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Název akce/filmu
3Bobule
Bourák
3Bobule
Večer pod lampiony I.
3Bobule
3Bobule
Frčíme
Martin Manojlín – grafika
Klášterecké hudební prameny
Samotáři
Bourák
Samotáři
V jiném světle
3Bobule
3Bobule
Prohlídka Sedmi bolestí
Rašovické dunění
3Bobule
Bohemian Rhapsody
Prohlídka hradu Šumburk
Meky
Neviditelný
Než skončí léto
Lassie se vrací
Jumanji: Další level
3Bobule
3Bobule
Prohlídka parku
Hustej Wimpy
Frčíme
Čechomor
/Pod/vodnická pohádka
Jít krást koně
3Bobule
Havel
Lov
Zlaté poklady Hollywoodu
Vzhůru za sny
Mulan
Mulan
3Bobule
Vzhůru za sny
Ženy v běhu
Mulan
Proxima
Přes prsty
Velké dobrodružství malé pandy
Zrodila se hvězda

Popis
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
ČR – Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce (2D)
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
Oblíbený zábavný večer s hudebním divadlem Hnedle vedle s tancem, pohoštěním a dobrou náladou
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
USA – Animovaný film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou magickou výpravu (3D)
Výstava grafik od místního výtvarníka Martina Manojlína, úvodní slovo Jitka Kůsová, hudební doprovod Jaroslav Svěcený, výstava potrvá do 20. července 2020
Hudební festival s Jaroslavem Svěceným se uskuteční na zámku, v kostele Nejsvětější Trojice a v kostele Panny Marie Utěšitelky, více na str. 10, vstupenky na zámku
ČR – Komedie Davida Ondříčka podle scénáře Petra Zelenky z roku 2000. Jiří Macháček za něj v roce 2001 získal Českého lva za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli (2D)
ČR – Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce (2D)
ČR – Komedie Davida Ondříčka podle scénáře Petra Zelenky z roku 2000. Jiří Macháček za něj v roce 2001 získal Českého lva za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli (2D)
Výstava fotografií od známé české fotografky Lenky Hatašové představí celebrity „v jiném světle“, vernisáž hudebně doprovodí Jaroslav Svěcený, více na str. 11, do 31. srpna
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
Komentované prohlídky barokních kapliček Sedm bolestí Panny Marie v zámeckém parku s Davidem Kodytkem alias hrabětem Thunem v 11 a ve 13 hodin, sraz u hlavní brány
Druhý ročník hudebního festiválku na rašovické Vyhlídce, vystoupí Martin Jáchym & The Common Sense, Primitiv Akustik, ECHT!, GARAGE & Tony Ducháček
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
VB/USA – Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který vzdoroval všem stereotypům (2D)
Komentované prohlídky zříceniny hradu Šumburk s Davidem Kodytkem ve 13 a v 15 hodin, buřty s sebou, sraz u informační tabule pod hradem
ČR/SR – Dokumentární film. Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, kdy vzal poprvé do ruky kytaru, až do momentu, kdy svůj život odhalil filmařům? (2D)
USA – Když Cecilia pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Izolovaná v luxusním sídle majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct (2D)
Austrálie – Na festivalu v Benátkách velmi oceňované drama o nemocné Mille, která se rozhodne prožít každou minutu naplno, ač s průšvihářem (2D)
SRN – Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá dvojka, která se však musí rozdělit. Stovky kilometrů Lassie nezastaví a chce zpět (2D)
USA – Vracejí se zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Jumanji už ale není jen džungle, jsou to i pouště či zasněžená pohoří plná nebezpečných nástrah (2D)
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
Komentovaná prohlídka zámeckého parku s Františkem Kroupou (Zámecký a Stíbalův okruh), vstupenky k zakoupení v infocentru pod radnicí, sraz u kašny před zámkem
Folk-rock či chcete-li pornofolk na rašovické Vyhlídce
USA – Animovaný film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou magickou výpravu (2D)
Koncert svitavsko-pražské hudební skupiny hrající české, moravské, slezské a slovenské lidové písně
Divadelní pohádka pro děti v podání hudebního divadla Hnedle vedle s Tomášem Bartákem
NORSKO/ŠVÉDSKO – Tehdy bylo Trondovi 15 let a netušil, že otec ho donutí nést břemeno jeho zrady a zmizení… Trond dospěl a ucítil vůni ženy, s níž otec hodlal strávit zbytek života (2D)
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
ČR – Celovečerní životopisné drama přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, hrají Václav Dvořák a Aňa Geislerová (2D)
USA – Akční thriller o 12 lidech, kteří se probudí uprostřed lesa, neznají se, neví, jak se tam dostali, a zjišťují, že jsou lovnou zvěří. Kdo je lovec a kdo oběť? (2D)
Originální hollywoodské filmové rekvizity, se kterými natáčeli své nejslavnější filmy Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Richard Gere nebo Brad Pitt, do 31. srpna
DÁNSKO – Animovaný film. Co se stane, když 12letá Mína zkusí ovlivnit snění někoho jiného a zasáhnout do jeho scénáře? Přidat něco legračního či něco trošku strašidelného? (2D)
USA – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě k obraně země, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo nemocného otce (2D)
USA – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě k obraně země, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo nemocného otce (3D)
ČR – Po mnoha sklizních se Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně (2D)
DÁNSKO – Animovaný film. Co se stane, když 12letá Mína zkusí ovlivnit snění někoho jiného a zasáhnout do jeho scénáře? Přidat něco legračního či něco trošku strašidelného? (2D)
ČR – Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! (2D)
USA – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě k obraně země, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo nemocného otce (2D)
Francie/SRN – Strhující příběh matky, která se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze a musí se vyrovat s odloučením od 7leté dcery (2D)
ČR – Sportovní komedie. Linda a Pavla obětují beach volejbalu vše. Linda chce však co nejdříve otěhotnět s Hynkem (V. Dyk), ale vše zamotá Jíra (J. Langmajer)… (2D)
Rusko/USA – Animovaný film. Bláznivý čáp přináší dítě pandy k nesprávným dveřím. Skupinu zvířátek čeká dobrodružství, aby dítě pandy dostala ke správným dveřím (2D)
USA – Romantické hudební drama s Bradleym Cooperem (zároveň jeho režijní debut) a Lady Gaga v hlavních rolích. Vymění vlastní kariéru za tu její? (2D)
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S JaK na hudební procházku křehkým světem

SLOUPEK STAROSTY

Vedle Kláštereckých hudebních pramenů je třeba zmínit ještě další událost na místním hudebním nebi a tou
je vydání nového CD hudební skupiny Janek & kapela tvořené šesticí:
Janek Šesták (kytara, zpěv, harmonika; leader kapely), Lenka Jandlová (zpěv), Jan Uhlík (housle),
Martin Jiránek (didgeridoo, kytara,
SunDrum, Sansula, tibetské mísy),
Petr Moravec (bezpražcová baskytara) a Jiří Novotný (perkuse a další
melodické perkuse).
Výborného zvuku tohoto alba docílili
dále za pomoci Jiřího Ospalíka (klavír)
a Patrika Bartka (elektrická kytara),
Petra Broniše (fujara), Dany Vajcové
(trubka), Jendy Svejkovského (housle), dětského sboru a zvukaře Jaroslava Hudce.
Deska Křehký svět nabízí 15 autorských písní, vznikala během roku a půl a její vydání
bylo podmíněno příspěvky hudebních fanoušků na webu Startovače. Ty nakonec
předčily původní očekávání a tímto vyřizujeme obrovské díky tohoto hudebního uskupení
všem, kdo jejich projekt podpořili.
Do světa album uvádějí jeho autoři těmito slovy: „Během jeho poslechu se s námi vydáte
od world music, přes klidnější polohy indie-folku, až po beat, či reggae. Album je plné
barev, sálá z něj energie, je to klidná tůň i bouřící moře…“
Jako malá ochutnávka může posloužit stream ze zkoušky kapely na facebookové
stránce Janekakapela. Vybrané členy hudebního uskupení si můžete také poslechnout
ze záznamu pořadu Country rádia Srdcem v country. 13. června je v rozhovoru zpovídal
Milan Schmidt.

Vážení Klášterečtí,
červen
se
přiblížil ke
svému konci
a rok 2020
se překlopí
do druhé poloviny. Jaká
bude? Začneme určitě pro
mnohé netradičními prázdninami a dovolenými. Ano,
stále pokračují omezení, a to
nejen v rámci České republiky. Ale ještě se vrátím zpět
k červnu. Hned první červnový den ke Dni dětí proběhl
celostátní projekt Spolu na
startu, který v našem městě
pořádal atletický oddíl. Viděl
jsem na vlastní oči skok
o tyči hodně zblízka a byl to
pro mne ohromný zážitek.
Akce se povedla, vidět rozzářené oči malých atletů byl
druhým velkým zážitkem.
A do třetice? Na pozvání
střelců jsem se zúčastnil
závodů ve střelbě O pohár
starosty města. Akce velmi
povedená s velkou účastí. Po
pravdě nechápu, jak to tam
ti nejlepší nastřílí úplně
doprostřed. Sice jsem si to
vyzkoušel, ale výsledek byl
velmi slabý.
Mohlo se již uskutečnit i vítání nových občánků našeho
města. Přestože jsem je přivítal v roušce, myslím, že
těm krásným miminkům to
bylo úplně jedno.
Když jsem se na začátku
zmínil o dovolené, můžeme
si o prázdninách užít mnoho
kultury i v Klášterci nad Ohří.
V červenci se jako již tradičně potkáme s Jaroslavem
Svěceným a jeho hosty na
již 16. ročníku Kláštereckých
hudebních pramenů. Lákadlem letos budou nejen
osvědčení Cigánski Diabli,
ale i Vašo Patejdl s programem od Elánu ke klasice.
Zajímavé budou určitě i koncerty ve spolupráci s farností, které se uskuteční letos
poprvé v obou kostelích. Loni
jsme též zkušebně spustili
letní kino. Letos „pojede“
oba letní měsíce. Kéž nám
bude přát počasí. To si jistě
přejí i naše děti.
Krásné prázdniny a dovolené.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaměřeno na investice ve školách a školkách
Děti si v novém roce moc školní docházky neužily, zato město
vytrvale pokračovalo v modernizaci školních budov.
Na Základní škole Petlérská se instalovaly předokenní
rolety, které dokonale zastíní učebnu výpočetní techniky
a ve slunečných dnech zamezí nežádoucím tepelným ziskům.
O prázdninách bude na chodbě pavilonu 2. stupně vyměněna
dlažba.
Na Základní škole Krátká byla dokončena rekonstrukce
odborné učebny přírodních věd, o které jsme informovali
v minulých číslech Kláštereckých novin. Dále byl zakoupen
ohřívací stůl do výdeje školní kuchyně, vyměněn chlorátor
bazénové technologie, nahrazeno patnáct dveří s požární
odolností u učeben druhého stupně a do devíti tříd byly doplněny vertikální žaluzie.
V budově Základní školy Havlíčkova byla opravena problematická část kanalizační přípojky a byly zahájeny práce
na výměně oken na severní fasádě.

V pavilonu odborných učeben Základní školy Školní bylo
vybudováno WC pro tělesně postižené. Dále byla dokončena I. etapa rekonstrukce manipulační plochy u pavilonu stravování a družiny, v rámci které byl zřízen nový
přístup z Olšové ulice.

Dále o prázdninách plánujeme vybudování bezpečného
přechodu pro chodce ve Školní ulici před hlavním vstupem do školy.

Skatepark je po opravě opět v provozu
Mnohými dlouho očekávanou zprávu, že skatepark je opět
v provozu, mohlo město uveřejnit dne 10. června. Počasí
tomu tehdy sice moc nepřálo, ale nyní je již opět hojně využíván. Skatepark byl uzavřen na podzim 2019, proběhla na
něm každoroční revize překážek a na základě revizní zprávy
byly prováděny nutné opravy prvků pro zajištění bezpečnosti.
Tyto práce zajistila na základě rámcové smlouvy společnost
Klášterecká kyselka.

Na základní umělecké škole v ulici Jana Ámose Komenského bude během prázdninových měsíců rekonstruována
učebna dechových nástrojů.
V areálu mateřské školy v Souběžné ulici byly zahájeny
práce na výstavbě miniarény ve tvaru oktagonu pro míčové hry. O prázdninách bude rekonstruována kuchyně v budově mateřské školy v Lesní ulici.
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Jak pomoci přírodě ve městě, aby si udržela vláhu?
Rozhoduje četnost sekání i estetická koncepce.
Mnoho lidí se zajímá o způsob
a četnost sekání trávy ve městě, rád bych proto k tomuto
tématu napsal, že se snažíme
zvýšit množství ploch s omezenou četností sečí. Má to své
opodstatnění.
Samozřejmě, že jsou plochy,
které se sekat budou, a to
především v místech častého
pohybu lidí. V období sucha
však bývá sekání pozastaveno
i zde, aby travní porost zcela
nevyschl.
Vedle toho máme ve městě
vytipované plochy, které jsou
druhově bohatší a na vhodném místě, tráva se zde ponechává růst déle a bude se také

méně sekat. Tyto plochy jsou
zamýšlené pro vznik tzv.
květné louky. Právě díky nim
můžeme podpořit rozmanitost
druhů rostlin, užitečného
hmyzu a přispět i k lepšímu
zadržování vody v půdě. Nelze
si však představovat, že trávníky jen ponecháme volně
růst a vznikne kvetoucí louka.
Tak to bohužel nefunguje.
Vloni jsme uprostřed města
vyseli tento typ porostu na
zhruba 2 000 m². Výsev
ovšem provázely komplikace,
jelikož v sousedství pozemku
došlo k havárii potrubí, takže
se zpozdil asi o tři týdny – ty
týdny, ve kterých zrovna

krásně pršelo. V současnosti
nám louka rozkvétá a postupně se dosévá. Za rok by měla
být ještě krásnější a bohatší.
No a na to se opravdu těším.
Počítáme s hmyzím domkem
a také s tím, že by louka mohla pomoci při výuce i našim
školákům. Koncem června se
v duchu starých tradic chystáme na její sečení kosou.

Tak snad nebude nikdo zraněn.
Na webových stránkách města je přístupný mapový
portál, kde je v mapě sekání
veřejné zeleně možné najít
mnoho zajímavých informací,
například termíny a četnost
sekání.
David Kodytek,
místostarosta ■

Na jaké „co když“ odpoví praktický rádce města?
Nežijeme na opuštěném ostrově, město je poměrně velký
prostor, jež sdílí mnoho lidí, lidí
s rozdílnou morálkou hodnotami, smyslem pro zodpovědnost
vztahem ke svému okolí či rozdílnými vlastnickými právy. Tato
skutečnost je přirozeně zdrojem různých komplikací. Vedle
toho navíc vznikají další problémy, které zinscenuje sám
život. Všichni tu cestujeme,
produkujeme odpad, pohřbíváme své blízké, můžeme odpočívat v městských parcích
a okolních lesích, sportovat na
hřištích a sportovištích, věnovat
se rybolovu, účastnit se veřejných kulturních akcí nebo třeba
chovat domácí zvířata. Aby
naše soužití fungovalo, je třeba
společný prostor udržovat,
pečovat o něj. Vše se neobejde
bez určitých pravidel a vzájemného respektu.
Pro správu našeho „sdíleného
životního prostoru“ je rovněž
vyčleněn jeden z odborů městského úřadu. A právě kolegové,
jejichž náplní práce je místní
hospodářství, doprava a životní prostředí, vytváří a pravidelně aktualizují pro potřeby
občanů praktický manuál
k tomu, jak postupovat v případě nejčastějších dotazů,
podnětů a záležitostí, se kterými se na ně veřejnost obrací.
Odvedli velmi dobrou práci
a byla by velká škoda, pokud
by zůstala nepovšimnutá.
Pojďme si tuto „kuchařku“ blíže
představit.

Je členěna do témat, která
reprezentují konkrétní praktické dotazy, u nichž je vždy
uveden kontakt, u koho je možné danou věc řešit. Zde jsou
příklady jednotlivých témat
a dotazů:
Odpady
Co když nevím, jak správně třídit odpad nebo jak se zbavit
bioodpadu? Co když jdu
s košem a popelnice jsou přeplněné nebo rozbité? Co když
chci nahlásit neuklizené psí
exkrementy? Co když potřebuji vyhodit něco objemnějšího nebo plánuji rekonstrukci
bytu a budu mít nadbytečnou
stavební suť? Co se smí odkládat na sběrném dvoře a kdy
tam jsou? Toto a mnoho dalšího lze najít na stránkách
manuálu.
Venkovní městské vybavení
Tvoří ho lavičky, koše, květináče, osvětlení, vánoční výzdoba, autobusové zastávky,
informační cedule či dětská
hřiště a sportoviště. Pravidelně
se řeší jejich údržba, nahlášení poruchy či vandalismu.
V manuálu se dočtete, kdo má
které na starosti a telefonní čísla, kam je možné podněty přímo nahlásit.
Doprava ve městě a údržba
komunikací
Co když potřebuji zajistit odtah
nepojízdného vozidla? Co když
chci nahlásit díru na silnici nebo
jinou překážku v provozu? Kdy
se budou opravovat chodníky
v naší ulici? Kdo zajišťuje zimní

údržbu? Co když potřebuji jízdní
řád na MHD?
Správa hřbitova
Co když potřebuji nechat vykopat hrob, domluvit zádušní mši
nebo poslední rozloučení? Kdo
v okolí zajišťuje pohřební služby
a komu mohu zavolat? Kdo
zajišťuje správu městského
hřbitova?
Životní prostředí
Co když chci pokácet, vysadit
strom nebo rovnou obojí? Co
když si všimnu stromu ve špatném stavu, který by mohl
někoho ohrozit? Kdo z místních
podnikatelů se živí zahradnickými pracemi a kácením? Co
když chci požádat o povolení
kulturní akce na veřejném prostranství? Jaký je stav ovzduší?
Co smím pálit na svém pozemku a za jakých podmínek?
U koho lze objednat měření
míry hluku?
Zvířata
Co když najdu ztracené, poraněné či uhynulé zvíře? Co když
mám podezření, že někdo týrá
zvíře? Co když se cítím být
ohrožen rojem včel nebo vosím
hnízdem? Co když chci zaplatit
poplatek za svého psa a opatřit
si pro něj sáčky na exkrementy?
Voda, rybolov
Co když si chci zřídit rybářský
lístek? Co když chci vybudovat
studnu, ale nejprve zjistit kvalitu
vody? (Co kdyby byl náš pramen
minerální?) A co voda, která přiteče vodovodními trubkami,
jakou má kvalitu? Co když jsem

svědkem úniku škodlivých látek
do povrchových vod?
Les
Co když mám zájem o koupi
lesního dřeva? Co když na procházce lesem vidím suché
a vyvrácené stromy a jsem
ochoten pustit se do čištění lesa
od větví a dřeva po prořezávkách, které zužitkuji?
Aktualizovaná verze praktického rádce je ke stažení
na webových stánkách
města v sekci Ekologické
okénko.
Je určen pro oblast města
Klášterce nad Ohří včetně
Miřetic, Ciboušova, Lestkova, Hradiště, Rašovic,
Útočiště, Suchého Dolu,
Vernéřova, Šumné a Klášterecké Jeseně.
U vybraných kapitol obsahuje výňatky z platných
vyhlášek a stručný přehled
pravidel. Navíc manuál
vždy odkazuje na kompetentní kontakt na úřadě či
mimo něj.
Skvělou věcí je, že má
v sobě zapracované webové odkazy, díky nimž se
dá „proklikat“ k tomu, co
potřebujete, např. k zobrazení platných vyhlášek či
formulářů.
Kromě toho zde najdete
kompletní personální složení včetně telefonických
a e-mailových kontaktů
a agend, které mají jednotliví úředníci odboru na starosti.

AKTUÁLNĚ
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Aby mohl zdravě růst, potřebuje naději každý
kož v mnoha rodinách nemají přístup na internet nebo nevlastní
počítač vůbec. Někdy dokonce bydlí v domácnostech, kde
nemají ani připojenou elektřinu.
Zvlášť v této době hojně pomáháme školou povinným dětem
se zvládnutím učiva, které jim školy zasílají přes školní web.
Návštěvníci klubu mohou též rozvíjet svůj talent, například
výtvarný, pěvecký, hudební apod. Pomáháme takto rodičům,
kteří nejsou schopni svým dětem financovat zájmové kroužky.

Nové sídlo nízkoprahového centra Naděje
29. května se zástupci vedení
města a odboru sociálních
věcí, školství a sportu zúčastnili komorního slavnostního
otevření nízkoprahového zařízení určeného pro děti a mládež (dále NZDM) na nové
adrese v ulici Chomutovská
č. p. 207. Bývalé prostory
byly již nevyhovující a tyto
nové pomohlo Naději získat
právě město.
Tato nezisková organizace
pracuje v Klášterci již řadu let
a nabízí veřejnosti poměrně
široké spektrum sociálních
služeb. Jejich činnost zaměře-

nou na výchovu a rozvoj mladé generace nám protentokrát
blíže představila vedoucí
NZDM v Klášterci nad Ohří,
paní Bohdana Šumavská:
Naše zařízení navštěvují převážně klienti ze sociálně
slabších rodin, a to ve věku
od 6 do 26 let. Ovšem dveře
jsou otevřené každému, kdo
má o tuto službu zájem. Ti,
kteří momentálně docházejí
nejčastěji, jsou ve věkové
kategorii 11–14 let.
Naši dětští a mladiství klienti
u nás nejčastěji využívají možnost zasednout k počítači, jeli-

Hrajeme stolní fotbálek a hokej, ti mladší využívají vybavení
malé herny, kde si hrají s hračkami. Pro někoho je možná těžké
si představit, že tyto děti doma nemají ani svůj malý koutek
na hraní a potřebný klid.
Klub je běžně otevřen od pondělí do pátku od 12:30 do 17:30
hodin. V současné době máme ale omezený provoz od pondělí
do čtvrtka od 9:00–14:45 hodin a pátky jsou vyhrazeny pro
mladé ve věku 15+, kteří u nás mohou najít pomoc při hledání
zaměstnání či bydlení.
Ke komunikaci o našich aktivitách využíváme facebook. Máme
také nově registrovanou terénní formu služby, v rámci níž
se se zástupci naší cílové skupiny vídáme venku a zveme je
na aktivity klubu.
Závěrem jsme se ptali pana starosty, v čem vidí hlavní
přínos této služby místním dětem a mladým lidem?
Chceme-li někomu pomáhat se začleněním do společnosti,
zkusme to právě s dětmi a ukažme jim, jak je možné využívat
volný čas.
Doplnil bych, že přesunutím této činnosti, která není nová,
z Mírové ulice do nového působiště v Chomutovské ulici je její
dosah pro cílovou skupinu dětí ze sociálně slabších rodin daleko
lepší.

Sbírka pro Františka byla spuštěna!
V minulém čísle Kláštereckých novin jsme informovali o pokrocích tříletého Františka po mozkové obrně, který se pomalinku
učí dělat svoje první kroky. Že ho to stojí opravdu hodně úsilí,
se můžete přesvědčit na FB-stránce „Náš bojovník František“,
kde je umístěno i video z léčebného pobytu. Rodina a hlavně
jeho skvělá maminka, paní Jarmila Švermová, s ním intenzivně cvičí jednak doma, jednak ho doprovází při pobytu
v rehabilitačním centru v Hájku. Tyto pobyty Františkovi
pomáhají nejvíc, zato jsou velmi drahé a zdravotní pojišťovna
na ně nepřispívá. Proto na ně bude uspořádána opět veřejná
sbírka. Tu iniciovalo hudební divadlo Hnedle vedle, zaštiťuje ji město a bude probíhat zejména na akcích, které
pořádá Zámek Klášterec nad Ohří. V letním kině bude
uspořádán dokonce zvláštní „Františkův den“.
Sbírka měla být přesunuta až na podzim, ale nakonec
se podařilo spustit ji už nyní a vyvrcholí na akci rozsvěcení vánočního stromu.
Předem děkujeme každému, kdo se do ní zapojí.
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SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC
Opět máte možnost zasílat
své návrhy a nápady, co by se
mohlo v našem městě realizovat. Projekty musí být realizovány na nemovitostech
města (stavby a pozemky).
Náklady mohou být v maximální výši 250.000 Kč. Neváhejte však přicházet i s nápady, které nesou mnohem
nižší náklady, alespoň jich
město bude moci realizovat
více. Město na vítězné projekty, o kterých rozhodnete
v prosinci hlasováním,
vyčlenilo částku 1 milion Kč.
Své návrhy zasílejte od
1. července do 30. září
2020 na podatelnu městského úřadu nebo elektronicky na
e-mail: spolecneproklasterec@muklasterec.cz. Doporučujeme návrhy konzultovat
předem, aby splňovaly všechny náležitosti, pomůžeme vám
také s odhadem finančních

prostředků. Koordinátorky
projektu: Adéla Václavíková
(tel.: 474 359 686, e-mail:
vaclavikova@muklasterec.cz,
Radka Hodicová (telefon:
474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz).
Díky projektu se v roce
2019 podařilo realizovat
tyto vaše návrhy:
Obnova hřiště ve Vítězné ulici
– Sportujeme podél Ohře (kilometrovníky, odpočívadlo, infotabule) – Fasáda skautské
klubovny – Rozšíření hřiště

V tomto roce se na základě
vašich nápadů buduje:
Psí hřiště v prostoru mezi stadionem a ZŠ Krátká – Fitness
hřiště před budovou gymnázia
– Dětské hřiště v Klášterecké
Jeseni – Zastřešené posezení
v areálu FK Rašovice

Letní osvěžení nabízí
klášterecký aquapark

Přesný termín otevření kláštereckého aquaparku nebyl
v době přípravy novin ještě
znám, provozovatel ovšem
ujišťoval, že v době jejich distribuce bude koupaliště již v provozu. Cena permanentek pro
letní sezonu 2020 činí 850 Kč,
v prodeji budou také v informačním centru pod radnicí.
Otevírací doba je denně od
9 do 19 hodin, v průběhu
léta se jistě opět dočkáme
oblíbeného nočního koupání, termín bude zvolen dle

v Útočišti – Autobusová zastávka v Klášterecké Jeseni

počasí, sledujte webové a facebookové stránky aquaparku či města. Zasportovat si na
koupališti můžete i mimo
bazén. Zahrajete si beach
volejbal, basketbal, stolní
tenis, malou kopanou, mají
tu i trampolíny. Veškeré
vybavení je zde k zapůjčení.
Občerstvit se můžete v místním bistru. Provoz areálu
bude přizpůsoben aktuálním
hygienickým opatřením, pro
návštěvníky bude k dispozici
dezinfekce.

AKTUÁLNĚ

Dočasné
zrušení
zastávky MHD
u vlakového
nádraží
Z důvodu výstavby dopravního terminálu v Klášterci
nad Ohří v Nádražní ulici
došlo od 9. června k dočasnému zrušení autobusové zastávky „Nádraží ČD“.
Po dobu stavby nedojde
k vybudování nové náhradní zastávky ani k přemístění zastávky a autobusy
MHD nebudou k vlakovému
nádraží zajíždět. S výjimkou spojů č. 5, 21, 23, 43
bude konečnou zastávkou
na trase linky č. 1 zastávka „Autobusové nádraží“.
Uvedené omezení si nevyžádá změnu jízdního řádu.
O ukončení omezení bude
město veřejnost včas informovat.

Atletický ovál slaví první narozeniny

…a vy ho stále můžete využívat ke svým sportovním aktivitám.
Pro veřejnost jsou běžecké dráhy otevřeny:
pondělí až pátek 8.00–9.00 (vrátka jsou otevřena)
19.00–20.00 (klíče na vyžádání v restauraci Stadion PUB)
sobota a neděle 19.00–20.00 (klíče na vyžádání
v restauraci Stadion PUB)
Pro jednotlivce je atletický ovál přístupný zdarma. Pro skupiny lze areál pronajmout – ovál, skok do dálky, skok do
výšky, koule, za 800 Kč/hod na tel.: 474 376 851.
Vstup je možný pouze ve vhodné sportovní obuvi a k udržení
kvality nového trávníku není možné vstupovat na travnaté
hřiště. Při běhání na tartanu prosíme o preferování
drah 4, 5 a 6, jelikož první tři dráhy primárně využívá atletický oddíl.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Josefem Heroutem
Červnový rozhovor v Kláštereckých novinách je věnován Josefu Heroutovi, který je od šedesátých let minulého století aktivním hasičem v našem městě. Od
začátku devadesátých let působil ve funkci velitele dobrovolných hasičů a je dosud aktivním členem jednotky
na pozici zástupce velitele. Neustále je velkou autoritou.
Po dobu svého působení na pozici velitele vybudoval
profesionální jednotku, kterých v té době bylo v republice opravdu málo, a dodnes je mezi dobrovolnými hasiči
vyzdvihován a uznáván za své schopnosti. V letošním
roce se sice rozhodl začít si užívat důchodového věku,
přesto ale chce nadále působit jako člen v jednotce.

Je práce hasiče náročnější
psychicky nebo fyzicky?
Práce velitele určitě psychicky, je tam ta zodpovědnost,
kdy se musíte rozhodovat i za
ostatní členy sboru. Fyzická
náročnost je znát obzvlášť
u lesních požárů, rychle se šíří
a většinou se jedná o špatně
dostupný terén. Tam je to
hodně o fyzičce.

Josef Herout na vojně
Zachránil jste někdy někomu život?
Těžko říct, to se nikdy nedozvíte. Vyvedete někoho
z hořícího bytu, ale nevíte, jak
by to dopadlo…

Chtěl jste být hasičem už
jako malý kluk?
Já jsem se do Klášterce přivezl v zavinovačce v roce
1948, při osidlování pohraničí, ale narodil jsem se v Praze.
Hned od začátku jsme bydleli
v Husově ulici, takže už tenkrát kolem jezdili hasiči. Už
jako malý jsem byl blázen do
volantu a do hasičů. Od 12 let
jsem chodil do kroužku mladých hasičů, od 15 let jako
dorost, to bylo v roce 1963,
a od 16 jsem začal jezdit
k zásahům.

města, dát dohromady výjezdovou jednotku. Nabídku
jsem přijal, prošel jsem několika odbornými kurzy a také
to pro mě při tvorbě jednotky
znamenalo spoustu papírování.

Působil jste po celou dobu
v Klášterci?
Ano. Jako dobrovolný hasič,
strojník, později jsem přestoupil do podnikového sboru
dobrovolných hasičů ZKL, kde
jsem dělal 5 let velitele.
V roce 1991 mě požádal tehdejší starosta Šroubek, zda
bych se nechtěl věnovat práci
hasiče jako zaměstnanec

Pamatujete si na svůj
první nebo pro vás třeba
nejtěžší zásah?
Já mám špatnou paměť. Na
čísla, na všechno… První
zásah si nepamatuju, koukám hlavně do budoucna
a neohlížím se. Bylo jich za
těch 60 let tolik… Nejtěžší byl
asi požár „likusáku“ v Chomutovské ulici. Na místě byly
plynové lahve, bylo to nebezpečné. Stejně tak požár bývalého klubu Sever u potoka. Po
příjezdu naší jednotky byl
oheň už v takovém stádiu, že
jsme nevěděli, do čeho jdeme. Fyzicky nejnáročnější byl
zásah v Tušimicích při požáru
pneumatik, hasilo se čtyři
dny.

Po příjezdu naší
jednotky byl
oheň už
v takovém stádiu,
že jsme nevěděli,
do čeho jdeme.

Je povolání hasiče ve vaší
rodině tradicí?
To ne. Jen můj syn Jan se v 16
letech začal věnovat hasičině
a dodnes působí v jednotce
dobrovolných hasičů. I když
dnes se již spíše věnuje své
rodině.

Bál jste se někdy při výjezdech?
Nebudu říkat, že ne, nechci
dělat hrdinu. Trocha strachu
je tam vždycky. Nikdy nevíte,
do čeho jdete. Jako mladý
kluk jsem se tolik nebál, byl
jsem blázen. Letíte do toho
a až později si uvědomíte, co
se mohlo stát. Ale my jsme
od toho, abychom zachraňovali.
Jako velitel jste měl zodpovědnost i za ostatní hasiče, musel jste se někdy
rozhodovat o prioritách,
chladnokrevně vyhodnocovat riziko?
Vždycky. Když jsem působil
jako velitel zásahu, vždy jsem
se musel rozhodnout, kam
mohu kluky poslat. Když hrozí nebezpečí, tak je tam zcela
určitě nepošlete.

S manželkou a třemi vnoučaty

Jaké předpoklady by měl
mít hasič?
Profesní zkoušky dobrovolný
hasič nedělá, ale má nějakou
dobu na to, aby splnil podmínky ke vstupu, což je zejména zdravotní a fyzická
způsobilost. Kluci mají umožněno chodit do posilovny, aby
si zlepšili kondici. Já už necvičím, ale dříve jsem samozřejmě musel. Do posilovny
jsem tedy nechodil, ale běhal
jsem.
Když pomineme fyzickou
zdatnost, jaký by měl být
hasič být povahově?
Určitě by to neměl být měkkouš. Nikdy se mi nestalo, že
bych někoho někam poslal
a on by odmítnul. Hasiči ví,
že se o ně velitel postará,
nebojí se, věří mu. Vzájemná
důvěra tam musí být. Musí
věřit jeden druhému, musí to
být kámoši. Našli se i sólisti,
kteří nic neřekli, trhli se a šli
do zásahu, ale dnes už to
neexistuje.
Klášterečtí hasiči také
pořádají soutěže, letos se
však uskutečnit nemohly…
Ano, i soutěže jsou součástí
zvyšování fyzické zdatnosti.

ROZHOVOR S...
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Musím mít rád všechno, co vaří žena (smích). Nejsem
moc masový, ale když žena udělá svíčkovou, rajskou
nebo segedín, tak se po tom můžu umlátit. Ale špička
je pro mě bramborák. Teď v sobotu jsem jich snědl 17,
ale to tam nepište.
Nejoblíbenější barva?
Modrá.
Kde nejdále ve světě jste byl?
V Egyptě. Jezdíme tam na dovolenou asi 15 let zpětně
každý rok. Do Egypta a do Tunisu. Aktivní dovolenou
a památky spíše nevyhledávám, jezdím tam odpočívat,
takže ležím, zaplavu si…
Po požáru klubu Sever v roce 2003
Každý rok po dobu dvaadvaceti let jsme pořádali soutěž
O pohár starosty, bohužel
rekonstrukcí fotbalového
trávníku jsme přišli o prostor. V červnu jsme pro hasiče i veřejnost připravovali
silově-vytrvalostní výstup na
zámeckou věž, kdy hasiči
s aktivním dýchacím přístrojem běhají na zámeckou věž
po schodech a následují další
disciplíny. Letos to nevyšlo
kvůli koronaviru, ale možná
bude náhradní termín.
Máte ženy ve sboru?
Ne.
A proč?
Nehlásí se. Na fyzickou přípravu jsou dost velké předpoklady a ani to u nás nějak
není zvykem. Ale vím, že jinde
jsou, v Kovářské či Ostrově.
Tady zatím ne.

v jednotce zůstal jako dobrovolný hasič. Nikam samozřejmě nepolezu, ale radit
umím a rád pomůžu kdykoliv.
A za to jsem rád.
Odevzdal jste před pár
lety jednotku do správných rukou?
Nepochybně. Teď je tam
spousta
mladých
kluků
a v současné době je jednotka absolutně nejschopnější,
co kdy byla. Tihle mladí kluci
s Filipem Foukalem v čele to
dělají takovým způsobem, že
je opravdu musím pochválit.
Řada z nich působí i v podnikových jednotkách, na elektrárně, mají odborné znalosti
i zkušenosti. Dneska jsem si
jistý, že kdyby se Filip dostal
na generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
tak by koukali, jaké má znalosti a přehled.

V současné době
je jednotka
absolutně
nejschopnější,
než kdy byla.

Co vás nyní naplňuje?
Nyní hlavně vnoučata, mám
jich celkem pět, z toho tři do
3,5 let. Příští rok možná přibyde další. Už budu dědeček
na plný úvazek.

Láká vás adrenalin? Například adrenalinové zážitky?
Mám rád adrenalin. Bungee
jumping tedy ještě ne, ale
třeba start letadla je pro mě
adrenalin vždycky.

Chtěl byste, aby vaši vnuci
byli hasiči?
Adámek teď dostal malou
hasičskou uniformu. Byli jsme
ve spojení přes WhatsApp
a babička se ho ptá: „Adámku, budeš taky hasič?“ A Adámek: „Ne, já budu popelář.“

Bude vám práce hasiče
a zásahy chybět? Rozhodl
jste se odejít do důchodu…
Ano, ale nechci kazit věkový
průměr jednotky (smích).
Myslel jsem, že si trochu
odpočinu. Ale ze strany velitele i z mé je zájem, abych

Jak pokračuje spolupráce
s hasiči z německé partnerské obce Grossrückerswalde?
Občas se navštěvujeme, několikrát se také účastnili
našich hasičských soutěží.

Jaké máte koníčky?
Zaměstnání. A pak zahradu.
Co vám vaše povolání dalo a vzalo?
Dalo mi spoustu kamarádů, přátel. Ale co mi vzalo,
těžko říct. Někdy možná trochu soukromí. Nebo možnost věnovat se více vnoučatům, takže čas. I když
bydlíte na hasičské stanici, jste věčně pryč. Teď se to
s odchodem do důchodu změní a budu se rodině více
věnovat.

Nyní s tamním velitelem
Sebastianem Hilbertem řešíme další období přeshraniční
spolupráce. Uvidíme, jaké
budou podmínky dotace, na
německé straně by rádi
novou zbrojnici, my uvažujeme buď o nových cisternách,
nebo garážích.
Liší se nějak česká a německá „hasičina“?
Ano. Mají úplně jiný styl zásahu. Němečtí hasiči například
nejdou při požáru dovnitř
objektu, snaží se hasit pouze
zvenčí. My, pokud nám to
situace dovolí, chodíme dovnitř. Finančně jsou na tom
také mnohem líp, což se
samozřejmě promítá na vybavení. V Německu je velmi
málo profesionálních hasičů,
většinou tam fungují dobrovolné sbory, které jsou městy
a obcemi dobře podporovány.
Svezl jste se někdy na tyči?
Svezl. V rámci výcviku. Ale
pro muže to zrovna příjemné
svezení není.
Navštívil jste někdy hasičárnu i v jiné cizí zemi?
Když jsem začínal, byli jsme
se s tehdejším starostou
Šroubkem podívat v bývalé
rakouské partnerské obci Hallein. I tam jsem se – stejně
jako v Německu – dozvěděl,
že mají převážně dobrovolné

hasiče a že mají větší finanční
podporu.
Když se díváte na film
o hasičích, třeba Oheň
s Kurtem Russellem a Williamem Baldwinem v hlavních rolích, podobají se
zásahy realitě?
Na konci tohoto filmu mi vždy
vyhrkne slza. Ale samozřejmě to je jiné. Ve skutečnosti se nejprve shánějí
hlavní vypínače plynu, elektřiny, volá se na rozvodny, ve
filmu to samozřejmě chodí
jinak. Avšak stejně jako ve
zmíněném filmu platí hlavní
zásada – vždy musí být na
průzkum i zásah alespoň dva.
Pojedete letos na dovolenou do Egypta?
Letos jsme měli v plánu dovolenou v Tunisku, ale zrušili
jsme ji kvůli situaci ve světě.
Měli jsme jet s vnoučetem.
Pojedeme v Čechách na chalupu a příští rok se uvidí.
Děkuji vám za příjemný
rozhovor, přeji hodně
zdraví, radosti s rodinou
a za celé město děkuji za
vaši mnohaletou práci.
Já děkuji, těší mě, že jsem za
tu dobu mohl pro město něco
udělat. A také bych chtěl na
závěr poděkovat rodině za
trpělivost.
Adéla Václavíková ■
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Klášterecké hudební prameny se uskuteční
navzdory okolnostem
Pár měsíců to vypadalo, že
jedna z nejtradičnějších akcí
kláštereckého kulturního života bude zrušena. Matka příroda, osud či komediantský
pánbůh, jak kdo chcete, se
ovšem umoudřili a prostředí
kláštereckého zámku rozezní
tóny vážné hudby. Je zapotřebí zmínit, že nám i v této
těžké době zůstali věrni partneři, bez kterých by se festival nemohl uskutečnit –
město Klášterec nad Ohří,
Ústecký kraj v rámci projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, společnost
Toyoda Gosei a Skupina
ČEZ.
Slavnostní hudba
na kláštereckém zámku
& Klášterecké varhany
opět žijí
Letošní, již 16. ročník festivalu, zahájí koncert nazvaný
Slavnostní hudba na kláštereckém zámku. V pondělí
6. července od 20 hodin se
ve velkém renesančním sále
představí sopranistka Varine Mkrtchyan z Arménie

Jaroslav Svěcený

společně s uměleckým ředitelem festivalu Jaroslavem
Svěceným. Ten vystoupí
také následující den v rámci
koncertu Klášterecké varhany
opět žijí v kostele Nejsvětější
Trojice. Na zrekonstruované
varhany zahraje divákům festivalu již dobře známá
Michaela Káčerková. Společně s Jaroslavem Svěceným připomenou nádherné
barokní skladby Georga
Friedricha Händela, Johanna
Sebastiana Bacha, Antonia
Vivaldiho či soudobé chrámové fantazie Jaroslava Svěceného.
Ve znamení harfy
a houslí
Letošní ročník přinese také
jednu novinku – ve středu
8. července se od 20 hodin
promění na koncertní sál i druhý klášterecký kostel - Panny
Marie Utěšitelky na hřbitově.
V jeho prostorách potěší naše
uši také harfenistka Barbora Plachá. Unikátní spojení
houslí a harfy nabídne hudbu
Jana Křtitele Krumpholze,

Smigmátor
Louise Spohra, Gabriela Faurého a výjimečnou Fantazii na
Smetanovu Vltavu skladatele
Trnečka, která je pilířem české
harfové literatury. Koncert
doplní skladby Nicoló Paganiniho původně psané pro housle a kytaru a nyní u nás poprvé
hrané ve verzi s harfou.
Swingový galavečer
Od Elánu ke klasice
Cigánski diabli
a Jaroslav Svěcený
Ve čtvrtek 9. července se
letos poprvé rozezní nádvoří
zámku. Vystoupí na něm Jan
Smigmátor se svými hosty
v pořadu nazvaném Swingový
galavečer. Do světa popové
hudby nás o den později
zavede hvězda slovenské
populární hudby Vašo Patejdl a jeho hosté. Koncert
nazvaný Od Elánu ke klasice
začne na nádvoří kláštereckého zámku v pátek 10. července ve 20 hodin. Etnickou
hudbu letos zastoupí celo-

Vašo Patejdl

světově proslulý slovenský
ansámbl Cigánski Diabli,
který je kláštereckým divákům důvěrně známý. Atmosféru na nádvoří zámku rozpohybuje v sobotu 11. července od 20 hodin společně
s Jaroslavem Svěceným.
Mládí na pódiu
Na kláštereckém zámku bude
mezi 6. a 12. červencem znít
hudba od rána do večera,
neboť v dopoledních hodinách
probíhají houslové kurzy
mladých interpretů pod
vedením Jaroslava Svěceného. Koncert talentovaných účastníků se odehraje
v neděli 12. července od 14
hodin ve velkém renesančním
sále.
Italské housle
17. a 18. století
Letošní ročník Kláštereckých
hudebních pramenů ukončí
pořad s názvem Italské housle
17. a 18. století. Za doprovodu
tradičního orchestru Virtuosi
Pragenses a za účasti houslisty Martina Kose předvede
špičkové nástroje i hudbu
umělecký ředitel festivalu
Jaroslav Svěcený v neděli
12. července ve 20 hodin na
nádvoří zámku.
Vstupenky na jednotlivé
koncerty či na celý festival si
můžete rezervovat nebo přímo zakoupit na pokladně
kláštereckého zámku od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.
Další informace najdete také
na webových stránkách kultura.klasterec.cz.
Miroslav Nyklíček ■

V červenci se v galerii Kryt představí již
potřetí známá fotografka Lenka Hatašová
Lenku určitě nemusíme dlouze představovat. Svoji tvorbu
v galerii Kryt odprezentuje
již potřetí, troufám si tedy
říct, že se tak stala jedním
z našich dvorních vystavovatelů. Poprvé si její umění
mohli návštěvníci vychutnat
v roce 2017 během výstavy
Obrazy Izraele a podruhé
v roce 2019 v rámci série
výstav Osudové devítky,
kdy naší galerii poskytla
dosud nepublikované fotografie z průběhu listopadu
1989 v Praze.
Tentokrát nás Lenka seznámí s projektem V jiném světle. Sama autorka
o tomto projektu říká: „Při
fotografování známých osobností jsou parametry snímků
většinou předem dané a já
mám velmi málo prostoru
k
vlastnímu
vyjádření.
Média, pro která převážně
fotím, mají obvykle přesnou
představu, pracuje se v ate-

Michael Kocáb

Monika Absolonová Horná
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liéru se zábleskovými světly.“
Lenku k fotografování přivedl
její otec, který pracoval jako
fotograf v Ústavu jaderného
výzkumu v Řeži. Lenka Hatašová se věnovala válečné
fotografii, zachytila válečný
konflikt v Jugoslávii, a také
fotografování
tenisových
grand slamů Australian
Open, French Open, Wimbledon a US Open. Na konci
devadesátých let se začala
věnovat portrétům slavných.
Nyní je Lenka známou fotografkou celebrit. Její snímky
najdete na nesčetných titulních stranách nejrůznějších
časopisů, ale i na obalech
hudebních CD či v internetových magazínech. I ona je
však puzena vyjadřovat se
kromě komerční práce také
svobodně. Občas utíká do
přírody s kompaktním fotoaparátem nebo jen fotomobilem, v nedávné době však

vytvořila zajímavý volný projekt, ve kterém hrají hlavní
roli stále ti slavní lidé, které
fotí ve svém ateliéru. Tedy
hlavní roli u vlastně hraje
„jiné světlo“.
„Ve svém volném projektu
V jiném světle jsem se naopak
snažila, aby byly fotografie
pořízené v přirozeném světle,
které je různě modulované
– hledala jsem světelné průzory, paprsky, protisvětlo.
Použila jsem například i světlo
svíčky, čelovky nebo speciální
žárovku, kterou jsem si
v podobě mikrofonu nechala
vyrobit pro fotografii Karla
Gotta.“
Asi každý profesionální fotograf se kromě své obživy více
či méně zabývá vlastní volnou
tvorbou. Je to jakýsi útěk od

INFORMACE
Vernisáž výstavy V jiném světle se uskuteční
10. 7. 2020 v 17 hodin
v galerii Kryt a jako
každoročně ji hudebně
zahájí houslista Jaroslav Svěcený. Výstavu
si budete moci prohlédnout až do konce letních
prázdnin každý všední
den včetně víkendů
a svátků.
reality všedního dne, od
komerčního focení, často svázaného požadavky zadavatelů, ke svobodnému vyjádření.
Na výstavě uvidíte slavné
osobnosti v situacích či prostředích, v jakých se běžně
fotografovat nenechávají.
Portrétovaní tak poodhalují
cosi ze svého soukromí,
aktuálního naladění i z hlubin
svého nitra.

Tipy na prázdninové čtení
Že je pan Luděk Kubát místním spisovatelem, jistě víte, že si zvolil za svůj žánr
detektivní příběh, asi také, že patří kapitán Beránek či výtvarník Ctirad Karafiát
k jeho oblíbeným postavám, už vědí spíše
věrní čtenáři. A právě ty, ale nejen je, by
mohlo zajímat, že se pan Kubát jednoho
červnového dne objevil v naší redakci,
aby skromně upozornil na svou právě
vycházející detektivku.
Zprvu by se mohlo zdát, že se autor skrze ni vyrovnává
se školními traumaty – kniha s názvem Brutalita totiž
začíná zmizením jedné klášterecké učitelky… Zda měl při
tvorbě této postavy na mysli nějakou konkrétní místní
pedagožku, nevíme. S postupujícím dějem navíc ještě
roste počet pohřešovaných a zároveň přibývá množství
tajemných obálek. Rozklíčování spletitého příběhu a míry
jeho inspirace realitou je nyní na vás. Klasickou knihu či
e-knihu lze zakoupit např. v e-shopu nakladatelství Moba.
Nové přírůstky městské knihovny:
Vlastimil Vondruška:
Kronika zániku Evropy 1984–2054
Románové vyprávění osudů rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek
evropské civilizace. Autor vychází z reálného základu, jak to celé začalo - a končí
úvahami, jak by to celé mohlo skončit:
Zánikem civilizace. Mrazivá dystopie?
Možná, že ne tak úplně...
Amanda Stevens: Probuzení
Poslední díl série o hřbitovní královně
Amelii Grayové. Smyčka se uzavírá na
Loubincovém hřbitově. Duchové, tajemno, podsvětím sevřený Charleston, dávná
rodinná tajemství. Amelie může ztratit
víc, než by čekala. Může ztratit sama
sebe... Kdo jí usiluje o život a proč? A jak
se vším souvisí John Devlin, její bývalý
přítel?
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Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol
Mateřské školy
Den dětí uspořádaly v pondělí 1. června všechny školky, probíhal na školních zahradách. Počasí nám přálo, děti si svátek
pěkně užily a dostatečně si zasoutěžily. Za odměnu obdržely brožurku „Ztracen v Klášterci nad Ohří aneb Alíkovo velké
dobrodružství“.
Prázdninový provoz
Červenec 2020
od 01. do 31. 07.

Srpen 2020
od 03. do 21. 08.

od 24. 08.

MŠ Stonožka Školní ul.

Otevřená

Uzavřená

Otevřená

MŠ Bruslička Souběžná ul.

Otevřená

Uzavřená

Otevřená

MŠ U Jablíček Lípová ul.

Uzavřená

Otevřená

Otevřená

MŠ Duha Dlouhá ul.

Uzavřená

Otevřená

Otevřená

MŠ Sluníčko Lesní ul.

Uzavřená

Uzavřená

Uzavřená

MŠ Lesní bude v období letních prázdnin uzavřená z důvodů rekonstrukce kuchyně.
Již s předstihem oznamujeme, že o vánočních prázdninách ve dnech 28.–31. 12. 2020 bude v provozu MŠ Stonožka ve
Školní ulici.
ZŠ Krátká
Předávání vysvědčení bude
probíhat dle pokynů, které
v době přípravy novin ještě
nebyly zveřejněny, najdete je
na webových stránkách školy.
Ředitelské volno ve dnech
29. a 30. června zůstává
v platnosti.
ZŠ Školní
Předávání vysvědčení proběhne dle zveřejněného
harmonogramu. K němu se
váží další plánované aktivity
školy a navzdory vyhlášce
MŠMT ze dne 15. června se již
nebude plánovaný program
před koncem roku měnit.
Děkujeme všem rodičům
a žákům za spolupráci při
domácím vzdělávání. Přejeme všem báječné léto! Za ZŠ
Školní Ivana Jiránková a Miloslav Hrachovec
Víte, jakou barvu má věda?
Od letošního školního roku je
naše škola zapojena do pro-

jektu Erasmus+ „The
colours of Science“. Koordinátorkou projektu je ředitelka školy, paní Monika
Bártová. Cílem projektu je
povzbudit naše žáky k dalšímu
studiu přírodních věd, podnítit
jejich zájem o vědu a ukázat
jim, že přírodní vědy nejsou
rozhodně nudné. Zároveň to
je pro školu šance pokračovat
v projektu stejného typu s již
známými partnery z předchozího projektu Comenius
v letech 2012–2014.
Třináct žáků z šestého až
devátého ročníku druhého
stupně ZŠ pracovalo na projektu od listopadu do března.
Žáci chodili každé pondělí na
schůzky
Badatelského
klubu, kde si mohli vyzkoušet spoustu pokusů z chemie, fyziky a biologie.
Zároveň se tak připravovali
na společné mezinárodní
setkání v partnerské zemi
Španělsko, které se mělo

uskutečnit v březnu 2020 ve
městě Jáen a bylo zrušeno
v souvislosti s výskytem
nemoci COVID-19. To nás
velmi mrzí. Na první společné
setkání s partnery ze Španělska, Portugalska, Polska
a Slovinska jsme se velmi
těšili. Žáci zde měli partnerům ukázat své experimenty
spojené s tématem projektu,
jímž jsou barvy. Snad budeme mít více štěstí na podzim,
kdy nás čeká nové setkání
v Lisabonu.
Jakou barvu má tedy věda?
Závěrem 1. ročníku můžeme
shrnout, že ne pouze šedivou
a rozhodně ne jen jednu!
ZŠ Petlérská
Na I. stupni v červnu nadále
probíhá prezenční výuka,
denně dochází 5 skupin do 15
žáků. Mají zajištěné obědy
i družinu. Žáci II. stupně se
setkávají formou třídnických
hodin, každý den přichází
jeden ročník. Na detašovaném pracovišti ZŠ Havlíčkova byla umožněna docházka
do školy od 1. června, žáci
docházejí jednou týdně na
třídnickou hodinu. Letošní
hodnocení žáků a uzavírání
klasifikace probíhá v souladu
s vyhláškou MŠMT, postup byl
odsouhlasen radou školy,
informace jsou dostupné na
webových stránkách školy.
Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. června od
8 hodin. Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 15. června
bude umožněn vstup do
školy všem žákům bez
omezení počtu. Každý žák,
který si pro vysvědčení osobně přijde, nesmí mít příznaky

virového onemocnění a toto
musí být doloženo také písemně čestným prohlášením,
které musí přinést vyplněné
s sebou. Formulář prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy. Pro
nevyzvednutá vysvědčení si
mohou přijít žáci, případně
jejich zákonní zástupci, termíny na webu školy. Na pondělí
29. a úterý 30. června je vyhlášeno ředitelské volno.
Na začátek září připravujeme adaptační seznamovací
odpoledne pro prvňáčky, na
konci září školu v přírodě pro
7. a 8. ročník.
Všem žákům přeji krásné prázdniny, pedagogům
a správním zaměstnancům
velké poděkování za zvládání
mimořádné situace a vřelé
přání do nového školního
roku, aby „svět byl zase
v pořádku“! Jaromír Mácha,
ředitel školy
ZUŠ
Pohodlně z domova do
ZUŠ a novinky v uměleckém vzdělávání
Do základní umělecké školy
se můžete přihlásit i po
20. červnu a přitom být pohodlně doma nebo kdekoliv
jinde. Stačí otevřít webové
stránky na jakémkoli zařízení
a na úvodní straně rozkliknout e-žádost o přijetí. Společně s vyplněním zadáte
termín talentového pohovoru dle svého výběru. Po
prázdninách vás budeme
očekávat. Dodatečný zápis
potrvá do 15. září, máte tak
čas si přes prázdniny vybrat
z naší nabídky oborů a hudebních nástrojů.
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Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol
Novinkami jsou přípravné
studium pro tanec a divadlo
TĚLOMLUVA, postupné (volné) využití a implementace
anglického jazyka do
uměleckého vzdělávání
metodou CLIL (zatím vybrané
hudební nástroje – klavír, klarinet, saxofon, trubka, zpěv,
hudební nauka). Pilotně se
velmi vydařilo přípravné studium hudebního oboru HUDBY HRÁTKY, kde děti
poznávají svět hudby a naší
ZUŠky skrze muzicírování,
zatím bez konkrétního nástroje. TĚLOMLUVA a HUDBY
HRÁTKY volně navazují na
čtyř oborový kurz MINI ZUŠKA, pro 4leté děti (říjen –
květen).
Den otevřených dveří UŽ
v ZUŠ ala ZUŠ OPEN proběhne hned v první polovině
září a reprezentační koncert
našich absolventů dne 16. září
od 18 hodin. Více na stránkách www.zusklasterec.cz
Gymnázium a SOŠ
Pozvánka na další ročník
Poznáváme společně
2020/2021
Vážení senioři,
velice nás mrzelo, že jsme
letošní ročník museli tak brzy

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 20. června to budou tři
roky, co nás
navždy opustil pan Jan
Hunčár. Kdo
jste ho znali,
vzpomeňte
s námi.
1. července uplyne 5 let od
úmrtí pana
Grzegorze
Dubowského. S láskou
stále vzpomíná manželka s rodinou.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.
9. července uplyne jeden
rok, co nás navždy opustila
paní Marie Čechmanová.
S láskou vzpomínají dcera
Marie s rodinou, dcera Jaroslava s rodinou a sourozenci
s rodinami.

PRO PŘIHLÁŠENÍ MÁTE
DVĚ MOŽNOSTI:

Vidíte to usilovné soustředění na „bylinkovém kurzu“? Senioři
se neliší od současných školáků.
ukončit, ale zdraví všech bylo
a je přednější. Nyní se však
můžete již přihlašovat do
dalšího ročníku a opět vás
budou čekat nové kurzy. Zde
je malá ochutnávka toho, co
bude možné zažít…
Rádi čtete a ještě raději se
o knihách bavíte? Chcete si
popovídat o nejnovějších knihách i o zásadní klasické literatuře? Pak právě pro vás je
určen ČTENÁŘSKÝ KLUB,
který povede oblíbený Jakub
Hrbek. Každý měsíc si doma
přečtete vybranou knihu,
abyste se o ní pak mohli pobavit nad kávou či čajem a něčím
na zub. Předpokladem k účasti
bude ona přečtená kniha dle
domluvy.
Fotky, videa a vyprávění z cest
po světě, základní informace
o světadílech, státech, zábavné testíky, hry a soutěže na
téma cestování, práce s internetem, mapami, geografickými materiály při vyhledávání
zajímavostí, vytváření projektů či prezentací, poznávání
okolí z geografického hlediska
- o tom všem bude NOVÁ
CESTOMÁNIE, kterou povede vaše vrstevnice, paní Hana
Příšovská.
Zveme také na zážitkovou
PRVNÍ POMOC S ONDROU.
Problematika první pomoci je
velmi diskutovaná… máme ji
podat, nebo ne? Tak se nebojte a pojďte si to prostě vyzkoušet. Trocha teorie s praktickým
cvičením vám představí novinky v poskytování první pomoci
a vyvrátí zažité, dnes již
nefunkční, postupy. Nové
standardy budou pro některé
velmi překvapující. S Ondrou
proberete úrazové i neúrazové
stavy. Zvládne to opravdu kaž-

dý a komu se udělá špatně
z krve, tak bude mít okolo sebe
tým lidí, kteří mu hned pomůžou. Garantem toho kurzu je
Dagmar Eichlerová.
Zařazeny budou také loňské
novinky KRUHOVÉ TANCE,
ČCHI-KUNG, KOUZELNÉ
BYLINKY a HISTORIE OKOLÍ s lektorkou Kristýnou Sladomelovou. V nabídce dál
zůstávají tradiční kurzy
cizích
jazyků,
počítačů,
výtvarná dílna a kurz Bezpečný senior.

1. Využijete online přihlášku
Vyplnění je jednoduché
a zabere vám jen pár minut, určitě vám s vyplněním
pomohou děti či vnoučata.
2. Podejte si klasickou,
papírovou přihlášku
Stáhněte si a vytiskněte
přihlášku z webových stránek města, vyplňte ji
a odevzdejte na podatelně
Městského úřadu v Klášterci nad Ohří. Již vytištěnou přihlášku a kompletní
přehled kurzů s popisy lze
také vyzvednout v infocentru, na podatelně radnice
nebo na odboru sociálních
věcí, školství a sportu
v Zahradní ulici č. 10.
Přihlášku je nutné podat
do 31. července 2020, na
později přijaté přihlášky
nebude bohužel brán zřetel.
Bližší informace k projektu
Vám podá Lucie Černá,
tel. 474 359 629, email:
cerna@muklasterec.cz
Těšíme se na vás v září!
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První poCOVIDové „vítání“ proběhlo 13. června,
na zámku bylo veselo
Seznamte se opět s novými občánky našeho města. Radost rodičů z jejich dětí se zpravidla změřit nedá, je obrovská. A proto
zřejmě jen těm z nich, kteří jí unesou o něco víc, bývá naděleno její dvoj- až trojnásobné množství. Gratulujeme k narození
těchto úžasných dětí, přejeme všem krásné léto, hodně štěstí a zdraví. Foto: Nikola Chalupníčková, Facebook: NikiChFoto

Barbora Cinegrová

Eliška Cinegrová

Nikola Cinegrová

Pavel Damašek

Tereza Trnková

Bruno Pokorný

Amálka Kytková

Vojtěch Říha

Lucie Hejtmánková

Jiří Bania

Adéla Hutníková

Nela Hutníková

Redakce pátrá po rodině paní Albrecht – II. díl
V minulém čísle jsme zveřejnili žádost paní Tanji Albrecht
z Německa o pomoc při pátrání po příbuzných pocházejících
z Čech. Její dědeček, Josef
Huss (narozen 1906), měl mít
s rodinou někde v okolí Klášterce nad Ohří statek s koňmi.
Pátrá se i po jeho případných
potomcích z prvního manželství.
Co jsme dosud zjistili?
Rodina Hussových mohla být
v blízkém okolí značně rozvětvena, např. v pamětech paní
Marie Prebslové (95 let) se
objevuje jistý řídící učitel Hus
z německé školy v Kotvině
(na konci příjmení měl pravděpodobně jako Němec zdvojené -s). Paní Prebslová ve
své knize velmi krátce vzpomíná na jeho dobrý charakter
a skromné poměry, ve kterých s manželkou vychovali 6
dětí, kolem roku 1930 již
z větší části dospělých. Pan
učitel zemřel prý náhle ještě

před rokem 1938 na školním
výletě, kam se vypravil se
svými žáky. Příbuznost paní
Tanji s nimi ale zatím není
potvrzena.
Jisté už je, že se její dědeček,
kterého pojmenovali po otci,
narodil nesezdanému páru jednadvacetiletému Josefu
Hussovi a dvacetileté Emmě
Löfflerové – 28. 3. 1906
v Útočišti v rodném domku
jeho matky č. p. 13, který
dosud stojí. Jeho otec Josef
(pradědeček paní Tanji) se
k Löfflerovým přistěhoval
z Miřetic. Pocházel z domu
č. p. 35, kde žili jeho rodiče,
Anna Hussová, rozená Ponitzová, a Johann Huss, a zpočátku minimálně dalších 5
sourozenců narozených v rozmezí let 1874-1891 (2 chlapci
a 3 dívky). Dva z nich zemřeli
v dětském věku. Není vyloučeno, že domácnost sdíleli
ještě s dalšími příbuznými.
Jiní Hussovi pak žili ještě

v nedalekém domě s č. p. 17.
Mezitím začínalo být v domku
v Útočišti postupně těsno.
K malému Josefovi má totiž
v roce 1910 přibýt sestřička
Anna. To už byl důvod k přestěhování se do blízkého
domu s č. p. 20 a ke sňatku
mladých rodičů. I tento jejich
další domov zřejmě patřil
někomu z rodiny Löfflerových. Emma a Josef se brali
1. července 1911 a v listopadu téhož roku se jim narodil
syn Eduard, který zemřel
v 8. měsíci na tuberkulózu.
Další stopa po rodině je z roku
1913. Dědečkovi paní Tanji
bylo právě 7 let, jeho otec
Josef měl v té době pracovat
jako dělník a matce se na konci dubna narodila dcera
Rosa. Bohužel i ona je důkazem tehdejších častých úmrtí
v raném dětském věku, zemřela na konci května 1914,
nicméně ze záznamu o jejím
narození se dozvídáme o je-

jich přesídlení do Miřetic,
tentokrát do domu č. p. 47.
Ten stojí dodnes a podle dokumentů z archivu stavebního
úřadu prošel v létě roku 1912
stavebními úpravami a došlo
v něm k rozšíření podkrovních
prostor na obytné místnosti.
Hospodářství s koňmi by zde
možná být mohlo, pozemek
byl poměrně velký, ale stojí
na skále a majiteli byli tehdy
manželé Marie a Josef Sacherovi. Jejich příbuzenský vztah
k Hussovým se zatím nepodařilo potvrdit. V roce 1913
již také nežil Johann Huss.
Zatím poslední informaci
o pobytu máme z knihy
domovských příslušníků v Miřeticích z let 1909–1938,
obsahuje záznam o Josefu
Hussovi s rodinou hlášeném
opět v č. p. 35. Dům už dnes
nestojí, nicméně se zdá, že
onen rodinný statek byl právě
v Miřeticích. O dalších osudech rodiny zase příště.
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POHLED DO HISTORIE

Hans Sattler nám prozradil, jak vypadalo náměstí před
válkou. A proč je tu dřevěná kontrukce?
Na jejím místě stál kdysi
dům č. p. 94. Dům, ve kterém byla restaurace U Zlatého lva a v jejím sále
fungovalo od roku 1922
Kino invalidů.
Po druhé světové válce byl
v tomto domě hotel Moskva,
který následně vyhořel. Na
jeho místě byla postavena
ona dřevěná konstrukce, kde
v současnosti funguje veřejné
WC.
Vrátíme se na chvíli v čase
a projdeme si naše náměstí v době před druhou světovou válkou. Na pivo jste
mohli zajít také do hostince
U Slunce (č. p. 8) Karla Krehana. V tomto domě měl také
řeznictví Josef Heger. Maso
jste mohli koupit i v dalším
řeznictví, u pana Franze Zeinera (č. p. 91) a hned vedle
(č. p. 90) se nacházel do roku
1938 obchod s obuví Baťa
a poté holičství pana Schmiedla.
Malá restaurace fungovala
také v horní části náměstí
domě č. p. 66. či v přízemí
radnice, ke které přiléhal hostinec Na Radnici. Zajímavostí
pro nás může být dům
č. p. 67, kde žila Pauline Venier, vnučka Karla Veniera,
ředitele thunské porcelánky.
Přesuneme se do dolní
části náměstí, k domu
č. p. 10, kde bylo před válkou ředitelství thunského
velkostatku.
Cukrárna jako taková stála
dole pod kostelem v zatáčce,
na místě současné Módy Elegant, a vlastnil ji pan Leopold
Löwe. Různé sladkosti a cukrovinky jste si ale mohli koupit i na náměstí u paní Franzisky Weisnerové (č. p. 9).
V domě č. p. 7 měl živnost
kovář pan Mader, papírnické
potřeby jste mohli zakoupit
u Fritze Bartla (č. p. 6) a hned
vedle, v domě č. p. 5, byl
obchod s jízdními koly a šicími
stroji. Každé ráno jste si mohli

U Zlatého lva

Klášterecké náměstí ve 20. letech 20. století

Hostinec U Šumburku
zajít pro křupavé housky do
pekařství, které vlastnil pan
Wenzl Pross (č. p. 4) a u Julie
Viereblové jste si mohli koupit
v obchodě s delikatesami třeba výběrovou šunku (č. p. 3).
Přemístíme se do levé,
západní strany náměstí,
kde provozoval vou živnost
v domě č. p. 96 Hugo Polz.
Vlastnil obchod s koloniálním
zbožím a také železářství.
Vedle něj pak své služby nabízel klempíř pan Mager (č.
p. 95).
V domě č. p. 93 žil Franz
Schuster, který by vám jako
švec s radostí opravil boty,
a vedle, v domě č. p. 92, byl
poštovní úřad a rodiště řezbáře a malíře Leopolda Fritsche.
A to už se dostáváme do
horní části náměstí, kde se
v domě č. p. 6, v němž mj.

žila Berta Löffler, nacházela
pobočka jirkovské spořitelny,
a vedle (č. p. 65) žil sedlák
Oswald Handschmann. Svůj
byt zde měla také paní učitelka Imlerová a žil zde pan
Karl Schürer.
Kdybychom odbočili směrem dolů, po pravé části
náměstí směrem k radnici,
ocitli bychom se u obchodu
tehdejších elektropřístrojů
pana Josefa Flegenhauera.
V dalším bytě v tomto domě
žil také Max Pleil, který provozoval omnibusy, a nakonec
ředitel školy pan Dorschner.
Vedle v domě č. p. 88 bydlela
Amálie Teuchner, byla zde
dále advokátní kancelář a šicí
dílna, kde se vyráběly rukavice, a žehlírna košil.
V domě nad radnicí (č. p. 87)
u spojovací uličky do dnešní
Kostelní ulice stál bchod

s konfekcí a módním zbožím,
který provozoval pan Qiudo
Lammel.
A nakonec zbývají pouze
domy pod schody, které
v minulosti spojovaly horní a dolní Klášterec. Domy
i schody byly zbourány přibližně v polovině 50. let 20.
století a našli bychom v nich
klempířství pana Hottka, řeznictví Heger, byt Adolfa
Köhlera a krámek obchodníka
se zeleninou, pana Franze
Handschmanna.
Na našem náměstí to kdysi
opravdu žilo, a to dokonce
ještě v naší poválečné a porevoluční historii. Určitě si mnozí z vás vzpomenou na řeznictví pana Kaldy, řeznictví
v horním rohu náměstí či dole
na náměstí v bývalé provozovně pana Hegera. Vzpomínáme také na cukrárnu,
holičství/kadeřnictví, obuv či
oděvy, mlékárnu, potraviny,
restauraci U Radnice, ovoce
a zeleninu, fotografický ateliér, knihkupectví paní Blehové, kavárnu U Ohaře či
Biotéku.
Nesmíme na věci nikdy
přestat nahlížet v historických souvislostech a s přihlédnutím všech okolností
– přesto je stále jen na
nás, na obyvatelích našeho města, jestli se našemu
náměstí podaří znovu
vdechnout život.
Lenka Fricová ■

TIP NA VÝLET
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Máte již plán na dobu letních prázdnin a dovolených?
Pokud se v něm vyskytují nějaká ta hluchá místa, můžete je využít pro návštěvu místních památek, expozic
či kulturních akcí. Nabízíme základní dostupný přehled,
který dokládá, že i tak malé město, jakým je Klášterec
nad Ohří, má v létě co nabídnout. V příštím čísle bychom
se zaměřili na letní vyžití v královském městě Kadani.

Zámek Klášterec
Zámek nabízí tři prohlídkové okruhy: I. Porcelánový, II. Pohádkový, který
návštěvníky zavede do země
plné pohádek Vítězslavy Klimtové, k vidění jsou zde také
loutky rodiny Matěje Kopeckého a nakonec se ještě
vystoupá na zámeckou vyhlídkovou věž, kde si můžete
prohlédnout autorskou výstavu paní Štefánkové z Kraslic
pod názvem „Bylo, nebylo“
vyprávějící pověsti a legendy
Krušných hor. III. okruh
Atraktivity tvoří v současnosti středověká interaktivní
výstava, která odkazuje
k období vzniku města Klášterce nad Ohří. Je vhodná
obzvláště pro rodiny s dětmi.
Otevírací doba zámku je kromě pondělí denně do 9 do
17 hodin. Prohlídky začínají
vždy v celou hodinu, Porcelánový okruh si můžete prohlédnout každou hodinu, další
dva okruhy se střídají každou
druhou hodinu. Poslední
prohlídky začínají v 16 hodin. Vstupenky jsou k prodeji
v místní pokladně. Občerstvit
se můžete v kavárně v prostorách zámku.
Zlaté poklady Hollywoodu
Originální hollywoodské filmové rekvizity, se kterými natáčeli své nejslavnější filmy
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Richard Gere
nebo Brad Pitt, skutečné
rekvizity z filmů Trója, Mumie,
Láska nebeská nebo Alexan-

der Veliký spolu s originálními
kresbami ze seriálu Simpsonovi nabídne zrakům návštěvníků zámek od 24. července.
Výstava potrvá do konce
srpna.
Komentované prohlídky
kostelů Nejsvětější Trojice
a Panny Marie Utěšitelky
jsou novinkou letošní turistické
sezony. Speciální okruh, který
návštěvníky seznámí nejen
s historií dochovaných církevních staveb, ale i s jejich předchůdci, je umožněn díky ochotě
pana faráře Audyho, který kostelní památky otevírá veřejnosti. Součástí prohlídky kostela
Nejsvětější Trojice je hrobka
rodu Thun-Hohensteinů. Ti jsou
neodmyslitelně spjati s historií
města a také o nich bude okruh
pojednávat. Délka tohoto okruhu je maximálně 100 minut.
Termíny a časy prohlídek naleznete na webových stránkách
zamek.klasterec.cz. Vstupenky
budou v prodeji v zámecké
pokladně.
(Komentovaná prohlídka zámeckým parkem a ulicemi
starého města s divadelníky
DS Klas, Tajemství klášterecké minulosti, je plánována opět na září.)
Galerie Kryt
Během letních prázdnin zde
budete moci pohlédnout do
tváře slavným osobnostem
zvěčněných na fotografiích
Lenky Hatašové. Více o výstavě se dočtete na str. 10.
Vstup je zdarma. V době letní
turistické sezony je otevřeno

stejně jako v infocentru pod
radnicí denně – ve všední dny
od 8:30 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 17 hodin.
Komentované prohlídky zámeckého parku
Znalec a příznivec zámeckého
parku, František Kroupa,
bude opět provázet parkem.
V rámci prohlídek pořádaných
v průběhu celé letní sezony
prochází se zájemci o místní
flóru postupně všechny tři
okruhy zámeckého parku,
přičemž vybírá to nejzajímavější, co je právě k vidění
s ohledem na fázi vegetačního období. Vstupenky jsou
v prodeji v infocentru na radnici. Termíny budou zveřejněny s předstihem na webu
a FB města Klášterce nad
Ohří. Nejbližší termín je
v sobotu 18. července od
16 hodin, kdy během 70-80
minut propojí pan Kroupa
Zámecký a Stíbalův okruh.
Sraz u kašny před zámkem.
Velikost skupiny je omezena,
rezervace vstupenek je možná předem na telefonním čísle: 474 359 687. Domluvit lze
podle možností pana průvodce i individuální prohlídku pro
skupiny.
Prohlídky s Davidem Kodytkem:
Komentovanými prohlídkami hradu Šumburk
vás provede místostarosta
města, milovník hradu a historik v jedné osobě, a to vždy
jednou měsíčně, nejbližší termín je naplánovaný na neděli
12. července, v srpnu by se
akce konala předběžně začátkem měsíce, v září pak ještě
znovu v rámci Dnů evropského dědictví. Sraz u informační
tabule pod hradem je ve 13
a v 15 hodin. Počet míst není
omezen, vstup je zdarma,
buřty s sebou, v případě příznivého počasí bude možnost
si je zde opéct.
Komentovaná prohlídka kapliček Sedm bolestí
Panny Marie
V sobotu 11. července v 11
a ve 13 hodin se můžete
zúčastnit kostýmové komentované prohlídky místní unikátní barokní památky.
Zasvěcený výklad poskytne
David Kodytek alias hrabě
Thun. Sraz u hlavní vstupní
brány do parku.

Muzeum hodin
Otevírací doba v průběhu letní
sezony je denně od 10 do 17
hodin. Kvůli prohlídce není třeba se objednávat u majitele
předem, stačí zazvonit na
domovní zvonek u vchodových
dveří muzea nacházejícího se
naproti infocentru radnice.
Stálá expozice starožitných
hodin z různých částí Evropy
je nyní doplněna i o nové exponáty. K tomu se vám dostane
zasvěceného výkladu jejich
sběratele. Vstup s rouškou.
Minerální prameny a infocentrum v areálu Lázní
Evženie
Otevírací doba informačního
centra s pitným pavilonem,
kde lze zakoupit suvenýry
a načerpat Městský a Klášterecký pramen: denně od
8:30 do 17 hodin, polední
přestávka od 12:00 do 12:30.
Pitný pavilon vedle lázeňského domu, kde se nachází
minerální pramen Evženie, je v provozu denně od
10:30 do 17 hodin, polední
přestávka 12:30–13:00.
Městská knihovna
Knihovna už dříve oznámila,
že letos v létě rezignuje na
omezený provoz. V červenci
a v srpnu zůstává otevřeno
oddělení pro děti i dospělé, a to každé pondělí, středu a pátek dopoledne od 9
do 12 hodin, odpoledne od
13 do 17 hodin. Děti si
mohou v těchto dnech kdykoli
o prázdninách přijít zahrát
různé stolní hry, které jsou
tu pro ně připravené. Vítěz
dostane něco dobrého na
zub. Mají zde pohodlný čtenářský i dětský koutek.
Kino Egerie a letní kino
Program na červenec uveřejňujeme na str. 2. Plán srpnového promítání vyjde v červencovém vydání zpravodaje.
Návštěva porcelánky
Kromě porcelánové výstavy na
zámku je možné si ve „městě
porcelánu“ prohlédnout také
výrobu tohoto líbivého užitkového zboží, a to přímo v porcelánce Thun 1794 a. s. v Pražské
ulici. Prohlídky výroby neovlivní
ani utlumení provozu v době
letních dovolených. Bude se na
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co dívat i v červenci a srpnu.
Expozice Holky z porcelánu
připomíná natáčení stejnojmenného filmu v roce 1974
v těchto prostorách. Za přípla-

tek je možné si v porcelánové
školičce dozdobit výrobek,
který si můžete po vypálení
osobně v porcelánce vyzvednout, nebo lze domluvit jeho

TIP NA VÝLET

dodání kurýrní službou. Občerstvit se můžete v místní kantýně. Prohlídky jsou možné
pouze ve všední den, zaměstnanci pracují pouze v ranních

směnách, objednávejte se předem na tel. číslech 471 121 111
nebo 702 222 853. V areálu je
také podniková prodejna
porcelánu.

Ohří bude probíhat od 8 do
16:30 hodin. Trať WH je jezdivá a dynamická. Není na ní
místo, kde by cyklista s průměrnou i lehce podprůměrnou
výkonností musel tlačit. Snad
jediná náročnější část je sjezd
v závěrečné části okruhu, ale
i ten je stavěn tak, aby ho sjel
každý. Jedná se o dva okruhy
v lesích, na úpatí Krušných hor.
Technická náročnost je průměrná, ale závod je divácky
atraktivní, protože hlavní
okruh, zkrácené okruhy
a hlavně i dětské okruhy jsou
vedeny okolo areálu. Dětské
tratě jsou vedeny v okolí areálu po polních cestách a trávě
s minimálním převýšením. Přijeďte si zkusit krásnou trať na
úpatí Krušných Hor. Registrace
možná na webu: http://poharperuna.cz/wembloudovy-hrby/
So 22. srpna – Střelecký den v loděnici – Na programu bude od 10 hodin
střelba ze vzduchové pušky
a vzduchové pistole, od 14 do
16 hodin pak hlavní soutěž
O pohár střeleckého dne
v kategoriích dospělý a dítě.
Zápisné činí 30 Kč a zahrnuje
uzeninu k opékání. Akci pořádají a srdečně zvou AVZO TSČ
ČR p. s. Střelci Klášterec nad

Ohří. Přijďte si s dětmi užít
prázdninový den!
So 22. srpna – Tancohrátky s Hnedle vedle Zábavná taneční show pro
děti a jejich rodiče začíná
v letním kině od 17 hodin.
Po–Pá od 24. do 28.
srpna – Města čtou – K celostátní kampani se připojí
i Městská knihovna Klášterec
nad Ohří, a to v posledním
prázdninovém týdnu. Každý
den bude od 10 do 16:30
hodin otevřena čítárna v sala
terreně v zámeckém parku
pro kohokoli, kdo si bude
chtít odpočinout u knížky. Po
volném čtení bude následovat akce pro děti, pro dospělé anebo pro všechny
dohromady, a to každý den
jiná:
Pondělí: hudební divadlo
Hnedle vedle a Prázdninové
listování
Úterý: BOOK SWAP - výměnný bazar knížek
Středa: výtvarná dílna pro
děti Malované záložky
Čtvrtek: Pohádkový park
Pátek: hudební večer se skupinou NAPLECH
Pá 28. srpna – Večer
pod lampiony II. – viz I. 3.
července.

Pozvánky na prázdninové akce:
Pá 3. července - Večer
pod lampiony I. – Od 18 do
22 hodin se bude tančit v letním kině pod širým nebem.
Oblíbené staré hity k tanci
zahrají Tomáš Barták a hudební divadlo Hnedle vedle.
Pivo, víno, alko-nealko a něco
k zakousnutí zajištěno v kiosku letního kina.
Po–Ne od 6. do 12. července – Klášterecké hudební prameny – na 16.
ročník hudebního festivalu
pořádaného zve vedoucí
zámku na str. 10. Dva koncerty se letos přesouvají do
prostor kostelů, a tak se
k nástrojům interpretů připojí i restaurované varhany
v kostele Nejsvětější Trojice.
Prodej a rezervaci vstupenek
zajišťuje
zámecká
pokladna.
So 11. července – prohlídka kaplí Sedm bolestí
Panny Marie – více viz str.
16
So 11. července – Rašovické dunění
2 ročník line-up: Martin Jáchym & The Common Sense,
Primitiv Akustik, ECHT!,
GARAGE & Tony Ducháček.
Místo konání Hospoda Vyhlídka, Rašovice, vstupenky
v hodnotě 150 Kč k dostání
na místě.
Ne 12. července – prohlídka hradu Šumburk –
více viz str. 16
So 18. července – prohlídka zámeckého parku – od
16 hodin, viz výše
So 18. července – Hustej Wimpy
„Pornofolk“ v Hospodě Vyhlídka v Rašovicích od 18 hodin.
Vstupné 50 Kč.
Ne 19. července – Pod-

vodnická pohádka – Hudební klauniáda o zamilovaném vodníkovi a mlynářovo
Andulce. Představení pro děti
zahraje v letním kině od 17
hodin Tomáš Barták.
Ne 2. srpna – Den pro
Františka
Charitativní akci v kláštereckém letním kině pořádá
hudební divadlo Hnedle vedle
ve spolupráci s organizací
Zámek Klášterec nad Ohří na
podporu malého chlapečka
postiženého mozkovou obrnou. Divadlo jej podporuje již
dva roky. Výtěžek ze vstupného, sbírky a tomboly bude
určen pro jeho rehabilitační
léčbu, která mu velmi pomáhá, ale nehradí ji zdravotní
pojišťovny. Akce bude probíhat od 10 do 22 hodin a je
určena pro širokou veřejnost,
jak pro děti, tak pro dospělé.
Zatím máme přislíbenou
účast Petry Černocké, Hanky
Křížkové a Nadi Konvalinkové, zahraje a zazpívá skupina
Zfleku rock & acoustic music,
Jakub Vaňas a další. Nachystány budou stánky s občerstvením, soutěže a atrakce
pro děti.
Pá 14. srpna – Akustický večer – V Kolibě Satanka
zahraje od 19 hodin Štěpán
Kordík, v 19:45 skupina
Asi20?! a následující volnou
zábavu otevře vítězka Porty
2018 Tereza Balónová.
Zváni jste již od 17 hodin.
Vstupné bude dobrovolné,
jeho výtěžek půjde na dobročinné účely.
So 15. srpna – Wembloudovy Hrby 2020
Oblíbený cyklozávod horských
kol v přírodním areálu RC dráha / Oudaplac u Klášterce nad

LETOS ZRUŠENÉ AKCE V KLÁŠTERCI NAD OHŘI A OKOLÍ:
Vysmáté léto 2020 Kadaň (nejbližší termín konání
26. 6. 2021)
Živá kronika Mikulovic a Vernéřova pořádaná Vlastou Fišrovou
Den Ohře pořádaný destinační agenturou Dolní Poohří,
letos se měl konat v Klášterci nad Ohří, je přeložen
na 24. července 2021, místo konání zůstane stejné
Česko-německý Landart festival v Königsmühle
2020
Císařský den v Kadani (uskuteční se napřesrok 28. 8.
2021)

SPORT
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Růži z pouti snad, zato starostův pohár si odnesou
jen ti nejlepší z profíků

V sobotu 6. června se uskutečnil na střelnici SSK Kadaň střelecký závod „O pohár starosty
města Klášterce nad Ohří“.
Tradiční akci AVZO TSČ ČR
p. s. Střelci Klášterec nad Ohří
zahájil pan starosta Štefan

Drozd, jehož prostřednictvím
byl také symbolicky předán dar
od České střelecké nadace při
CZUB pro náš střelecký klub
mládeže Střeláček ve výši
32 000 Kč. S tímto přispěním
byly již zakoupeny 3 ks spor-

tovních větrovek CZ 200T
v celkové hodnotě 45 000 Kč.
I přes uplakané počasí nastoupilo do závodu 40 střelců,
utkali se ve střelbě z pistole
či revolveru na terč nekrytě
ležící figura na vzdálenost
25 metrů a ve střelbě ze
samonabíjecí pušky v leže na
redukovaný terč na vzdálenost 50 metrů (v této disciplíně se zvlášť hodnotila ráže
7,62x 9 mm a ráže .223).
Dovednost soutěžících byla
na vysoké úrovni.
V disciplíně velkorážná pistole/revolver zvítězil těsně Michal Tuček (KVZ Březno, 147
b.) před Miloslavem Staňkem (KVZ Chomutov, 147 b.),
pro 3. místo si přijel z dalekého
Náchoda Jiří Morávek (SKOV
Náchod, 146 b.).

Obdobné výsledky byly
i u samonabíjecí pušky. V kategorii ráže 7,62x39 zvítězil
po dlouhém rokování rozhodčích Bedřich Schmid
(KVZ Chomutov, 140 b.),
2. místo zaujal Jan Straka
(SSK Kadaň, 140 b.). Na
3. místě se umístil Jindřich
Vrátník (Střelci Klášterec
n/O, 139 b.).
V méně obsazené kategorii
modernějších .223 vyhrál
Zdeněk Krčmář (SKOV Náchod, 144 b.) před Jiřím
Míchalem (SSK Kadaň, 142
b.) a Petrem Vořechovským (SSK Kadaň, 140 b).
Gratulujeme.
Jaroslava Peštuková,
předsedkyně AVZO TSČ ČR
p.s. Střelci Klášterec n. O. ■

Sen se stal skutečností, s dotací jsme uspěli

Po výstavbě nových kabin
v roce 2016 čeká areál fotbalového hřiště v Rašovicích další
proměna v podobě rekonstrukce fotbalového hřiště. Ke
konci loňského roku zažádal
FK Rašovice v zastoupení prezidenta klubu Martina Bašuse
o investiční dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v polovině
letošního května přišlo finální
rozhodnutí, Fotbalový klub
Rašovice obdržel dotaci ve výši
70 % uznatelných nákladů
celého projektu. Podmínkou
čerpání je dofinancování 30 %
celkových nákladů třetí stranou, kterou se stalo město
Klášterec nad Ohří, majitel
celého areálu.

Jedná se o první případ v historii města, kdy sportovní oddíl
bude ve spolupráci s městem
realizovat tak velký projekt
financovaný ze státní dotace.
Je to pro nás obrovský úspěch,
kdy tak malý klub, jakým je
Fotbalový klub Rašovice,
dokázal získat dotaci v takovém objemu z dotačních titulů
ministerstva školství.
Nyní je věc jasná. Dotace
byla schválena. Rekonstrukce hřiště je další etapou pro
zlepšení podmínek v areálu
fotbalového hřiště v Rašovicích.
Výstavba již započala, potrvá
4 měsíce a nejpozději do konce letošního roku musí být
dotace řádně vyúčtovány.

Pro sportovní organizace byl spuštěn
dotační program COVID-Sport
Sportovní organizace mohou do 31. 8. 2020 požádat o dotaci z programu s názvem COVID-Sport. Program má sportovním organizacím pomoci pokrýt výpadek příjmů během
epidemiologické krize. Pro více informací použijte webový
odkaz www.agenturasport.cz/covid-sport/.

Rekonstrukce zahrnuje nový
travnatý povrch včetně automatického zavlažování, nové
zábradlí kolem hřiště, oplocení
celého areálu, výměnu fotbalových branek a střídaček.
Celkové náklady vysoutěženého projektu jsou 7,6 milionů Kč, z nichž 5,3 milionů Kč
tvoří dotace ministerstva
a 2,3 milionů Kč tvoří podíl
města.
Nic z toho by nebylo díky usilovné práci výkonného výboru
klubu a celé členské základny,

z níž tvoří děti a mládež skoro
polovinu, a to i díky hokejovému klubu HC Klášterec, se
kterým jsme navázali před
2 roky spolupráci a společně
tak vedeme děti ke sportovní všestrannosti.
Fotbalový klub Rašovice děkuje za finanční podporu městu
Klášterci nad Ohří a jmenovitě
Barboře Blehové za pomoc při
přípravě podkladů k žádosti
o dotaci.
Za Fotbalový klub Rašovice
Martin Bašus ■

Jaké sportovní vyžití nabízí
lázeňský areál?

Otevírací doba Loděnice je ve všední den od 13 hodin, o víkendech od 12 hodin. Půjčují zde pramice, kánoe a nově i šlapadlo, dále treková kola a na objednání případně i elektrokola.
V tenisovém klubu je možné si zahrát badminton, nohejbal
či tenis. Půjčují také vybavení. Na webu http://www.tkevzenie.cz/ je spuštěn rezervační systém. Půjčování koloběžek pro tuto letní sezonu zatím nebylo potvrzeno.
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Krmiva
! NOVINKA v naší nabídce !
Chovatelsky vyvážená receptura krmiv pro psy a kočky
zn. EMINENT, která bude zaručeně chutnat…

Na naší prodejně dále najdete:
krmiva a potřeby pro koně, domácí a hospodářská zvířata
■ výdejní a podací místo Zásilkovny
PARKOVÁNÍ PŘÍMO U PRODEJNY (pomoc při nakládce zboží do vozu).
■

Muzeum Karlovy Vary oznamuje, že s platností od
26. 5. 2020 je do všech expozic, tedy v Karlových Varech
na Nové Louce a v Jáchymově v Královské mincovně, a na
všechny krátkodobé výstavy je vstupné 0 Kč.
Toto opatření přijal Karlovarský kraj, zřizovatel Muzea Karlovy Vary, pro zmírnění dopadů krize související s Covid19. Nulové vstupné platí až do konce října 2020.

OSLAVTE S NÁMI PRVNÍ ROK V UNESCO – ŠTOLA JOHANNES
6. července uplyne jeden rok od zápisu Hornické krajiny Krušnohoří/ Erzgebirge na Seznam světového
dědictví UNESCO. A štola Johannes a město Boží Dar připravují pro všechny příznivce nejen této
památky zajímavý program.
Ve dnech 4. až 6. července jsou připraveny exkluzivní noční prohlídky, vždy od 20 hodin. Rezervace
nutná.
Fotografové profesionálové i amatéři mohou posílat svoje fotograﬁe na téma „Moje Krušné hory“
do 6. července. Odměnou pro výherce budou vstupenky na prohlídku na důlního díla z 16. století,
kterým je štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru.
Věříme, že návštěva dolu Johannes bude pro její návštěvníky nezapomenutelným zážitkem.
S pozdravem Zdař Bůh!
Infocentrum Boží Dar, tel.: 603 539 020, e-mail: info@bozidar.cz

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Ohřecká osmička pokračuje
i v červenci!
Naplánováno je:
12. července – Týnecko
19. července – Džbánsko

INZERCE

Koupím garáž
zde ve městě k vlastnímu využití.
Tel. 737 718 188

KŘÍŽOVKA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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