkám, opravovat varhany, to je mnohem náročnější než opravovat celý kostel, protože
varhany, to je velice drahá věc. A nejen že je to drahé, ale v současné době to skoro nikdo neumí a těch, kdo to umí, je málo.
Takže jestli se podaří tyto varhany třeba alespoň po částech rekonstruovat, tak z toho budu mít sám velikou radost.“ Jak Mons.
Baxant zdůraznil závěrem, vždy ho potěší, když se ocitne v kostele, který je v dobrém stavu. „Znamená to, že v tom místě
žijí lidé, kteří o to mají zájem, kteří neříkají jen „ono se to musí spravit“ a „ono by se to mělo“, ale kteří sami přiloží ruku k dílu. Protože žádné „ono“ není, vždycky za tím musí být nějaký člověk, nějaká lidská dobrá vůle nebo lidská velkorysost.“
-lara-

Ten, kdo přišel na zámek, se měl pohádkově
V sobotu 22. května patřilo nádvoří kláštereckého zámku především dětem, které
zde mohly strávit vpravdě pohádkové
odpoledne. Celkem pět pohádek připravili pro malé návštěvníky členové divadla
Orfeus. Za dětmi postupně přišla Červená
Karkulka a Pan Pozdraveníčko, o tom, že
bez práce nejsou koláče, se dozvěděly v
pohádce O Handulénce, úsměvná dobrodružství prožily s Pejskem a kočičkou a
na závěr si mohly zazpívat s Princeznou
Muzičkou. O úvod celého odpoledního

programu se se postaral dechový orchestr
klášterecké ZUŠ „Chorchestr“ pod vedením
Viliama Béreše. Aby si návštěvníci zámku
připadali jako v pohádce nejen na nádvoří,
ale v celém areálu zámeckého parku, o to
se postarali učňové kadaňského Amosu,

kteří v dobových kostýmech korzovali po
zámeckých cestičkách. K tomu všemu se
přidalo nečekaně pěkné počasí, spousta
pamlsků a zmrzliny... Všichni si sobotní
odpoledne náramně užili a cítili se... no
prostě pohádkově.
-rony-

Ve dnech 28. a 29. května proběhly
dlouho očekávané volby do dolní
komory Parlamentu České republiky. Celkové výsledky již znáte, my
vám nyní na stránkách Kláštereckých novin přiblížíme, jak jste v
těchto volbách hlasovali vy, občané
města Klášterce.
Pokud bychom chtěli v úvodu shrnout vše podstatné, můžeme říci,
že pořadí na prvních pěti místech
kopíruje celkové výsledky, zisk
levicových stran je v Klášterci jako
obvykle nad celorepublikovým
průměrem, naopak volební účast je
výrazně nižší.
A nyní už volby podrobně. Se ziskem
27,30 % (1 644 hlasů) zvítězila v Klášterci nad Ohří ČSSD před druhou
ODS se 17,22 % (1 037 hlasů), na třetím místě se umístila TOP 09 (13,72
%, 826 hlasů), čtvrtá skončila KSČM
(12,17 %, 733 hlasů) a pátá příčka
patří Věcem veřejným (11,49 %, 692
hlasů). Přes 5 % nutných pro vstup
do sněmovny se v Klášterci dostala
ještě Strana práv občanů ZEMANOVCI (5,84 %, 352 hlasů), těsně pod
touto hranicí pak skončila Suverenita - blok J. Bobošíkové (4,06 %, 245
hlasů). Větší úspěch než na celostátní úrovni zaznamenala v Klášterci
Dělnická strana sociální spravedlnosti (2,12 %, 128 hlasů) a také Volte
Pravý Blok www.cibulka.net (1,49 %,
90 hlasů), naopak KDU-ČSL postihl v
našem městě mnohem větší propad
voličské přízně (0,69 %, 42 hlasů).
Zajímavý je pohled na samý konec
žebříčku. Pouhých 41 voličů oslovila
Strana svobodných občanů, tři hlasy
si v Klášterci připsala Konzervativní
strana a jeden jediný hlas získala
Strana Trvalé Odpovědnosti Politiků
(STOP).
více na straně 2

ZUŠ slaví 55 let

Motto: „Doma je tam, kde si mohu
pověsit klobouk.“
Jan Werich

Zveme Vás na setkání bývalých i současných obyvatel obce Ciboušov, jež
se koná 19. 6. 2010 v 11 hodin.
Program:
• zahájení u kapličky v Ciboušově
• krátký kulturní program
• ve 12 hodin společné posezení
v restauraci Astorie
Kontaktní osoby:
Ivan Dimun, 724 511 801
Jitka Weberová, 608 705 649
Ing. Petr Pešek , 724 261 966

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server

www.klnoviny.cz

Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí

Letos uplyne již 55 let od okamžiku, kdy
byla v Klášterci založena Základní umělecké škola. Škola se sice tehdy jmenovala
jinak a sídlila v jiné budově, ale přesto to
byl bezpochyby okamžik zrodu uměleckého školství v našem městě. A takovou
událost určitě nejde přejít jen tak bez
povšimnutí.
více na straně 4
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Policie informuje ...

Volby 2010 v Klášterci nad Ohří
Celkové výsledky jsou jedna věc, ale jak
už se v předchozích volbách několikrát
ukázalo, v Klášterci se rozhodně nehlasuje všude stejně. Rozdíly mohou v různých
částech města činit až deset procent!
Nebude proto jistě na škodu podívat
se na výsledky právě skončených voleb
podrobněji.
Zisk více než 32 % zaznamenala ČSSD
ve volebním okrsku č. 4, ve kterém volí
mimo jiné obyvatelé ulic Královéhradecká, Pod Stadionem či Pod Pivovarem.

Naopak ve volebním okrsku č. 11 (ulice
Dlouhá a Družstevní) se museli „oranžoví“ spokojit jen s 22,31 %. ODS se nejvíce dařilo ve volebním okrsku č. 6, kde
získala přes 22 %, naopak nejméně příznivců (14.20 %) má tato strana v ulicích
Budovatelská, Sadová, Školní a Olšová
(volební okrsek č. 3). Poněkud paradoxní
situace nastala v již zmíněném okrsku č.
6. Tam se totiž výrazně dařilo nejen ODS,
ale také KSČM, která zde získala 15,62 %,
což je stejně jako v případě ODS nejlepší

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
V
loňském
roce
podepsalo Město
Klášterec nad
Ohří smlouvu
o partnerství
s občanským
sdružením
Mgr. Lenka Antolová
RADKA (Rodiče
a děti Kadaně) v souvislosti s podáním žádosti o příspěvek na projekt
„Komunitní plánování sociálních a
souvisejících služeb v regionu Kadaň
– Klášterec nad Ohří“. Na základě
doporučení výběrové komise byla
tomuto občanskému sdružení přidělena finanční podpora na tento projekt. Pracovníci sdružení mají s komunitním plánováním řadu cenných
zkušeností. Podíleli se na zpracování
1. komunitního plánu města Kadaně,
který byl vytvořen na období 2006
– 2010 a je jedním ze základních strategických dokumentů města schvalovaných zastupitelstvem.

tvorbě komunitního plánu budou
mít možnost se podílet nejen zájemci
z řad místních obyvatel, ale pochopitelně také zástupci organizací
poskytujících sociální služby apod. Je
to možnost rozvíjet služby v našem
regionu odpovědně, podle skutečných potřeb za optimálního využití
dostupných finančních prostředků.
Je to také otevřená možnost pro ty,
kteří by chtěli některou ze sociálních
služeb poskytovat.
Rozvoj sociálních služeb v regionu
V posledních letech se nabídka sociálních služeb v regionu obou měst
výrazně změnila k lepšímu. Zásadní
vliv má jistě nejen existence plánu
rozvoje služeb v Kadani, ale také
velmi úzká a zejména úspěšná spolupráce obou měst na tomto poli.
Díky této spolupráci a velké podpoře
vedení města mohl zahájit provoz
azylový dům s noclehárnou. Městský ústav sociálních služeb nabídl
velmi žádanou odlehčovací péči.
V Kadani také naši obyvatelé mohou
využít služeb Poradny pro rodinu a
mezilidské vztahy, RADKA o.s. nabízí
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi v obou městech. Agentura
Radost, pomoc potřebným, působící
v sídle RADKA o.s., pomáhá lidem se
zdravotním postižením či sociálním
znevýhodněním k soběstačnosti
v běžném způsobu života, včetně
zaměstnání.

Co vlastně je komunitní plánování?
Jedná se o metodu plánování veřejných služeb, je to otevřený a cyklický
proces zjišťování potřeb a zdrojů a
hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí, do něhož jsou zapojeni
zástupci zadavatelů, poskytovatelé
a uživatelé služeb a veřejnost. Pro
oblast sociálních služeb je metoda
nejpropracovanější, je však možné
ji aplikovat i v jiných oblastech veřejných služeb.
S kompletní nabídkou uvedenou v
Katalogu poskytovatelů sociálních
Co znamená komunitní plánování služeb v Kadani a okolí se můžete
pro občany?
seznámit na odboru sociálních věcí
Při přípravě plánu je provedena a školství nebo na webových stránpodrobná demografická analýza a kách města (www.muklasterec.cz).
analýza současného stavu a potřeb Komunitní plán, který se začne přisociálních služeb, jsou určeny cíle pravovat v letních měsících tohoto
a opatření k jejich naplnění. Je to roku, jistě přispěje k tomu, aby se
velká příležitost pro ty, kteří mají na nabídka ještě rozšířila.
rozvoji sociálních služeb zájem. Na
Lenka Antolová, tajemnice města

výsledek v celém Klášterci. Toto zajímavé rozštěpení voličské přízně je zřejmě
způsobeno tím, že volební okrsek č. 6
zahrnuje jak celé sídliště Václava Řezáče
a jeho nejbližší okolí, tak novou zástavbu
rodinných domů (ulice Sluneční, Severní,
Jižní...). Silnou voličskou základnu tu tudíž
má levice i pravice. Podobně jako ČSSD
propadla i KSČM ve volebním okrsku č.
11 (ulice Dlouhá, Družstevní). Zdejší voliči
jí přisoudili pouhých 8,88 %. Naopak nová
strana TOP 09 v této části města zabodovala, když obdržela téměř 19 %.
Nejvíce přednostních hlasů (celkem 350)
získal u kláštereckých voličů lídr kandidátky ČSSD Jiří Paroubek, následovaný
poslancem za ČSSD Jaroslavem Krákorou
(263) a starostou Kadaně z ODS Jiřím Kulhánkem (241).
Volby do poslanecké sněmovny tentokrát
klášterecké voliče příliš neoslovily. Z celkového počtu 12 379 oprávněných voličů se
jich v pátek a sobotu vydalo do volebních
místností jen 6 062, tedy necelá polovina
(48,97 %). To je téměř o 1,5 % méně než
při předchozích parlamentních volbách
v roce 2006. Zájem zdejších voličů tak
výrazně zaostává nejen za volební účastí
celorepublikovou (62,6 %), ale nedosahuje ani průměrné volební účasti v Ústeckém
kraji (55,66 %) a dokonce ani v samotném
chomutovském okrese (51,42 %). Vyšší
volební účast než Klášterec zaznamenala
například sousední Kadaň či Chomutov,
naopak menší procento voličů přišlo k
volebním urnám v Jirkově či ve Vejprtech.

Pod hranici 50 % klesla volební účast v
šesti z celkového počtu 44 obcí chomutovského regionu. Jsou mezi nimi jak
menší vesnice (Domašín, Křimov, Rokle),
tak města Jirkov, Vejprty a právě Klášterec. Nejmenší volební účast zaznamenaly
při letošních volbách Vejprty (40,04 %),
naopak Loučná pod Klínovcem se může
pochlubit volební účastí přes 79 %.
Ústecký kraj budou v nově zvolené dolní komoře Parlamentu České republiky
reprezentovat dva zástupci Věcí veřejných, dva poslanci za KSČM, pět za ČSSD,
dva za TOP 09 a tři za ODS. Přímo okres
Chomutov budou v poslanecké sněmovně zastupovat primátorka města Chomutova za ODS Ivana Řápková, poslanec za
ČSSD Jaroslav Krákora a primářka dětského odd. Nemocnice Kadaň Patricie Kotalíková za TOP 09.
Projdeme-li si podrobně kandidátní listiny všech hnutí a politických stran, které
se ucházely o přízeň voličů v Ústeckém
kraji, zjistíme, že mezi desítkami kandidátů bychom našli devět přímo z Klášterce.
S výjimkou Pravého Bloku, jehož kandidátku vedl v Ústeckém kraji klášterecký
zastupitel Jaroslav Krejsa, se ovšem většina kláštereckých kandidátů nacházela na
nevolitelné pozici v druhé či třetí desítce.
To je případ i místostarosty Stehlíka na
kandidátní listině strany TOP 09. Vedle
Pravého bloku a TOP 09 bychom kandidáty z Klášterce našli také na kandidátce
KDU-ČSL, Strany práv občanů Zemanovci
a DSSS.
-lara-

Zranil muže na motorce a neposkytl mu pomoc
X Dopravní nehodu šetřili v Klášterci nad Ohří. Po Petlérské ulici projížděl se svým
vozidlem 31letý místní obyvatel. Když se sehnul pro zvonící telefon, nezvládl řízení,
vjel do protisměru, kde se srazil s motocyklem. I když věděl, že došlo ke kolizi, nezastavil, ale s havarovaným vozidlem ujel do ulice Polní, kde se poškozené vozidlo
samo zastavilo. 23letý muž jedoucí na motorce utrpěl zranění, které si vyžádalo
převoz do nemocnice a následný transport do nemocnice v Ústí n. Labem. Dobu
léčení lékaři stanovili na tři měsíce. Na vozidle vznikla škoda ve výši 60 tisíc korun,
přítomnost alkoholu u obou zúčastněných potvrdí nebo vyvrátí výsledky odběru
krve. Kromě obvinění z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti čeká na řidiče
vozidla i obvinění z trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Za něj mu hrozí peněžitý trest nebo pobyt ve vězení až na pět let.

Zloděj na návštěvě ...
X V polovině února letošního roku přijali
na policejním oddělení v Klášterci nad
Ohří oznámení od místní obyvatelky, že jí
kdosi odcizil z peněženky platební kartu a
následně z ní vybral finanční hotovost ve
výši 200 korun. Na základě prováděného
šetření bylo zjištěno, že pachatelem je
24letý muž z Petrohradu. Ten využil návštěvy v bytě poškozené a z peněženky jí
kartu odcizil. Protože našel i příslušný PIN
kód, vybral z bankomatu ve městě uvedené peníze. Při výslechu se pachatel k činu
přiznal, ve zkráceném řízení mu bylo sděleno podezření z trestného činu neoprávněné opatření platebního prostředku.

Peníze bral, ale makat rukama se mu
jaksi nechtělo ...
X Klášterečtí policisté přijali oznámení o
podvodu. Místní obyvatelka při výpovědi uvedla, že uzavřela na začátku května
letošního roku s 39letým Chomutovákem smlouvu na rekonstrukci bytového
jádra. Na základě této skutečnosti předala muži zálohu na materiál ve výši 12 400
korun. Ten sice nakoupil potřebné věci
za tři tisíce, ale v práci již nepokračoval,
s poškozenou nekomunikuje a zbytek
peněz nevrátil. Za podvod hrozí pachateli
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Řidičák jen tak neuvidí ...
X V jedné z obcí na Chomutovsku kontrolovala policejní hlídka při jízdě benzínovou
motokáru. Tu řídil 33letý muž z Klášterce
nad Ohří. Kontrola odhalila, že muž má
vysloven zákaz řízení motorových vozidel,
který mu skončí až v prosinci letošního roku.
Dechová zkouška potvrdila další porušení
zákona. Přístroj opakovaně naměřil požití
alkoholických nápojů před jízdou. Muž se
bude zodpovídat z trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí.

Přišlo na adresu redakce ...

Zkoušky z dospělosti ...
Měsíc květen bývá už tradičně pro studenty 4. ročníků a jejich pedagogy dobou jakéhosi bilancování. Studenti školy skládají svou „první zkoušku dospělosti“, zkoušku maturitní, a zúročují tak
výsledky svého čtyřletého (případně osmiletého) vzdělávání.
V průběhu dvou týdnů (od 17. – 28. května 2010)
skládalo na GSOŠ v Klášterci nad Ohří maturitní
zkoušky 80 maturantů. 69 studentů u maturitních
zkoušek prospělo, přičemž 14 studentů složilo maturitní zkoušky s vyznamenáním. Z těchto 13 nejlepších
maturantů je nutno připomenout výsledky Michaely Klimčákové, Martiny Kloubové, Ivany Ponczové
a Veroniky Posekané (které maturovaly se samými
výbornými), ale též Magdaleny Malastové, Filipa
Štulce, Ondřeje Novotného, Pavly Ondráčkové – třída 4.G, Adély Kolaříkové, Adély Gieblové, Magdaleny
Nucové, Nely Drozdové, Adély Dykastové - oktáva a
Zuzany Pokorné ze třídy 4.S.
11 studentů bohužel u maturity neprospělo a
budou muset tuto zkoušku opakovat. Vedení školy
a celý pedagogický sbor všem absolventům školy
srdečně blahopřeje a do dalšího studia a života jim
chce i touto cestou popřát co nejvíce úspěchů.
Soňa Kolaříková, GSOŠ
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ZPRAVODAJSTVÍ
Kde se vzal nápad pozvat do Klášterce baarnský soubor Crescendo
a proč přijel právě nyní?
K. Mazánková: V loňském roce jsme
dostali pozvání do Baarnu na tradiční kulturní festival. Spolu s námi
jako klubem se ho zúčastnila klášterecká Základní umělecká škola,
holky z tanečního oboru tam měly
dokonce vystoupení. Během tohoto
festivalu se na ulicích Baarnu prezentují jednotlivé zájmové organizace,
a to nejen ty kulturní, ale také například včelaři, dům s pečovatelskou
službou apod. Na jednom z pódií
vystupoval také orchestr Crescendo
a právě tehdy se zrodila myšlenka, že
by tento orchestr mohl vystoupit na
nějaké kulturní akci v Klášterci.

BAARN

na návštěvě v

KLÁŠTERCI
Jak už víte z předchozího vydání Kláštereckých novin, u příležitosti slavnostního zahájení lázeňské
sezóny zavítala do Klášterce také početná skupina návštěvníků z partnerského města Baarn. Nizozemská delegace tvořená zástupci výboru pro zahraniční spolupráci v čele se Saschou Jansen, představiteli
baarnské radnice a členy baarnského orchestru Crescendo přijela do našeho města na pozvání kláštereckého „Klubu pro spolupráci se zahraničím“ a základní umělecké školy.
Nejen o této návštěvě, ale také o podobě další spolupráce jsme si povídali se Saschou Jansen z baarnského Výboru a Kateřinou Mazánkovou z kláštereckého Klubu.
vybíráme příspěvky mezi členy Klubu a druhou část tvoří finanční podpora ze strany klášterecké radnice.
S. Jansen: U nás je to podobné. Výbor
dostává každoroční příspěvek od
města, pak jsou tu dobrovolné příspěvky členů a v minulosti se nám
několikrát podařilo získat i sponzorskou podporu. V případě větších akcí
nám někdy radnice poskytne speciální příspěvek.

Sascha Jansen a Stans van Leyden (Baarn) při předvádění hudební terapie pro malé děti

Od kdy se vlastně datuje partnerství měst Baarn a Klášterec nad
Ohří a jak k této spolupráci vůbec
došlo?
S. Jansen: Všechno to začalo zhruba
před sedmnácti lety, když se nějaký
zaměstnanec zdejší radnice úplnou

ní, by to samozřejmě nešlo. Hlavní
praktická a organizační činnost leží
na Klubu, to mi ale nevadí. Je to dobrovolná činnost, kterou děláme ve
svém volném čase, protože chceme,
ne proto, že nám to někdo nařídí. Je
to od srdce.
Jak jste se vy dvě osobně dostaly k
práci ve výborech pro spolupráci?
Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodly podílet se na rozvoji partnerství mezi oběma městy?
S. Jansen: Když se v Baarnu zakládal
Výbor pro spolupráci, oslovil mě náš
tajemník, který věděl, že pocházím z
Čech. Byla jsem jeden čas předsedkyní organizace, která měla na starosti kontrolu stavebních projektů,

Slovo dalo slovo a začali jsme plánovat, kdy by sem mohli přijet. Ve hře
byly dvě varianty - buď v květenu na
zahájení lázeňské sezóny, nebo v září
na Promenády. Květen se nám nakonec zdál lepší. A tak jsou dnes tady.
Vystoupení Crescenda na Zahájení lázeňské sezóny ale není
jedinou náplní letošní návštěvy z
Baarnu. Co dalšího se při této příležitosti odehraje?
K. Mazánková: Spolu s Crescendem
přijeli také zástupci baarnského
výboru. Jde vysloveně o akci kláštereckého Klubu a baarnského Výboru,
ke které se následně připojila klášterecká radnice se svým pozváním
představitelů partnerského města
Baarn na zahájení lázeňské sezóny.
Při této příležitosti jsme připravili
také pracovní setkání zástupců našeho Klubu a baarnského Výboru, abychom zhodnotili dosavadní činnost
a připravili plán na následující čtyři
roky. V příštím roce by se totiž měla
obnovit partnerská smlouva mezi
Kláštercem a Baarnem, která se uzavírá právě na čtyři roky.

Sascha Jansen (Baarn)
Pro Klášterecké noviny zpracovali
rony& lara

Oficiální setkání proběhlo na klášterecké radnici. Zleva S. Jansen (Baarn), M. Bilík a S. Stehlík (místostarostové Klášterce), Wim Genuit a Cok
de Zwart (radní z Baarnu), K. Mazánková a Miroslav Foltýn (Klášterec).

Proč právě čtyři roky?
K. Mazánková: Důvod je jednoduchý.
Tento časový úsek prakticky kopíruje
čtyřleté volební období. Představitelům obou měst to dává určitou
volnost v rozhodování, zda chtějí ve
vzájemné spolupráci pokračovat či
ne. Proto i my plánujeme aktivity na
čtyři roky dopředu. Do konce letošního roku bychom chtěli mít jasno v
tom, jak by měla vypadat další spolupráce. Není to jednoduché naplánovat akce na čtyři roky dopředu, ale
jinak to nejde. I vedení obou měst
chtějí mít nějakou představu o tom,
kam bude vzájemná spolupráce
směřovat.
Naplánovat nejrůznější aktivity je
jedna věc, ale jejich financování je
věc druhá. Z čeho vlastně činnost
výborů hradíte a jak financujete
věší akce, jako jsou třeba právě
vzájemné návštěvy?
K. Mazánková: Financovaní z naší
strany je dvojí. Za prvé pravidelně

náhodou seznámil s Holanďany, kteří byli v Klášterci na prázdninách. Dali
se spolu do řeči a protože to bylo
krátce po revoluci, mluvili hodně o
tom, jak to chodí u nás v Baarnu a
tak. Tito Holanďané pak po návratu
domů oslovili baarnského starostu
pana Miedema, jestli by bylo možné navázat s kláštereckou stranou
nějaké oficiální kontakty. Náš starosta se tomu nebránil a tuším že v roce
1992 přijel do Klášterce ještě s několika lidmi z baarnské radnice podívat
se, jak to tady chodí, co je potřeba a
tak. Na základě této návštěvy inicioval starosta Miedeman vznik baarnského výboru, jehož členové se ve
svém volném čase a za podpory
města věnují rozvoji další spolupráci
s Kláštercem.
K. Mazánková: U nás to bylo trochu
jinak. Klub pro spolupráci se zahraničím fungoval nejprve pod městem a
teprve později se osamostatnil. Dnes
už Klub pracuje zcela nezávisle, ale
bez podpory města, hlavně té finanč-

a byla jsem tedy v častém kontaktu
s baarnskou radnicí. Požádali mě
tedy, zda bych se nestala členkou
Výboru. V té době jsem toho měla
opravdu hodně a upřímně říkám,
že jsem nad tou nabídkou nikterak
nejásala. Nakonec jsem se rozhodla,

Crescendo (Baarn)

Kateřina Mazánková (Klášterec n. O.)

že do toho půjdu, ale brala jsem to
zprvu spíš jen jako svoji občanskou
povinnost. Začali se organizovat první výstavu a moje nadšení pro věc
začalo postupně růst.
K. Mazánková: K Holanďanům jsem
se poprvé dostala po pracovní stránce. Před deseti lety probíhal v Klášterci program Agora: občan a radnice, který dávala dohromady a celý
sponzorovala holandská nadace.
Tam jsem se poprvé setkala s Holanďany a s Baarnem jako partnerským
městem, kam jsem následně odjela
na pětidenní stáž. Už tehdy jsem se
tak trochu zapojila do práce, ale až
o pár let později mě oslovila Jitka
Česká, zda bych po ní nepřevzala
žezlo prezidentky klubu. (Před Jitkou
Českou tuto pozici zastávala Lenka
Kynčilová.)
V úvodu jste se zmínily o tom, že
se chystáte naplánovat aktivity
pro následující čtyři roky. Máte už
nějakou bližší představu o tom, co
by se dalo podniknout?
K. Mazánková: V tuto chvíli probíhá
spolupráce našeho a baarnského
gymnázia, projekt cvičení pro seniory a v loňském roce byla navázána
spolupráce mezi kláštereckou ZUŠ
a baarnskými tanečními a hudebními organizacemi a spolky. Chceme,
aby se Klášterec zúčastnil kulturního
festivalu v Baarnu, o kterém jsem
se zmínila už v úvodu. Pro příští rok
plánujeme větší výměnu informací
mezi turistickými centry a nějakou
aktivitu chystáme také u příležitosti podepsání partnerské smlouvy.
Vznikla tu myšlenka představit ve
fotografiích Klášterec Baarnu a Baarn
Klášterci. Mohlo by to být formou
nějaké fotografické soutěže... Ještě
uvidíme.
Chceme nadále rozvíjet kontakty
mezi hudebníky, rádi bychom obnovili výměnné stáže studentů, zavedli
výměnné pobyty na úrovni radnice...
Možnosti další spolupráce tu jsou.
S. Jansen: Řekla bych, že intenzita
spolupráce hodně záleží na osobních kontaktech, na nasazení členů
obou výborů. Chce to přijít s novými
nápady, nakopnout trochu tu spolupráci, získat nové lidi do výborů.
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

„Dobré vztahy ve třídě jsou tou nejlepší prevencí,“ říká Mgr. Máchová
Moderní nábytek, interaktivní tabule,
počítače, barevné třídy... Základní školy nabízí dnes svým žákům nejrůznější
vymoženosti, o kterých si mohli jejich
rodiče nechat jen zdát. Sebelepší
vybavení ale nedokáže vynahradit to,
když pohodovou atmosféru ve třídě
naruší šikana, agresivita nebo drogy.
Investice do prevence těchto negativních jevů je proto stejně důležitá, ne-li
důležitější než investice do vybavení.
„Každá základní škola musí mít zpracovaný nějaký minimální preventivní
program. Ten se každý rok upravuje
podle toho, jaké si pro ten který rok stanovujeme cíle, čemu se chceme věnovat,“ vysvětluje Iva Máchová, která na
základní škole Školní pracuje už léta

jako metodik prevence. Jak už sám
název napovídá, jde v prvé řadě o
předcházení (prevenci) negativních
jevů, jakými jsou například šikana,
záškoláctví, drogy apod. Jak ale podotýká Mgr. Máchová, aby se mohla
naplánovaná opatření zrealizovat, je
nejprve nutné získat někde finanční
prostředky. „Za tu dobu, co se věnuji
problematice prevence, jsem už podala
řadu projektů, především na kraj. Některé vyšly, jiné ne. Mezi ty úspěšné, na
které nám Ústecký kraj dal dotaci, patří
projekty Budoucnost patří nekuřákům,
Život bez drog, Na odvrácené straně,
Učím se říkat ne a Bezpečná škola.“
Zatím poslední projekt Bezpečná škola završili na Základní škole Školní v

Program 5. ročníku festivalu
Klášterecká country koza
• 13.00 - 13.40 Muzika Občas
domácí klášterecká skupina na rozjezd a rozehřátí
• 13.55 - 14.35 Černej Had
stálice festivalu z Klášterce tentokrát na druhé metě
• 15.00 - 16.00 Taxmeni
klasika české country scény letos oslaví 40. narozeniny
• 16.15 - 17.00 Wodboku
pohodové country a bluegrass z Chomutova
• 17.10 - 18.00 Pepa Štross
oblíbený písničkář a textař z místních luhů a hájů
• 18.15 - 19.00 Woody
chomutovský bluegrass v tradiční i netradiční podobě
• 19.15 - 20.15 BlueGround
moderní country ve skvělém kabátě přímo z hlavního města
• 20.30 - 22.00 Fešáci, Michaela Tučná a Pavel Bobek
hrající a zpívající hity Michala Tučného
• 22.15 - 23.00 Crazy band
závěrečná merenda k tanci, zpěvu i poslechu

květnu letošního roku. V rámci tohoto
projektu se ve čtvrtých a pátých třídách uskutečnily speciální programy
zaměřené především na prevenci užívání legálních drog. Starší žáci z druhého stupně se pak zúčastnili dvou
tříhodinových zážitkových pořadů
s názvem „Víme, jak na čerty“, které
pro ně přímo ve škole uspořádalo
občanské sdružení Světlo. „Nejedná se
o klasickou besedu, na které by někdo
dětem vyprávěl, jak jsou drogy špatné a
přesvědčoval je, ať je neberou. Jde spíš o
formování názorů. Děti pracují ve skupinkách, diskutují o tématu, mohou říct
na věc svůj názor a naopak si vyslechnou názor svého spolužáka, který může
být úplně odlišný od toho jejich. V tom-

to věku už dospělé moc jako autoritu
neberou a myslím si, že názor spolužáka je může v určitém smyslu ovlivnit víc
než třeba učitele. Jde o to o věcech mluvit, vyslechnout si různé názory, získat
vědomosti,“ vysvětluje smysl preventivního pořadu občanského sdružení
Světlo věnovaného žákům druhého
stupně Mgr. Máchová.
Drogy, šikana, záškoláctví, agresivita
- jevy, které mohou velmi negativně ovlivnit atmosféru v celé škole.
Poznat včas, že se ve třídě děje něco
špatného a správně na to reagovat,
to je bezesporu důležitý úkol učitelů.
Aby si dokázali s možnými riziky poradit, k tomu tu jsou vhodné semináře a
školení, neboť jak říká Mgr. Máchová,

pedagogické fakulty ne vždy dokáží
své absolventy připravit na střet s praxí. „Musím říct, že na této škole se dalšímu vzdělávání učitelů opravdu přeje.
Není to pravidlem na všech školách, ale
náš pan ředitel nám v tomto ohledu
vychází vstříc. Co se týče přímo preventivních programů, jako byla například
Bezpečná škola, tak ty nebyly zaměřeny pouze na děti, ale obsahovaly také
část věnovanou učitelům. Cílem těchto
seminářů bylo naučit se co nejlépe zvládat vedení třídního kolektivu a komunikaci s třídou, dosáhnout zlepšení
sociálního klimatu ve třídě apod. Dobré
vztahy dětí ve třídě jsou totiž tou nejlepší prevencí rizikového chování,“ dodává
závěrem Mgr. Máchová.
-lara-

Láska
s briliantovým třpytem
Poznali se v roce 1938 a o dva roky později si v Chrudimi řekli své „ano“. Po 70
letech přišli opět společně do obřadní
síně kláštereckého zámku, aby se svými
nejbližšími zavzpomínali na dlouhou
společnou cestu životem. Někdy byla
prosluněná, jindy se objevily mraky a
léta po ní utekla jako voda v řece. Ale
byla plná štěstí, lásky a porozumění.
Manželé Šebkovi oslavili letos briliantovou svatbu. Přejeme jim za všechny čtenáře Kláštereckých novin ještě mnoho
krásných společných dnů.
-rony-

Festival se koná v sobotu 19. června od 13.00 hodin v letním
kině. Vstupenky na letošní ročník Country kozy jsou k dispozici v informačních centrech v Klášterci a v Kadani. Můžete si je
také objednat přímo u organizátora festivalu Jiřího Bauera na
emailu jirka@countrykoza.cz Cena vstupenek je 120 korun,
děti do 120 cm mají vstup zdarma.

Putování za Slovany v Poohří
Tak se jmenoval cca tříhodinový výukový program, který se uskutečnil v areálu kláštereckého
zámku ve dnech 17. až 20. května a v jehož průběhu byli žáci základních škol hravou formou
seznámeni s kulturou dávných Slovanů. Pořad Putování se Slovany navázal na loňské úspěšné
putování za Kelty v Poohří. Součástí programu byly, kromě hraného představení, také ukázky
raně středověkých řemesel a další aktivity, do kterých se děti aktivně zapojily. Divadelní zpracování části české historie „Stěhování národů aneb jak Slované do kotliny české přišli“ bylo určeno především žákům základních škol
a všem, kteří se o toto téma zajímají.
V necelé hodině jsme byli svědky putování národů krajinou Evropy, a to v letech
500 – 995 n. l., kdy Přemyslovci vyvraždili
rod Slavníkovců.
Po představení čekaly na děti ukázky raně
středověkých řemesel, které Slované na
našem území provozovali. Žáci si mohli
každé řemeslo sami vyzkoušet a zároveň
se dozvěděli leccos zajímavého o jednotlivých technologiích.
-rony-

Klášterecká Základní umělecká škola slaví 55. výročí od svého založení
Základní umělecká škola se rozhodla
připomenout si toto významné výročí v pátek 28. května. Několikahodinový program zahájila absolventská
výstava výtvarného oboru, která se
uskutečnila v galerii Kryt. Poté následoval slavnostní koncert v renesančním sále kláštereckého zámku, na
který byli pozváni nejen současní
učitelé a žáci, ale také žáci a pedagogové bývalí, příznivci školy z řad široké veřejnosti a chybět samozřejmě
nemohli ani představitelé města v
čele se starostou Houškou. V průběhu více než hodinového koncertu se
divákům postupně představilo několik současných i bývalých žáků, kteří
sklidili za svá vystoupení zasloužený
potlesk. Působivý závěr slavnostního
koncertu obstaral smyčcový soubor
Cantabile Strings pod vedením paní
učitelky Atamanové. Protože v letošním roce odchází z postu ředitelky po
dlouhých 36 letech Zora Kutálková,

využil starosta Houška této slavnostní
chvíle, aby jí veřejně poděkoval. Jeho
díky ale nesměřovalo jen k odcházející ředitelce Kutálkové, ale ke všem
současným i bývalým pedagogům,
kteří svou prací přispívají ke kultivaci a kulturnímu obohacení nejen
mladé nastupující generace. Protože
vrtkavé počasí zhatilo plánované
vystoupení orchestru Chorchestr na
nádvoří zámku, postaral se o další
zábavu všech přítomných Tomáš
Barták se svým souborem.
Oslavy 55. výročí založení Základní umělecké školy jsou za námi. Na
závěr si připomeňme alespoň něco
málo z více než půl století dlouhé
historie klášterecké „ZUŠky“, tak jak
je uvedeno na webových stránkách
této školy.
V roce 1955 byla v Klášterci nad Ohří
zřízena pobočka Hudební školy Kadaň.
Pobočka sídlila ve staré školní budově „v
zatáčce“ v Chomutovské ulici. Vedením

pobočky byla pověřena paní Miloslava
Palečková. V roce 1966 byla pobočka
zrušena a byla založena Lidová škola
umění. Město jí přidělilo budovu v Kostelní ulici č.p. 83 (nyní vinárna U Floriá-

na). Ředitelem školy byl jmenován pan
Jaroslav Cirgl. V této době byl kromě
hudebního oboru otevřen ještě obor
výtvarný a taneční. V roce 1969 byly ale
tyto dva obory zrušeny. Od roku 1970

do roku 1974 vedla školu paní Olga
Krejčíková. V té době pracoval pouze
hudební obor a škola měla kolem 80
žáků. V roce 1974 byla do funkce ředitelky školy jmenována paní Zora Kutálková, která působí v této funkci dodnes.
Počet žáků postupně rostl, v roce 198182 bylo pouze v hudebním oboru 166
žáků. 25. února 1985 se LŠU přestěhovala do nového objektu – upravené bývalé lékárny v Zahradní ulici čp.
222. Po třech letech byl škole nabídnut
objekt budovy zrušené mateřské školy
v ulici J.A. Komenského. Po stavebních
úpravách byla škola slavnostně otevřena 1. září 1988. Protože se škole naskytly větší prostory, byly ihned otevřeny
další obory, a to taneční a výtvarný a
v roce 1999 literárně dramatický obor.
V této době již měla škola 350 žáků. 1.
června 1990 byl změněn název školy
na Základní umělecká škola. Dnem 1.1.
1993 se základní umělecká škola stala
příspěvkovou organizací města. -lara-
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Socha z růžového pískovce porotu zaujala
Právě jste se vrátila z francouzského
městečka La Bresse, kde se konal již
20. ročník sochařského festivalu
věnovaného francouzské sochařce
Camille Claudel. Co je to za festival
a jak jste se k němu dostala?
Před několika lety, při rozhovoru
s německou architektkou a sochařkou, jsem se dozvěděla o životě a díle
francouzské sochařky Camille Claudel. V Čechách skoro neznámá umělkyně tvořila s Augustem Rodinem.
Na počátku 20. století se podílela na
mnoha jeho slavných dílech. Dokonce se nabízí teorie, že několik soch
myšlenkově dotvořila. Ona sama byla
později rodinou uklizena do psychiatrické léčebny, kde strávila půlku svého
života. Na počátku 20. století se zdálo
pro ženu sochařství dost nepatřičné. I
já se s tímto názorem stále setkávám.
Po čase jsem zjistila, že je na upomínku
této vynikající sochařky pořádané sympozium v La Bresse, což je horské městečko, odkud rodina Claudel pochází.
Radnice v La Bresse vyhlašuje každoročně téma nového ročníku, poté
komise vybere ze zájemců projekty
sochařů, zajistí požadovaný materiál a
vyzve je k účasti. Letos bylo téma volné a vybíralo se asi z tří set adeptů. A já
se dostala mezi ty vybrané.
Během samotného festivalu zároveň
probíhá výstava soch z minulých ročníků. Jedná se ale jen o část z nich,
protože většinu soch organizace prodá podle ceny, kterou si sochař určí.
Součástí výstavy je „butik“ děl zúčastněných autorů daného ročníku. V jiné
části areálu probíhají výstavy dětí a
denně jsou otevřené sochařské dílny.
Na Festival se sjíždí obrovské množství
turistů i ze sousedních států. Probíhá
tak veřejné hlasování dětí nebo dospělých. Nakonec umělecká porota ocení
nejlepší práci ročníku. V letošním roce
vznikly na festivalu tři sochy pískovcové, dvě žulové, jedna bronzová soška,
jedna tepaná z mědi a čtrnáct soch
dřevěných.
Z jakého materiálu jste tvořila vy a

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 16. června
Galerie Kryt
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA
VÝTVARNÉHO OBORU
do 20. června
Zámecká věž
SETKÁNÍ NA ZÁMKU
Výstava fotografií přátel Vítězslava Růty

jaký jste si zvolila námět?
Téma bylo volné, a proto bylo i jednoduché zpracovat své myšlenky.
Navrhla jsem sochu „Člověk ve věku
vodnáře“. Nové tisíciletí má přinést příklon lidstva k vyšší duchovnosti. Gesto,
které má socha vyjadřuje, je meditace
a otevření se výšinám. Je to reakce na
neunesitelnost vzrůstajícího konzumu a povrchnosti. Ztráta víry přinesla
ztrátu morálních hodnot. Řešení je na
nás. Pracovala jsem s růžovým pískovcem, který byl o mnoho hrubší a velmi
abrasivní oproti našemu hořickému.
Svou ruční prací, majzlíkem a paličkou,
jsem si brzy získala respekt. Na žulové
soše pracoval tým zkušených kameníků. Po počátečních pochybnostech o
mém největším kameni mi přátelsky
pokyvovali a fandili. Pro organizátory
je kámen dost nákladný, a proto jsou
tyto projekty obzvláště přísně hodnoceny.
Ve francouzském La Bresse jste
strávila dlouhou dobu, jak byl celý
festival zorganizován a jak jste si
rozuměla s ostatními účastníky
sympozia?
Organizátoři řešili jakoukoli překážku s úsměvem a vytvářeli naprosto
vřelé prostředí. Ubytováni jsme byli
po jednotlivcích v rodinách. Stravo-

vání probíhalo ve špičkovém hotelu
na francouzský způsob, to znamená
v klidu. Večeře probíhala i tři hodiny. Kromě Francouzů se sympozia
účastnili Italové, Argentinci, Španělé,
západní Afričané ze státu Burkinabé,
Japonec, Němka, Ukrajinec a já. Za 20
let trvání sympozia jsem tu byla teprve
druhý Čech. Vzájemná komunikace
byla mnohojazyčná. Mně se stalo, že
jsem jednou hovořila o své soše rusky
s Ukrajincem a ten v maďarštině překládal Francouzce. Co z toho nakonec
vyšlo, nevím, však si určitě vzpomínáte na tichou poštu z dětství... Většina
uměla francouzsky, ale naštěstí jsme
se často shodli v angličtině a němčině.
Přesto se musím ještě moc učit. Byli
tam sochaři, kteří se domluvili i čtyřmi jazyky. Většina Francouzů ale umí
jen svou rodnou řeč, a to i profesoři
z výtvarných škol.
Předpokládám, že jste po skončení
festivalu více než spokojená.
To ano. V závěrečném ceremoniálu
jsem obdržela nejvyšší ocenění, a to
Prix des Artistes. Toto ocenění, ale
hlavně celá práce, mě velmi těšila. Cítila jsem uznání ze strany kolegů a (snad
až na výjimky) vzájemnou radost
z dobře vykonané práce a stráveného
času.
-lara-

KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY 2010

2. července se pošesté otevřou brány
dnes již prestižního letního hudebního festivalu v Klášterci nad Ohří.
Klášterecké hudební prameny jsou
letos doslova nabité bohatým programem. Na devíti koncertech se
přestaví celá plejáda vynikajících
interpretů, současně bude probíhat výstava fotografických obrazů
známého fotografa Jadrana Šetlíka,
uskuteční se unikátní setkání s jedním z nejlepších současných houslařů
mladé generace Františkem Kůsem a
po celou dobu trvání festivalu budou
v prostorách kláštereckého zámku
probíhat mezinárodní houslové kurzy, které letos navštíví rekordní počet
mladých interpretů z České republiky
a Německa.

Festival, který v minulosti hostil špičkové hudebníky (např. sopranistku
Gabrielu Beňačkovou, harfistku
Kateřinu Englichovou, belgického
pianistu a skladatele Francoise Glorieuxe, violoncelistu Jiřího Bártu,
kytaristu Lubomíra Brabce, varhaníka Josefa Popelku, ale také třeba hudební formaci Jablkoň), si
již vydobyl stálé místo v nabídce
významných letních středoevropských hudebních akcí.
Promyšlená dramaturgie, ve které
se prolínají koncerty klasické hudby s interprety jiných žánrů, letos
představí nejen vynikajícího sólotrumpetistu Vladimíra Rejlka, prvotřídní japonskou klavíristku Eri Goto,
vítězku mezinárodní soutěže Con-

certino Praga Julii Svěcenou nebo
třeba výtečný pěvecký sbor Vrabčáci, ale také stálici české popové
scény Jitku Zelenkovou s pianistou
Pavlem Větrovcem (šéf kapely K.
Gotta), famózního multižánrového cimbálistu Dalibora Štrunce či
Michala Dvořáka a Radima Hladíka
ve společném galakoncertě projektu Vivaldianno, na kterém zazní
i australský nástroj didgeridoo a na
etnické nástroje budou hrát interpreti z Peru či Bolívie.
Počínaje 3. červencem jsou každý
den od rána veřejnosti přístupné
houslové kurzy mladých talentovaných muzikantů, které již každoročně Jaroslav Svěcený vede s
profesorkou Pražské konzervatoře
Danou Vlachovou. Ta se na festivalu představí i jako interpretka.
Klášterecké hudební prameny jsou
již dnes festivalem, na který se sjíždí zájemci z celé České republiky i
ze zahraničí. Vstupenky na jednotlivé koncerty hudebního festivalu budou v prodeji od 15. června
v Turistickém informačním centru
v Klášterci nad Ohří, kde je lze také
rezervovat.
Jaroslav Svěcený, umělecký ředitel
festivalu a Město Klášterec nad Ohří
ŘÁDKOVÁ
Oprava šicích strojů u Vás doma.
Tel.: 606 576 555

INZERCE

do 30. června
Zámek – renesanční sál
EXPRESIVNÍ FRAGMENTY
Výstava akademického malíře Jaroslava
Kláty
4. června od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
KVARTETO MĚSTA BRNA
Koncert pořádá ZUŠ
Vstupné: 100,- Kč, slevy 70,- Kč

15. června od 18 hodin.
Zámek
POSLEDNÍ ŠANCE
PRO SEVERNÍ BÍLÉ NOSOROŽCE
Přednáška MVDr. Přemysla Rabase a projekce filmu o unikátním projektu návratu
vzácných zvířat do keňské rezervace Ol
Pejeta.
Vstupné: 20,- Kč
15. a 16. června ve 21.30 hodin
Letní kino
MAMAS & PAPAS
ČR 2010, 110 minut. Mládeži do 12 let
nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
16. června od 17 hodin
Kulturní dům
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
Pořádá ZUŠ

7. června od 8.30 a 11 hodin
Kulturní dům
VÝCHOVNÝ KONCERT
Pořádá ZUŠ

25. 6. pátek a 26.6. sobota ve 21.30 hodin

náš
tip

SOUBOJ TITÁNŮ
USA/VB 2010, 106 minut, české titulky.
Ve filmu staví boj o moc
muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi
bohy samotnými může
zničit celý svět. Perseus
(Sam Worthington) – syn
boha vychovávaný člověkem – neuspěje v
záchraně své rodiny před
Hadem, pomstychtivým
bohem podsvětí. Když už
nemá co ztratit, rozhodne
se pro nebezpečnou misi,
jejímž cílem je zničit Hada
dřív, než se jemu podaří
zničit Dia (Liam Neeson) a rozpoutat peklo na zemi. Perseus se spolu s dalšími neohroženými bojovníky vydává na nebezpečnou cestu hluboko do zakázaných světů. Musí se utkat s pekelnými démony a hrůzostrašnými příšerami.
Zvítězí pouze, pokud přijme svou moc a sílu jako bůh a vzepře se svému osudu
a půjde svou vlastní cestou.
Mládeži do 12 let nevhodné, Vstupné: 75,- Kč
8. června od 20 hodin
Kulturní dům
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Úspěšná francouzská komedie. Hrají: Svatopluk Skopal, Václav Vydra – Jan Čenský,
Martin Zahálka, Jana Boušková – Lenka
Skopalová, Eva Janoušková.
Vstupné: 1. - . 6. řada 240,- Kč, od 7. řady
200,- Kč / D 180,- Kč / KMD 150,- Kč
11. června od 20 hodin
Kulturní dům
KONCERT SKUPINY TLESKAČ
Hudební styl SKA – poprvé v KD
Vstupné: v předprodeji 190,- Kč / na místě
230,- Kč
13. června od 15 hodin
Kulturní dům
ČERTOVSKÝ MARIÁŠ
Pohádka divadla Ostrov
Vstupné: 50,- Kč

17. června ve 21.30 hodin
Letní kino
PŘESTUPNÝ ROK
USA/Irsko 2010, 99 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč
17. června v 18 a 19 hodin
Zámek
THUNOVÉ SE VRACÍ
Netradiční prohlídka Muzea českého porcelánu obohacena o autorské představení Divadelní společnosti KLAS.
Vstupné: 70,- Kč, slevy 50,- Kč
Nutné rezervovat předem!
18. června od 19 hodin
Kulturní dům
CHUDÁK JOHÁNEK!
Ke 40. výročí divadla v Klášterci nad Ohří
hraje divadelní soubor GSOŠ Klášterec:
The Brokes, s.r.o.
Vstupné: 40,- Kč

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
zajišťuje veškeré služby spojené s pohřbením Vašich drahých zesnulých v obřadní síni v Kadani, Perštejně a celé ČR.
Civilní i církevní pohřby
v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří.
Novinka: pojištění pohřbu PIETA. Možnost předplacení
si pohřbu. Informace v kanceláři pohřební služby.
STÁLÁ SLUŽBA:
Otevírací doba:
Telefon: 602 491 050 po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Tři kola před koncem fotbalistům stále hrozí sestup
a žádné protesty hostů nepomohly.
Kuriozitkám nedělního utkání však
nebyl konec. O minutu později napřáhl z poloviny hřiště Roman Sirovátka a
Gabrhelovi nepomohl ani efektní skok.
Do kabin se odcházelo za stavu 1:2 ve
prospěch hostů.
Druhý poločas začal výměnou domácího gólmana, Gabrhela nahradil Petr
Pařil. Ačkoli o prvním domácím gólu
mohl leckdo pochybovat, o druhém
pochyb nebylo. Josef Papoušek si
naběhl na přesný centr Petra Papouška
a hlavičkou nedal Kuklovi šanci. Hostům bohužel pomohl ke třetí brance
Michal Holeček, který ve vápně stáhl
k zemi oldřichovského Tomáše Faua a
rozhodčí ukázal na značku pokutového kopu. Sám faulovaný pak potřetí
rozvlnil síť klášterecké branky. Domácí
se však nevzdali. V 70. minutě nahrál
Petr Papoušek Petru Procházkovi, ten

Hasiči útočili již pošestnácté
V sobotu 22. května se na kláštereckém fotbalovém stadionu konal již
16. ročník závodu hasičů v požárním
útoku o Pohár starosty města, jehož
součástí byl 14. ročník Krušnohorské
ligy. Závodu se zúčastnilo 18 družstev
mužů a 9 družstev žen.
„Diváci dnes přišli v hojném počtu a my
jsme za to moc rádi,“ usmíval se organizátor závodů a současně velitel kláštereckých dobrovolných hasičů Josef
Herout. „Počasí je výborné, stejně jako
v minulých letech jsme si ho objednali a

já doufám, že vydrží,“ žertoval Herout.
Klášterecké družstvo mužů šlo podle
mínění velitele Herouta svým průměrným tempem. „Na to, jaké mají
podmínky, je to moc dobrý výsledek. V
polovině závodu jsou na pátém místě,
já myslím, že nakonec by mohli skončit
na šestém místě,“ dodal velitel Herout
k výkonu svých závodníků. Předpověď
mu vyšla naprosto přesně, klášterečtí
hasiči skončili na šestém místě. Závod
vyhráli muži z Lhenic. Ze stejného místa byly i vítězky ženské kategorie.

prošel oldřichovskou obranou jako nůž
máslem a mazácky přehodil brankáře
Kuklu.
„Už minulý zápas v Ledvicích zahrál mančaft disciplinovaně a to se hned projevilo
na výsledku,“ řekl nám po zápase trenér
Jiří Janda. „Myslel jsem, že v dnešním
utkání na tento výkon navážeme, ale dvě
chyby v prvním poločase, to se nemůže
stávat. Do druhé poloviny jsme nastoupili
s tím, že nemáme co ztratit. Nabudil jsem
hráče a hned jsme vyrovnali, ale pak jsem
zase svou nedisciplinovaností dostali třetí
gól. Myslím, že bod je spravedlivý, hosté
byli fotbalovější.“
SK Strupčice – FK Klášterec
0 : 0 (0 : 0)
Ve Strupčicích sice klášterečtí fotbalisté
získali bod za remízu 0:0, nicméně od
možného sestupu je to nezachránilo.
Tři kola před koncem letošního ročníku
soutěže se ještě může přihodit cokoli.
Další utkání odehrají naši fotbalisté na
domácím hřišti v neděli 6. června proti
chomutovskému béčku.

Rolety látkové, řetízkové
Sítě proti hmyzu
Těsnění do oken a dveří
Žaluzie-horizontální, vertikální:
* na plastová okna * na EURO okna *na okna VELUX
* celostínící * na hliníková okna

Tel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

FK Klášterec – Oldřichov
3 : 3 (1 : 2)
V posledních zápasech si klášterečtí
fotbalisté nevedli právě ideálně. Cestu
vzhůru od spodních příček tabulky
zahájili v předminulém kole na hřišti Ledvic, kde vyhráli 3:1. Bodovat
potřebovali také v domácím utkání
s Oldřichovem. A zadařilo se, ačkoli to
zpočátku vypadalo všelijak. Poprvé se
skóre měnilo v 36. minutě. Hronek ztratil na oldřichovské polovině hřiště míč a
do úniku vyrazil hostující David Baran.
Nikdo z domácích ho nedokázal zastavit a hosté vedli 0:1. Domácí srovnali
ve 44. minutě kuriózní brankou. Josef
Papoušek nacentroval míč do vápna a
hostující Kolegar hlavičkoval obloučkem přímo do brány. Brankář Kukla se
sice snažil držet míč před čarou a všechny přesvědčit, že míč za čárou nikdy
nebyl, ale čárový rozhodčí gól odmával

Chcete
zdravě zhubnout?
Poradím jak.
www.hubnete.cz/cinne

Motokros
První květnový den nebyl pro mladého kláštereckého motokrosaře Tomáše Jindru právě nejšťastnějším dnem.
Při závodě v Jiníně se smolně zapletl
do hromadného pádu a dojel až na
16. místě. O den později si v německé Floze vedl mnohem lépe a skončil na krásném třetím místě. O týden
později dojel v Třebízi pátý, ale chuť si
dokonale spravil na závodech v Kramolíně. V sobotu 22. května místní
závody vyhrál.

Úspěšná sáňkařská dvojice se rozpadla
Na klášterecké sáňkařské dráze začala letní příprava mládeže i reprezentace na další ročník soutěže.
„Už měsíc se snažíme dostat do formy,“ řekl nám trenér sáňkařů Luboš
Jíra. „Po té dlouhé olympijské sezoně
začínáme pomaloučku, polehoučku. Netlačíme na pilu.“ Do tréninkové sestavy přibylo několik nových
závodníků. Jedním z nich je i Karel
Zavadil. „Věnuju se tomu už dva roky
a těším se v červnu na soustředění do
Krkonoš. Určitě u toho vydržím.“ Podle vlastních slov vydrží u sáňkování i
další mladý závodník Michal Lejsek.
„Tohle mě baví dokonce víc než hokej.“

Tréninku na klášterecké dráze se
letos neúčastnil Matěj Kvíčala. Spolujezdec Luboše Jíry mladšího z letošní
olympiády ve Vancouveru se rozhodl vytvořit novou dvojici na domácí
Smržovce. Za záda kláštereckého
Luboše Jíry bude následující čtyři
roky usedat Jan Hainz.
„Zatím je to v začátcích, tak uvidíme,
jak to bude probíhat,“ dodal k nové
dvojce trenér. Jan Hainz si nového
parťáka pochvaloval: „Jezdí se s ním
dobře, je vidět, že je to zkušenej kluk.“
„Přesto se máme ještě co učit,“ dodal
vzápětí Jíra junior. „Sice bude pot a
dřina, ale pak ty výsledky budou něco.“

Gymnastky získaly zlatý pohár
Ve dnech 7. – 9. května se uskutečnilo republikové finále ČASPV ve sportovní gymnastice v Doubí u Třeboně. Účast byla poměrně vysoká, celkem se zde sešlo 278 gymnastů a gymnastek. Po zdařilém krajském kole jsme zde měli zastoupení. Nejlépe
nás reprezentovala Michaela Klimčáková, která v kategorii žen pokořila konkurenci
a vyhrála zlatou medaili. Stříbro vybojoval Lukáš Janda v kategorii ml. žáci I. a Amálie Švábíková v kategorii st. žákyně III. Do desátého místa se ještě probojovali Ondřej
Páleník (ml. žáci II.), Žaneta Kostelníková a Hana Korešová (st. žákyně IV.). Tím naše
medailová úroda ovšem nekončí. Do sbírky jsme přidali také medaile a poháry v hodnocení družstev v kategorii mladších žáků II., starších žákyň III. a žen. V celorepublikovém hodnocení krajů jsme obsadili první místo a tím získali zlatý pohár.
-SK SPV-

Zápas ř.ř.
V polovině května se klášterečtí zápasníci zúčastnili mezinárodního turnaje
v Nejdku. V konkurenci 140 zápasníků
z Německa, Polska a České republiky se
naši závodníci neztratili.
Antonín Wirkner vyhrál kategorii do
66 kilogramů, Robert Tempel skončil
druhý. Václav Pospíchal si v kategorii
do 85 kilogramů odvezl z Nejdku zlato
a Jiří Mudroňka získal v kategorii do 44
kilogramů stříbrnou medaili.
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Nové číslo vyjde 17.
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