Noviny občanů města Klášterec nad Ohří

Měsíčník

Klášterecké hudební prameny
nový ročník 2013 letního hudebního
festivalu v Klášterci nad Ohří se představuje
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30. května 2013

Kompletní kulturní program na červen



zdarma

Pohár starostky města získali
hasiči z Lhenic a Duchcova

Vše o kultuře ve městě na jednom místě

klášterečtí hasiči bojovali, ale
skončili na chvostu tabulky
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Pozvánka do
Grossrückerswalde

Mezinárodní projekt Noc kostelů 2013

Koncem dubna a celý květen se v Klášterci konaly různé akce, které však byly
velmi limitovány nepřízní počasí. Snad
vyjma akce Psí štěkot, kterou město připravilo ve spolupráci se psím útulkem
na podporu právě pejsků, kteří stále
nemohou najít domov, byly ostatní akce
konané pod širým nebem propršené a
teploty stěží přesahovaly 10°C. Akce
Stavění májky, Slet čarodějnic, Zahájení turistické sezóny Dolní Poohří 2013
nebo i Majáles, který pořádalo klášterecké gymnázium, se nevyhnuly šedé
obloze s dešťovými mraky. Asi nejvíce
se nepřízeň počasí podepsala na očekávané městské slavnosti Otevírání lázeňské sezóny. Déšť doslova vyhnal drtivou
většinu návštěvníků lázeňského areálu,
kteří i přes nepříznivou předpověď vážili cestu a chtěli si užít hezké odpoledne.
Také hasiči, kteří snad mají na dobré počasí patent, tentokrát mračili svá čela při
závodech Krušnohorské ligy. My jsme
na všech akcích pro vás alespoň pořídili fotografie, které naleznete na našem
portále www.klnoviny.cz
-rony-

Dne 22.6.2013 proběhnou v partnerské obci Grossrückerswalde česko-německé řemeslné trhy v rámci
projektu Na společné cestě Krušnohořím II. Součástí tržiště bude ochutnávka jídel a českého piva. K poslechu zahrají Veselí muzikanti Viliama
Béreše. Akce bude probíhat v areálu
církevní školy v obci Grossrückerswalde od 10.00 do 17.00 hodin.
Bližší info na tel.: 474 376 431.

Úspěch studentek kláštereckého gymnázia
V polovině května se v rámci veletrhu
SVĚT KNIHY PRAHA konalo v malém salonku pražského výstaviště slavnostní vyhlášení výsledků celostátní
literární soutěže Rosteme s knihou.
V kategorii středních škol obsadily
studentky Tereza Kašková a Barbora
Šturmová (obě ze třídy III.G) v kategorii středních škol (v ostré konkurenci z
celé republiky) nádherné 2. a 3. místo.
Soutěžní práci Barbory Šturmové naleznete uvnitř našeho vydání a v příštím čísle vás seznámíme s vítěznou
prací Terezy Kaškové.

Do prostor kulturního domu a renesančního zámku v Klášterci nad Ohří
se ve dnech 13. a 14. června již po páté
vrátí Baletní a hudební přehlídka Klosterlin. Jubilejní 5. ročník nabídne divákům představení vynikajících baletních sólistů a hudebních interpretů v
prostorách Kulturního domu a zámeckých interiérů. Dramaturgie přehlídky
se v letošním roce zaměří na prezentaci tvorby dvou výrazných představitelů
hudebního romantismu - italského
skladatele Giuseppe Verdiho a německého skladatele Richarda Wagnera při

Letošní květnové počasí
bylo bída a utrpení

Gymnázium a SOŠ v Klášterci nad Ohří připravilo ve spolupráci s římskokatolickou farností, tanečním oborem ZUŠ,
smyčcovým orchestrem Cantabile Strings a Městským úřadem v Klášterci komponovaný pořad, který se stal součástí mezinárodního projektu Noc kostelů. Tento pořad si kladl za cíl představit kláštereckým občanům rokokový kostel Panny Marie
Utěšitelky hlediska kunsthistorického i církevního. Páter Artur vysvětlil, proč byl kostel Panně Marii zasvěcen, a zabýval se i
dalšími okolnostmi spojenými s mariánským kultem.
více na str. 2

Obyvatelé „Jarošovky“ se konečně dočkají rekonstrukce
V letošním roce čekají naše město
tři rekonstrukce, z nichž minimálně
jedna zasáhne více do života občanů
města. Bude se jednat o rekonstrukci
ulice Kpt. Jaroše. Obyvatelé této ulice
mohou mít pocit, jako by na ně město

příležitosti 200. výročí jejich narození.
Program neopomine zároveň české
představitele hudebního romantismu
Antonína Dvořáka či Bedřicha Smetanu. Nejmenší diváky letošní ročník
seznámí s jednou z nejvýznamnějších
osobností české moderní hudby 20.
století, Bohuslavem Martinů. Veškeré
informace včetně programu přehlídky naleznete na webových stránkách
města www.klasterec.cz
-red-

zapomnělo, protože jejich „Jarošovka“
je snad poslední ulicí ve městě, která
nějaké stavební úpravy nezaznamenala
už hodně dlouhá léta. Při realizaci této
zakázky ale bude nejnáročnější koordinace vlastníků a správců sítí, které se
budou rekonstruovat. To se bude týkat
kanalizace, vodovodu, plynovodu, vše
včetně přípojek a následně rekonstrukce komunikace a chodníku. V období
od konce června do listopadu 2013 tedy
nezbyde nic jiného, než se obrnit trpělivostí a počítat s tím, že provoz a průchod ulicí bude velmi omezen. Celkové
náklady na rekonstrukci ulice Kpt. Jaroše se vyšplhají na cca 3 miliony korun.
Druhou akcí, která zřejmě částečně
omezí pohyb v zámeckém parku, bude
stavební obnova sala terreny. Předmětem této zakázky je kompletní obnova
stavebních konstrukcí historického
objektu sala terreny, který se nachází v zámeckém parku v Klášterci nad
Ohří. Celá zakázka bude rozdělena do
několika etap v závislosti na zajištění
finančních prostředků. Celkové náklady na stavby dosáhnou víše 3.131.180,Kč. Na první etapu je vyčleněno v roce
2013 celkem 1.602.000,- Kč. Předpokládaná dotace z Ministerstva kultury ČR
by měla činit 650.000,- Kč. Realizace

stavby bude probíhat od půlky června
až přibližně do konce září 2013.
Poslední významnější akcí je už probíhající výstavba spisovny městského
úřadu. Stavební úpravy probíhají v
jednom z 5 pavilonů Mateřské školy v
ul. Souběžná, který sloužil v minulosti
jako dům dětí a mládeže. Obě podlaží
objektu budou sloužit jako spisovna,
zejména pro spisy stavebního úřadu. Po
dokončení stavby proběhne kolaudace,
vybavení regály a postupné založení spisů. Celkové náklady stavby se dostanou
na částku 506.274,- Kč.
-rony-

POZVÁNKA
Občanské sdružení „Za Miřetice lepší“ si Vás dovoluje co nejsrdečněji
pozvat na setkání bývalých i současných obyvatel obce Ciboušov a
dalších příznivců, jež se uskuteční
u kapličky dne 15. června 2013 od
11:00 hodin.
Program:
• zahájení u kapličky
• krátký kulturní program
• odhalení pamětní desky
• proslov starostky města a starosty
obce Perštejn
• proslov administrátora P. Artura Ściana
• ukončení

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

Sloupek pro starostku
Vážení spoluobčané,
půl rok v mé nové pozici je za mnou.
Z mého hlediska je to často „boj“ s časem. Když úspěšně dokončím nějakou
věc, objeví se řada dalších, které spolu
souvisí anebo otvírají „nové dveře“
tam, kam jsem ještě zatím neměla ani
prostor ani čas nahlédnout. Práce na
úřadě je velmi rozmanitá. Přiznám se,
trochu mě mrzí,
že více neřeším
problémy současné a budoucí, ale
problémy, které
měly být vyřešeny
dávno před tím,
než jsem přišla na
radnici. Nicméně i přesto mě tato práce
stále velice naplňuje.
Za poslední měsíce jsem navštívila
mnoho společenských, kulturních a
sportovních akcí konaných v našem
městě. Chtěla bych touto cestou všem
organizátorům, pořadatelům a účinkujícím poděkovat za pozvání, ale především za profesionální přístup, výkony
a velmi příjemně strávené chvíle. Při
takových příležitostech mám možnost
se setkávat s vámi a také s návštěvníky
našeho města. Právě zde čerpám novou
sílu a energii pro další práci.
Velmi ráda se s vámi setkávám a naslouchám vašim slovům.
Pěkné červnové dny snad i naplněné
slunečním svitem.
Vaše starostka Kateřina Mazánková

www.klnoviny.cz
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ZPRAVODAJSTVÍ

Hnedle vedle na festivalu v Magdeburgu

Hudební divadlo Hnedle vedle s jeho
principálem Tomášem Bartákem u nás
není potřeba představovat. Děti jejich
písničky a divadelní pohádky snad znají
i zpaměti. Bylo tedy jen otázkou času,
kdy si tohoto souboru všimnou také za
hranicemi naší republiky. Nabídka přišla z Magdeburgu a Hnedle vedle mělo
možnost se prezentovat na velkém me-

zinárodním festivalu Europafest 2013.
Tomáš se svým souborem reprezentoval
Českou republiku v oblasti dětského divadla. Mimo něj se za ČR v oblasti kultury prezentovali například kadaňští Love
Makers, Švejkband nebo strakoničtí
dudáci. Festival probíhal v historickém
centru Magdeburgu a podle slov Tomáše Bartáka to byl neskutečný zážitek.

„Bylo to až neuvěřitelný, jak to tam bylo
ohromné. Návštěvnost přes půl milionu
lidí během 4 dnů hovoří za vše. My jsme
odehráli celkem 7 představení a troufám
si říci, že s velkým úspěchem. Měl jsem
trochu obavy, jak německé publikum
přijme česky zpívané písničky. Ale obavy
byly zbytečné. Děti jsou asi na celé zeměkouli stejné, bezprostřední a vřelé. I když
německy mluvím s „lámaným pražským
dialektem“, přesto proboření jazykové bariéry bylo vlastně hračkou. Když to nešlo
jinak, tak i rukama a nohama. Prostě
klaun to má u dětí vždycky dobrý. A když
jsem zpíval Máju v němčině jako dárek
na konci, tak to mělo neskutečný úspěch i
u dospěláků. Jsem opravdu rád, že jsem se
s naším divadlem stal součástí lidí, kteří
reprezentovali naši republiku. A to nejen
proto, že naše „česká vesnička“ byla na
konci festivalu vyhodnocená jako „nejvymakanější“ a dostali jsme pozvánku zase
-ronyna příští rok.“

Chcete ušetřit za energie? Zúčastněte se elektronické aukce
Klášterecká radnice pomůže obyvatelům města zúčastnit se hromadné
elektronické aukce, díky které mohou
ušetřit tisíce korun za elektřinu a plyn.
Aukci uspořádá firma eCentre, která
přihlášeným lidem najde nejlevnější
dodavatele a vyřídí i potřebné formality. Díky elektronické aukci mohou
totiž lidé za plyn a elektřinu ušetřit i
tisíce korun. Čím více lidí se do projektu zapojí, tím lepší ceny pro ně
může organizátor aukce vyjednat. Co
to tedy v praxi pro lidi znamená? Stačí
si přinést doklady za poslední 2 účetní období, tedy vyúčtování za elektři-

nu a za plyn. Společnost eCentre si
doklady nafotí a nashromáždí údaje.
S těmito údaji se pak zúčastní elektronické aukce a bude se snažit vysoutěžit co nejnižší poplatky. Pokud se jí
to povede, firma poté zajistí za každého zájemce z Klášterce jak zrušení
smlouvy se současným dodavatelem
energie, tak smlouvu s novým. Lidé
budou mít všechny služby zadarmo.
Samozřejmě, pokud přitom někdo
má už nyní takovou smlouvu, která je
výhodnější než budoucí vysoutěžená
cena, nemusí s novým dodavatelem
smlouvu uzavírat. „Město Klášterec si

myslí, že je to pro občany dobrá příležitost, a proto poskytne firmě eCentre
zdarma prostory salonku na městském
úřadě. Víme, že se této akce účastní
velký počet měst z celé republiky, proto
ani mi nechceme být stranou. Čím více
lidí se do projektu zapojí, tím lepší ceny
pro ně může organizátor aukce vyjednat,“ říká starostka města Ing. Kateřina Mazánková. Ten, kdo tedy bude
mít zájem, má možnost navšívit od
3.-6. června salonek městského úřadu
(vchod je vlevo od hlavního vchodu)
v době od 15 do 18 hodin, kde bude
probíhat sběr dat.
-rony-

POZOR NOVINKA!!!

Půjčka DRUŽSTEVNÍK Vám přináší:
•
•
•
•

Až 150 000,- Kč rychle a na cokoli
Nízký úrok
Nízké splátky
Dokládáte pouze nájemní smlouvu

Volejte:

737 832 740

Noc kostelů 2013
Gymnazista Vít Záhorák poskytl ikonografický rozbor stropních maleb,
mezi nimiž se nachází jedna záhadná
freska. Je na ní vyobrazen náš kostel,
avšak kolem něho se rozvíjí napínavé
děje: jakási žena se pokouší oběsit, jakýsi šlechtic se pravděpodobně chce
probodnout, kolem se hemží ďáblové
a v pozadí hoří pekelná tlama. Zjistit,
zda malba odkazuje na nějakou kláštereckou legendu, či zda jen oslavuje
zázračnou moc Panny Marie, která dokáže ochránit i před temnými silami,
se Vít Záhorák pokouší najít v archivech. Kláštereckou veřejnost seznámil
s dosavadními výsledky svého bádání,
v němž bude ještě pokračovat.

Sázení s čmelákem
z něho bude zcela jistě do budoucna
pěkné místo pro relaxaci a odpočinek.
V rámci projektu byl ve spolupráci s
Ing. Liborem Kocábem, pracovníkem
Městského úřadu Klášterec nad Ohří,
Odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí, k výsadbě
vybrán jako nejvhodnější, vzhledem k
okolní výsadbě, javor klen. Jak uvedla
paní Karolína Hrbková, zástupkyně organizace Čmelák, která hradila náklady
spojené s výsadbou, náš strom je jediný v Ústeckém kraji, který byl od této
organizace vysazen. Věřme, že nebude
posledním.

Nová sociální služba ve městě
Na základě závěrů, které vyplynuly z Komunitního plánování Město Klášterec nad Ohří vypsalo výzvu v rámci grantu v sociální oblasti a podpořilo vznik a rozvoj nové sociální služby – osobní asistence. Osobní asistence je hrazená sociální služba,
kterou v našem městě pro případné zájemce zajišťuje Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Osobní asistence umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve vlastní domácnosti životem, který se
co nejvíce blíží běžnému standardu. Je to cesta k důstojné
existenci, kdy může občan i s těžkým postižením studovat,
pracovat a uplatnit své schopnosti. Je výjimečná tím, že
klient, (tj. osoba s postižením) si sám určuje, jakou péči a
v jakém rozsahu potřebuje. Bez služeb osobní asistence by
klient v mnoha případech musel trvale žít v nějakém zařízení, kde by o něho bylo pečováno.
Služba osobní asistence je hrazená sociální služba, která
je poskytována klientovi převážně v jeho rodinném prostředí, škole, zaměstnání apod. Klientem může být každý,
bez omezení věku, jehož zdravotní stav vyžaduje pomoc
druhé osoby z důvodu zdravotního, tělesného, mentálního postižení či dlouhodobého chronického onemocnění.
Tato služba je velmi užitečná, účinná a zároveň odlehčuje
namáhavé práci rodinným příslušníkům klienta. Osobní
asistenci je možné kombinovat s dalšími druhy péče, jako
např. pečovatelskou službou, rodinnou, home care apod.
Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s
nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl. Pokud
chcete znát více podrobností k této službě, informace vám
rádi podají na Odboru sociálních věcí a školství v Klášterci
nad Ohří.
-red-

Městská knihovna vymáhá pohledávky
Klášterecká knihovna je službou občanům města. Službou velice využívanou a také často chválenou. Naše knihovnice jsou k
lidem příjemné a velice ochotné každému pomoci. Bohužel se najdou i čtenáři, kteří se za tento servis odmění tím, že knížky
zapůjčené v knihovně prostě nevrátí. To se netýká těch, kteří jen zapomenou přijít včas. To se stane každému. Týká se to těch,
kteří knihovně dluží knihy již několik let, a přestože jim každý rok nabízíme v rámci týdne knihoven možnost vrátit knihy bez
sankcí, prostě nás ignorují. Vzhledem k tomu, že tito dlouhodobí dlužníci způsobují městské knihovně značné škody, rozhodli
jsme se přitvrdit v přístupu k nim a na začátku letošního roku jsme předali první z
nich přestupkové komisi městského úřadu. A tento postup přinesl ovoce. Většina z
Plynová zařízení
řešených dlužníků již své knihy vrátila. Samozřejmě v tomto případě již i s pokutou.
REVIZE
Vzhledem k tomu, že se tento postup jeví jako efektivní, připravujeme další z našich
Fiala Ladislav
dlouhodobých dlužníků opět pro přestupkovou komisi. Máte s knihovnou nevyřízené účty? Raději zajděte do knihovny knihy vrátit, hlavu vám tu neutrhneme. Pokud
telefon: 731 101 438
e-mail: figas@seznam.cz je nemůžete najít, domluvíme se na náhradě. Každopádně je lepší konat dříve, než
budete obesláni na přestupkovou komisi. Potom už jsou pokuty mnohem dražší.

Součástí programu Noci kostelů 2013
bylo rovněž tanečně-divadelní vystoupení „Rosa mystica“, jež propojovalo
motivy biblické se současnými problémy naší společnosti. Cílem bylo
poetickou, ale i dramatickou a také
humornou formou ukázat na to, co
se nám nelíbí obzvláště na politickém
dění, a zároveň poskytnout útěchu, že
vše se může obrátit „k lepšímu“, pokud
lidé nebudou sobečtí a budou schopni
porozumět druhému a laskavě se o
něj starat. V tomto smyslu jsme využili
univerzálního symbolu Panny Marie
jako utěšitelky zarmoucených a nositelky naděje a víry v dobro skryté v člověku.
Mgr. Miloslava Koubová

Dne 30. 4. 2013 byla v zadní části lázeňského parku, v areálu Lázně Evženie v
Klášterci nad Ohří, ve spolupráci s ekologickou organizací Čmelák, která je
v současnosti jednou z nejznámějších
neziskových ekologických organizací
na našem území, provedena výsadba
nového stromu. Tato výsadba byla součástí projektu „Krajina – Nejkrásnější
učebnice“, která měla za úkol podpořit
většinu středních škol v libereckém kraji
k ekologické výchově. Výsledkem měla
být prezentace, která by popisovala účel
a výsadbu nového stromu v nějaké oblíbené lokalitě. Poté se vybíralo mezi
projekty a 5 nejlepších bylo vybráno a
realizováno. Tvůrcem a vedoucím projektu realizovaným v našem lázeňském
parku byl Jakub Šotter – student Střední školy hospodářské a lesnické v Hejnicích, který se rozhodl uskutečnit svůj
projekt v klášterském lázeňském parku
proto, že má k našemu městu úzké rodinné vazby, líbí se mu nový areál lázní
a přilehlého parku a je přesvědčen, že

20.června 2013
od 15.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.
Stáří při prodeji: 14 - 18 týdnů
Cena: 149,- až 170,- Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks
Případné bližší informace:
728 605 840
415 740 719 728 165 166
Při prodeji slepiček - nová služba
výkup králičích kožek
cena 15-22 Kč/ks

Fotoateliér Klasfoto
Sadová 528, na zdravotním středisku (v patře nad Optikou)
Fotografické práce, pronájem ateliéru, pozáruční čištění čipů digitálních zrcadlovek, kalibrace monitorů (LCD, CRT, notebooků), retušování a restaurování
fotografií, tisk.

www.klasfoto.cz * info@klasfoto.cz * mob.: 725 241 295

Svatby, Děti, Portrét, Rodinné foto, Glamour, Akt, Fashion, Rande, Profesní
foto. Fotografování společenských událostí. Focení interiérů.

Otevírací doba: Po-Pá 8.30-11.30 a 13.00-16.00 hodin
Možnost tel. objednávek
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Láká jí svět opery a divadelních jevišť Klášterecké hudební prameny 2013

Je mladá, je krásná a má něco, čím vybočuje z roviny dnešních teneagerů.
Narodila se v Kadani, ale část svého
života prožila v Jirkově a Praze, než její
kroky osud namířil do Klášterce nad
Ohří. Jmenuje se Nikola Varmužová a
chodí do posledního ročníku Základní
školy v Krátké ulici. Možná že už v hodně blízké budoucnosti bude její jméno
známé ve světě opery nebo divadelních
jevišť. Nikola totiž objevila tajemství
operních melodií a jejich kouzlu zcela
propadla.
„Já vlastně zpívám od malička. Asi jsem
ten talent zdědila po mamince, protože
ona také velice dobře a ráda zpívala. K
sólovému zpěvu jsem se dostala přibližně
před 3 roky, když jsem chodila do sboru
a sbormistr mě doporučil na hudební
gymnázium v Praze. Tam jsem začala
zpívat na různých soutěžích jak doma,
tak i v zahraničí a začala sbírat první
umístění, ale hlavně zkušenosti,“ vzpomíná na své hudební začátky Nikola.
Ovšem k tomu, aby mohla prorazit do
světa náročné klasické hudby, ji čeká
ještě hodně dlouhá cesta plná dřiny a
i mnohého odříkání. Tím prvním dů-

ležitým bodem bude studium hudební
konzervatoře v Plzni. „Já už v současné
době jezdím do Plzně za profesorkou Luhanovou, zatím ale jen soukromě, než
ukončím základní školu a nastoupím na
konzervatoř. Ona mne učí nejen zpívat,
ale také s ní konzultuji repertoár, s kterým pak vystupuji na soutěžích. Spolupráce s ní je pro mne velmi prospěšná.“
Hlasový fond Nikoly je už v tuto chvíli
obdivuhodný. Zpívá tzv. 1 soprán, což
je rozsah stupnice označovaný „3 céčky“. Jak nám prozradila, tak zatím jejím
největším úspěchem byla árie Měsíčku
na nebi hlubokém z opery Antonína
Dvořáka Rusalka. A právě opera Rusalka je pro Nikolu velké lákadlo. „Je to takový můj sen, zpívat a hrát Rusalku. Divadlo mě v tuto chvíli hodně láká, i když
přeci jen ve mně převažuje cesta sólové
dráhy. Chtěla bych se zpěvem živit a procestovat celý svět. Já vím, že to teď asi zní
neskromně, ale přála bych si, aby moje
práce byla zároveň mým koníčkem,“ má
celkem jasno o svém budoucím životě.
Je to docela odvážné dívat se tak dalece
do budoucnosti. Přeci jen dívky jejího
věku v tomto období mají úplně jiné zájmy, poslouchají jinou muziku, objevují své první lásky. Je to stále ještě takové
období bezstarostnosti. Jenže Nikola je
naladěná na trochu „jinou notu“. Sleduje módu, obléká se jinak, než mnohé její
vrstevnice, zajímá jí úplně jiný hudební
směr, musí se učit hospodařit se svým
časem tak, aby zvládala učení i své záliby. „Já si nemyslím, že bych byla úplně
jiná než moje kamarádky. Já také poslouchám moderní muziku. Líbí se mi třeba
pop i Hip-hop. Ale je pravda, že na módu
jsem taková hodně ulítlá. Třeba některé
děti si vezmou do školy tepláky a neřeší
to. Tak to já ne. Potřebuji se v oblečení
cítit dobře, a proto svému šatníku věnuji

asi větší pozornost, než ostatní,“ culí se
Nikola, ale pak už zase vážně dodává:
„Svůj denní rozvrh musím přizpůsobit
tak, abych zvládla co nejvíce věcí. Potřebuji zkoušet, učím se cizí jazyky apod.
Samozřejmě mám taky kamarádky, s
kterými ráda chodím ven. Ale dá se to zatím v pohodě zvládnout.“ Velké starosti
si Nikola nepřipouští, jak sama říká, ty
budou postupně přibývat časem. Zatím
ji čeká konec školní docházky a prázdniny. A ještě něco. První vystoupení
před kláštereckým publikem. Jak to má
vlastně s trémou? „Tak trému mám asi
jako každý, ale snažím se jí nepodléhat.
Já mám větší problém vystoupit před
rodinou a známými než veřejně před
lidmi, které osobně neznám,“ usmívá
se tato sympatická slečna. Ale pokud
bude chtít dělat to, co si vysnila, bude si
muset na popularitu zvyknout. A to jak
z té kladné, tak i z té pozitivní stránky.
„To já ještě nevím. Třeba ani nedosáhnu
toho, že bych byla až tak známá, že by
za mnou běhali novináři a paparazzi,“
říká skromně Nikola. To vše ukáže až
čas. Nikolu Varmužovou budeme moc
slyšet zpívat na jednom z komponovaných zámeckých večerů pod názvem
„Můj domov, můj zámek“. Co si pro nás
připraví, je prozatím tajemství, ale prý
to bude něco od Mozarta, Bacha nebo
Dvořáka. Přejme tedy Nikole dobrou
volbu a sousedům z panelového domu
hodně tolerance. Zatím se jí prý stalo
jen párkrát, že její zpěv odměnili boucháním koštětem do stropu nebo na
topení. Možná, že v budoucnu budou
sousedé hrdi (a nejen oni) na to, že znají novou vycházející hvězdu světových
operních jevišť.
-rony-

Letní hudební festival Klášterecké hudební prameny ( 5.7. – 14. 7. 2013)
se již po deváté rozezní v prostorách
krásného zámku v Klášterci nad Ohří.
Letošní ročník je opravdu nabitý zajímavými koncertními projekty a nevšedními hudebními zážitky.
Slavnostní zahajovací koncert (5.7.) obstará Michal Dvořák (člen skupiny Lucie) a Jaroslav Svěcený (umělecký ředitel
a spoluzakladatel festivalu Klášterecké
hudební prameny) s novým projektem
VIVALDIANNO. Hned další večer
(6.7.) se nádvoří zámku ponoří do světa
emotivní jihoamerické, francouzské a
ruské hudby v podání mladé vynikající
sopranistky Barbory Perné, špičkového
akordeonisty Ladislava Horáka, kteří
spolu s J. Svěceným představí projekt
pod názvem Letní karneval tónů a vášně.
Součástí tohoto festivalového koncertu
bude i klášterecký křest zbrusu nového
CD ,,VE ZNAMENÍ TANGA“.

Podrobné informace k festivalu Klášterecké hudební prameny
naleznete na internetových stránkách www.zamek-klasterec.cz

V neděli 7.7. přivezou bouři emocí a
hudební virtuozity Cigánski Diabli (SK),
kteří patří k nejlepším orchestrům svého
druhu na světě! Dne 9.7. vystoupí legendární Hradišťan s Jurou Pavlicou a 11.7.
se představí známý herec Jan Šťastný s
Ensemble Martinů ve speciálním hudebně-literárním programu. Pestrobarevnou festivalovou lahůdkou zcela určitě bude nový projekt SMS*-Klášterecké
setkání žánrů aneb Od opery k SMS*,
pod kterým je podepsán duchovní otec
vokální skupiny 4tet Jiří Škorpík (12.7.).
Se sopranistkou Markétou Mátlovou,
J. Svěceným a excelentně obsazeným
instrumentálním triem SMS*se publikum dostane do úžasného hudebního
světa, kde si podává ruku současnost s
dávnou minulostí. Předposlední festivalový den (13.7.) zažijete na kláštereckém
zámku unikátní výstavu houslí pěti století, kde bude k vidění kolekce slavných
italských, francouzských, německých a
českých houslí, smyčců i houslařských
rarit a která bude protkána komentovanými prohlídkami Jaroslava Svěceného
(11.00,13.00 a 15.00). Vyvrcholením
celodenní výstavy bude večerní koncert
pod názvem Slavné evropské housle 17.21.století,na kterém se ty nejexkluzivnější
nástroje představí v dobových skladbách
pro housle a klavír(J. Svěcený a Václav
Mácha). Závěrečný den ( 14.7.) zaplní
již tradičně odpolední koncert účastníků mezinárodních houslových kurzů a
závěrečný večerní koncert nabídne všeobjímající hudbu Antonia Vivaldiho, J.
S. Bacha a dalších skladatelů v podání
komorního orchestru Virtuosi Pragenses, špičkové české flétnistky Žofie Vokálkové, houslistů Jaroslava Svěceného
a Dany Vlachové včetně jimi vybraného
účastníka mezinárodních houslových
kurzů.
-red-
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Vysmáté léto oslaví 10.ročník
s českými i zahraničními hvězdami
Kadaňskému Rockfestu Vysmáté léto přijedou k letošnímu
10. jubilejnímu ročníku popřát nejen české ale i zahraniční
hvězdy v čele s finskými The Rasmus!
V sobotu 20.července se do podmanivého kadaňského podhradí sjedou a na třech scénách vystoupí více než dvě desítky hudebníků ze všech koutů naší republiky, Holandska,
Německa, Finska i Velké Británie! Za všechny zástupce tuzemské hudební scény jmenujme nejen Anděly ovenčenou
„Skupinu roku“ Kryštof, zpěvačku a aktuálně i porotkyni
SuperStar Ewu Farnou, držitele letošních cen Žebřík skupiny UDG, KOFE-IN a Clou, písničkáře XINDLA X, kapely
Plastic People, Eddie Stoilow, Rybičky 48, Walda Gang nebo
Krucipüsk.

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 18. června
Club Drak
NAVŽDY SPOLU - KAROLÍNA KAMENÍKOVÁ, PETR URBAN
Výstava fotografií mladého a velmi talentovaného fotografa Petra Urbana
(1994-2012) a grafické designérky Karolíny Kameníkové (1994-2012).
do 30. června
Městská knihovna
MINIGALERIE - RENATA ŠINDELÁŘOVÁ
Výstava fotografií klášterecké spisovatelky vás přenese do světa květin.
Navštivte knihovnu v průběhu měsíce
května a června. Přijďte se pokochat
nádhernými obrazy…
31. května
Zámek
19. VÝSTAVA MINERÁLŮ A HORNICKÉ HISTORIE
Od 31. května 2013 bude v prostorách
renesančních sálů zámku k vidění tradiční výstava minerálů a hornické historie. Tato tradiční výstava potrvá do
30. září 2013.
1. června od 18 hodin
Kulturní dům
5. SETKÁNÍ BÝVALÝCH OBČANŮ
ZANIKLÝCH OBCÍ
Program: zahájení - vystoupení MŠ
Bruslička - taneční zábava - vyhlášení
nejstarších a nejvzdálenějších občanů.

Ze sousedního Slovenska do Kadaně zavítá Peter Bič Project
a z Německa metalcorová skupina Eskimo Callboy. Příznivci
tvrdší muziky jistě ocení i holandskou formaci Delain, která
reprezentuje tzv. symfonic metal a britské The Dirty Youth,
kteří zahajovali loňské vystoupení The Rasmus v Praze.
Finská rocková legenda a hlavní hvězda festivalu The Rasmus ovládne hlavní scénu ve 23 hodin. Její festivalový set
nabídne průřez celou dosavadní kariérou skupiny, no.1 hity
No Fear a In The Shadows nebo skladby Guilty a First Day
Of My Life nevyjímaje.
Nepřetržitý hudební maratón vypukne již v 10 hodin dopoledne a jako každý rok bude i letos program rozšířen také o
divadelní scénu. Rodinám s dětmi nabídne opětovně také
zázemí v podobě dětského koutku. Vstupenky jsou k zakoupení v síti Ticketstream. Do konce května jsou k dispozici za
550 korun, počínaje prvním červnem se jejich cena zvedne
na 600 korun a v den konání na 700 Kč. Děti s výškou do
125cm mají opět vstup na festival zdarma.
Více na www.rockfest.cz
Festival je podporován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

3. června od 8.30 hodin
Kulturní dům
PRVNÍ POMOC
Pořad pro školy. Účinkuje divadlo Hnedle vedle.
3. června od 13 - 17 hodin
Městská knihovna - odd. pro mládež
DEN DĚTÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Zábavné odpoledne plné vtipných
her určené čtenářům oddělení pro
děti a mládež. Přijďte si vyhrát nějakou
tu sladkost a pobavit se do městské
knihovny.
6. června od 09.00 hodin
Fotbalový stadion
OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL
MŠ Duha pořádá již jubilejní 20. ročník
sportovní soutěže pro malé předškoláky z celého okresu. Přijďte podpořit své
favority a vytvořit nezapomenutelnou
atmosféru pro nejmenší sportovce.
7. června od 10 hodin
Kulturní dům
KARNEVAL SHOW
Pořad divadla Hnedle vedle pro ZŠ
Školní.
13. a 14. června od 11 hodin
Kulturní dům
KDO JE NA SVĚTĚ NEJMOCNĚJŠÍ?
Pohádka pro děti i pro dospělé. Tančí
Pražský komorní balet. Pořad uveden
v rámci baletní a hudební přehlídky
Klosterlin.

představí přední česká sopranistka a
sólistka Národního divadla v Praze Marie Fajtová. Za klavírního doprovodu
Lenky Navrátilové zazní árie z oper Dvě
vdovy (B. Smetana), Armida, Rusalka,
Svatební košile (A. Dvořák), La Traviata
(Verdi) a další.
Večer obohatí sólisté Pražského komorního baletu premiérou tanečního tria
Zrození tragédie na hudbu Richarda
Wagnera. Předehru opery Lohengrin
roztančí choreografka Hana Polanská
Turečková. Druhou taneční premiérou
bude sólo FLOW na houslový koncert
A.Dvořáka v choreografii Šimona Kubáně a diváci jej zhlédnou v druhé
polovině představení. Operní a baletní
galavečer bude věnován 200. výročí
dvou hudebních velikánů - Giuseppe
Verdimu a Richardu Wagnerovi.
19. června od 16.30 hodin
Kulturní dům
HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ!
Pořad divadla Hnedle vedle pro MŠ.
20. června od 14 hodin
Kulturní dům
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
20. června od 15.30 hodin
Městská knihovna - odd. pro mládež
PISÁLEK 2013
Slavnostní vyhodnocení. Určeno pro
zúčastněné spisovatele. Vítězové budou vyrozuměni osobním dopisem,
další soutěžící jsou zváni.

Country koza poosmé
Pravidelní návštěvníci vědí co a čekají jen na termín. Tak
tedy: 8. června.
Přehlídka famózních i talentovaných, zkušených i začínajících folk, country a bluegrassových kapel vypukne v inkriminovanou sobotu už hodinu před polednem, aby se všechno
stihlo odehrát a odtancovat. (Když se budete stydět, zastoupí
vás kadaňští Drawer Dancers).
Tak tedy víme co a víme kdy, teď ještě kdo. V programu vystoupí vítězové dvou soutěžních přehlídek Country kůzle
(proběhnou 18. a 25. května na pažitu před restaurací Satanka
v Klášterci), z místních Muzika občas a Naplech, poté skvělá
Lokálka se svými fantastickými parodiemi, z loňska známý
výborný Bodlák, populární ústecké Country rodeo, legendární Poutníci, klasický bluegrass v podání 4band, Rangers
Band se známými hity z dob, kdy museli být Plavci… Večer
zakončí tradiční hosté minulých ročníků Blueground.

21. června od 9 hodin
Kulturní dům
AKADEMIE ZŠP A ZŠS OKRESU
CHOMUTOV
Přehlídka dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pořádají:
Základní škola praktická Klášterec nad
Ohří a SPMP ČR.
21. června 2013 v 18 a 19 hodin
Zámek
THUNOVÉ SE VRACÍ
Netradiční prohlídka Muzea českého
porcelánu, která bude obohacena o
autorské představení Divadelní společnosti KLAS pod názvem „Thunové
se vrací“.
Vstupné 70,- Kč, slevy 50,- Kč
Nutné rezervovat předem!!!
22. června 2013 od 12 - 01 hodin
Letní kino
„LETŇÁK“ - DEN HUDBY
Vystoupí kapely Jackye + Pavlína Senič, Fraternity, Volej, The Switch, Love
Makers, Trüpaslik, Object, The Dioptrie,
Cantabile Strings. Vystoupení ZUŠ Klášterec nad Ohří.
Vstupné 100,- Kč
25. června od 17 hodin
Kulturní dům
BALLETTO
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Klášterec nad Ohří.

13. června od 17 hodin
Kulturní dům
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBD
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

28. června od 9 hodin
Kulturní dům
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZŠ ŠKOLNÍ ULICE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

14. června od 19 hodin
Zámek
KLOSTERLIN 2013
Působivá atmosféra zámeckých interiér
ve spojení s vážnou hudbou a baletem
bude lákat diváky na Operní a baletní
galavečer v podání vynikajících pražských sólistů a interpretů do Renesančního sálu zámku.
V rámci galavečera Verdi - Wagner se

29. června od 16 - 18 hodin
Městská knihovna - odd. pro dospělé
POSEZENÍ S... KRYSTALOTERAPEUTKOU
V červnu budete mít možnost opět se
setkat s paní Prokopcovou, která vás již
svým vyprávěním zaujala několikrát.
Tentokráte o léčivém působení krystalů na vaše čakry. Možnost zakoupení
krystalů přímo na akci.

Za 110,- v předprodeji a 140,- na místě uvidíte a uslyšíte v letním kině v Klášterci opravdovou špičku muziky, která přitahuje stále více posluchačů. Zařaďte se mezi ně, vzkazuje vám
pořadatel – Umělecká agentura Koza ve spolupráci s MěÚ
Klášterec a zámkem. Kromě bohatého doprovodného programu a výtečného občerstvení vás čeká i krásné počasí, protože, jak každý v Klášterci ví, na Koze prostě neprší. -brk-
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Calvin Josef Gaži

Erik Ferčák

ŘÁDKOVÁ
Prodám úplně nový kvalitní dalekohled, 12-ti násobné zvětšení, optické
sklo BK7. Vynikající dalekohled pro turistiku. Jen 590 Kč. I na dobírku.
Kontakt: 731 719 454.

Ondřej Brejška

Tadeáš Kříž

Prodám kuřice, stáří 11 týdnů. 120,Kč/1ks. Rašovice č.10.
Kontakt: 721 251 662.
Prodám králíky na dokrmení i do chovu. Vídeňský šedomodrý. K odběru počátkem června.
Kontakt: 724 937 702.

David Milák

Jakub Kříž

Marek Rapant

Noví občánci města

Vanesa Křížová

Dominik Holý

Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows
XP Professional, jako nový, jen 3900 Kč.
I na dobírku.
Kontakt: 604 961 269.
NOKIA 6070 - barevný displej, MMS,
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport,
organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800
Kč. I na dobírku.
Kontakt: 604 961 269.

Luca Saul Manuel

Prodám byt 1+1 družstevní, Klášterec
n/O, Okružní ul., částečná rekonstrukce. Cena 260000 Kč. RK nevolat.
Kontakt: 415 237 565, 415 214 990.
Prodám 2+1 v Královéhradecké ulici,
rekonstrukce, OV.
Kontakt: 724 657 421.

Letošní maturity byly klidnější než loňské

Františka Vaňková

Prodám Velké celozlaté dvouplastové
hodinky zn. IWC Schaffhausen, nepoškozený cifernik, punc pláště, oblik i
strojek, funkční, pevná cena 29000 Kč.
Celá ČR.
Kontakt: 731 719 454.

David Trnka

foto: www.profifotoart.cz

Kniha nebo elektronická čtečka?
Začalo to obrázky v jeskyních, poté napsal člověk první písmena, z nichž se stala slova.
Ta se spojila ve věty a nenápadné znaky byly přeneseny na papír či jiný materiál. To, co
bylo psáno, zůstalo zachováno několika generacím. Listy papíru byly svázány a zrodila se
KNIHA. Gutenbergovým přičiněním se stala společnicí všech, kteří viděli v oněch jednoduchých čarách smysl a pojili je ve slova, věty a příběh. Příběh, který je vzdělal nebo jen
unesl z šedi všedních dní do světa, který jim autor předkreslil, ale bylo jen na jejich fantazii, jakým způsobem ho vybarví. Obsah gramofonových desek dnes nosíme po kapsách
v „mpétrojkách“, poštovní holubi byli vyměněni za mobilní telefony, ale kniha zůstala
stejnou knihou jako před lety.
Technický pokrok jako by na ni zapomněl. Ničím neohrožená.
Z reklamních letáků na nás teď ale útočí výrobek, jehož úkolem je porazit knihu a usednout na její místo. Elektronická čtečka. Skóre nelítostného boje je prozatím na straně
knihy, otázkou je, na jak dlouho. Vyhráno rozhodně nemá. Čtečka je lehká, tisíc stránek
se vejde do kabelky, navíc je toto zařízení pro vášnivého čtenáře finančně výhodnější nežli koupě několika papírových publikací. Fanoušek čtečky by mohl ještě nadhodit, kolik
stromů bude ušetřeno v případě, že bude zastaven tisk knih, ale nemyslím, že výroba
hliníkových krabiček by byla o mnoho ekologičtější, nehledě na to, že tisk knih mezi
největší zátěže životního prostředí nepatří. Člověk by řekl, že čtečka je jasným vítězem
tohoto klání. Chyba lávky. Elektronická čtečka postrádá tradičnost, konvenci a to jsou
dost možná rozhodující body.
Nepovažuji se za velkého čtenáře, když už ale držím knihu v ruce, jsem nadšená, když
pravá polovina knihy hubne na úkor té levé; když slyším, jak stránka zašustí, když dopadne na předchozí. Mám chuť bojovat za knihy. Jenže pak mě napadá, kolik místa bych
ušetřila, kdybych na dovolenou místo pěti knih dala do kufru právě jen čtečku. Jak by mi
poděkovala moje záda, kdyby všechny učebnice vážily dohromady 200 gramů?
Dobrý příběh je čtivý i na kusu ubrousku, tak proč čtečce nedat šanci? Pravěcí lidé možná
také oplakávali přechod z jeskynních zdí na papír. Nejedná se o stejný případ? A tak pokládám zbraně a odcházím z bitevního pole.
Čtečka s knihou by spíš než o vládu na trhu měly bojovat za svět, který nám příběhy v
nich otvírají. Za to, aby v literatuře nalezly zalíbení i další generace - a četly a četly.
Barbora Šturmová, GSOŠ Klášterec nad Ohří

Prodám 4+1 v Lípové ulici, prosklený
balkon, celk. rekonstrukce. Luxusní byt
se šatnou, elektronika Baumatic a další.
Kontakt: 724 657 421.

Prodám moderní přístroj na kontrolu
pneumatik - praktický digitální měřič tlaku pneumatik, osvětlený LCD displej, úplně nový, nepoužitý, cena pouze 190 Kč.
Kontakt: 731 719 454.
Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu,
stativu, nový v orig. balení, cena pouze
800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku.
Kontakt: 604 961 269.

Jan Smetánka

Přišlo na adresu redakce ...

Mike Sup

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ dle zákona č.128/2000 Sb., § 39 odst.1 zveřejňuje tímto
záměr prodeje bytové jednotky, a to dle Zásad prodeje bytového fondu Města Klášterce
nad Ohří - obálkovou metodou.
- bytová jednotka č. 383/5 /2+1/ ve 2 n.p. v ulici Václava Řezáče, obec Klášterec nad Ohří,
včetně spoluvlastnických podílů k budově, zastavěnému pozemku a společným prostorám, základní nabídková cena: 112.497,- Kč. Více informací na www.klasterec.cz

INZERCE
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.

PODĚKOVÁNÍ
Sdružení seniorů města Kadaně by
chtělo tímto článkem poděkovat vřele
a upřímně za zdařilou akci koncertu
Babouci, poprvé i v severních Čechách.
Na úspěchu této akce má také velký
podíl ochotná pomoc vedoucího Kulturního domu v Klášterci p. Trejbala,
který výrazně pomohl v propagaci celé
akce jak ve městě i okolí, dobrou pořadatelskou službou a přípravou sálu.
Každý, kdo bude chtít něco v tomto KD
pořádat, si myslíme, že se setká se stejnou vstřícností jako my. Musím říci, že i
kapelník p. Shýbal vyjádřil stejné poděkování. Ale na rozdíl od tohoto bychom
doporučili radním města, aby se více
zajímali o propagaci akcí ve městě, aby
měli i přehled o jejím zajištění, pak jsou
zbytečné připomínky k menší účasti, i
když si myslíme, že 170 platících není
tak málo. Kotous Stan. -hl. pořadatel

K maturitním zkouškám na kláštereckém gymnáziu a SOŠ se letos dostavilo
celkem 65 maturantů. Maturitní zkouška byla členěna na 2 části. Jednak se jednalo o státní maturitní zkoušku a poté o
zkoušku profilovou. V době, kdy jsme
za maturanty zašli, měli za sebou právě
státní část maturitní zkoušky. To znamená, že psali didaktický test z českého jazyka a písemnou práci z českého jazyka.
Co se týkalo cizího jazyka, museli zvládnout jednak test, ale také poslechovou
část a písemnou práci. Navíc je čekala
ještě profilová maturitní zkouška, u které mají studenti vlastní volbu předmětu.
Jedná se o dva různé předměty z nabíd-

ky. Studenti gymnázia tak nejčastěji volili základy společenských věd, zeměpis,
ale mohli také maturovat z předmětů
jako je biologie, chemie, fyzika nebo matematika. Spektrum výběru bylo široké.
Co se týkalo střední odborné školy, tam
museli studenti maturovat ze sociální
politiky, což je vlastně taková ta odborná
profilová část, a pak si vybírali ještě další
předměty jako odborný předmět právo,
psychologii, mohli maturovat také z ekonomiky, záleželo na výběru.
Letos měli studenti i jednu výhodu navíc. Když šli k ústním zkouškám, věděli
už výsledky zkoušek písemných. Loni
tomu tak nebylo, a tak letos na nich bylo
vidět, že jsou klidnější. Vlastně už ten
den, kdy udělali ústní zkoušku, věděli, jestli tu maturitu mají, nebo nemají.
Loni museli čekat ještě asi 14 dní na výsledky. Vysvědčení ale samozřejmě hned
nedostali, protože bylo potřeba počkat
až CERMAT ústní zkoušky vyhodnotí,
pošle vysvědčení, které se vytiskne, a pak
se teprve slavnostně předá na zámku
studentům.
Jak maturity nakonec celkově skončily
jsme ještě v době uzávěrky Kláštereckých
novin neznali. Ale podle našich informací by výsledky měly být ještě lepší než
v loňském roce.
-rony-

MŠ Stonožka je ve finále
Jelikož v naší mateřské škole podporujeme zdravý životní styl dětí, denně
cvičíme a tančíme, připojili jsme se na
sklonku roku 2012 k projektu „Česko
se hýbe ve školách plných zdraví“. Organizátory této akce jsou Český svaz
aerobiku fitness a tance Fisaf.cz, Česká
asociace Sport pro všechny, Asociace školních sportovních klubů, Česká
obec sokolská a záštitu převzal kromě
některých ministrů české vlády také
premiér Petr Nečas.
25. dubna tohoto roku jsme se pod vedením učitelek A. Tussetschlägerové
a J. Legátové zúčastnili prvního kola
ve Sportovním centru Praze – Letňanech, kde děti vystoupily s pódiovou
skladbou „Báječný den“. Báječný den se
určitě vydařil, neboť zaujal porotu, která ocenila jak choreografii, tak sestřih
hudby i velmi pěkné kostýmy. Důležitý byl samozřejmě také výkon dětí,
které skladbičku prezentovaly. Své vystoupení si rozhodně užily a upoutaly

pozornost barevnými gymnastickými
stuhami, se kterými se naučily bravurně zacházet. Ve věkové skupině do 7 let
se tak MŠ Stonožka umístila na 1. místě
a byla vybrána do finále – celorepublikové přehlídky pohybových skladeb,
která se uskuteční 1. června 2013 v O2
aréně v Praze.
Děkujeme všem, kteří nás podporují,
a těšíme se na příležitost reprezentovat
na celostátní úrovni jak mateřskou školu, tak naše město Klášterec nad Ohří.
Mgr. J. Vlková, ředitelka MŠ

strana 6

Klášterecké noviny č. 05/2013

KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

Klášterečtí fotbalisté jako na houpačce Hasiči si to rozdali na stadionu už po devatenácté
FK Klášterec - LoKo Chomutov B
1:0(0:0)
V 19. kole 1. A třídy krajského fotbalového přeboru hostil Klášterec na
domácím hřišti souseda v tabulce, „B“tým AFK Loko Chomutov. Jako první
zahrozili už v 7. minutě hosté, naštěstí
v závaru před Gabrhelovou brankou
neuspěli. Bohužel stejně dopadl i pokus
Patrika Jelínka z protiútoku. Míč pouze
orazítkoval tyč Manduchovy branky.
Vyloženou šanci zahodil Patrik Jelínek
v 18. minutě, když trefil pouze chomutovského brankáře. Sedm minut před
koncem poločasu naopak zahodili šanci
hosté. Heierovu střelu Gabrhel pouze
vyrazil, naštěstí střelecký pokus Romana Falce skončil jen na boční síti. Další
tutovku domácích spálil ve 41. minutě
Tomáš Černý. Tváří v tvář chomutovskému gólmanovi zvolil střelu místo
přihrávky a míč skončil vedle branky.
Ve druhém poločase jako první zahrozili hosté. Osamocený Roman Falc však
hlavičkoval jen vedle Gabrhelovy bran-

1. A třídy krajského přeboru celek 1. FC
Spořice, sousední tým v tabulce soutěže.
Klášterečtí začali dobře, ale bohužel neproměnili vyloženou šanci na začátku
utkání, a tak se iniciativy chopili hosté.
Janošík ve 21. minutě překonal gólmana
Gabrhela, ale naštěstí míč před brankovou čarou odkopl Josef Papoušek. Na
následný rohový kop si ovšem nejlépe
naskočil Rostislav Broum a Spořice
vedly 1:0. Klášterecké fotbalisty postihla
v sobotním utkání především neschopnost zakončit i nadějné šance. Jen trefit
branku byl nepřekonatelný problém.
A tak si hosté dělali před kláštereckou
brankou, co chtěli. Na 2:0 pro hosty
zvyšoval ve 31. minutě kapitán Spořic
Vladislav Vlček. Další velkou šanci domácích neproměnil v závěru poločasu
Pavel Dohnal, když těsně před brankou
minul Černého přihrávku.
Marné dobývání spořické branky domácími hráči bohužel pokračovalo i ve
druhém poločase. Několik šancí spálili
také hosté, podobně jako Václav Holub,

V sobotu 25. května proběhl na fotbalovém stadionu již 19. ročník soutěže požárních družstev o Putovní pohár starostky města a 17. ročník Krušnohorské ligy v požárním útoku. V kategorii mužů si na stometrové trati krásným časem 18,05 vteřin
doběhli pro vítěznou trofej hasiči z Lhenic „B“. Klášterečtí borci obsadili v konkurenci 15 týmů konečné 11. místo. Za nimi zůstali pouze hasiči z Jirkova. Zbývající tři
družstva Lhenic „A“, HZSP DNT a Předonín byla diskvalifikována. V kategorii žen
Klášterec zastoupení neměl. Vítěznou trofej si odvezly hasičky z Duchcova.
Pořadateli soutěže byl Sbor dobrovolných hasičů a Město Klášterec nad Ohří za výrazné pomoci skupiny ČEZ a.s.

Šachisté přivezli z Ústí
nad Labem stříbro
V polovině května se čtyři klášterečtí
šachisté zúčastnili Šachového festivalu
v Ústí nad Labem. V kategorii žáků reprezentovali naše město David Šimek s
Markétou Capovou.
„Na tomto turnaji se jim moc nedařilo,“
povzdechl si trenér Petr Gruss. „Měli
sice velkou snahu, ale nakonec skončili v
poli poražených. Myslím ale, že to vůbec
nevadí. Celý rok se velmi snažili, hráli
dobře a příští rok to bude určitě lepší.“ V
kategorii začátečníků nastoupili Jan Baier a Josef Řezáč. Nejmladší klášterecký
šachista Jan Baier posbíral v osmi kolech čtyři body a skončil na šestém místě z dvanácti účastníků. „Pepa Řezáč si
vedl výborně,“ usmíval se trenér Gruss.
„Získal sedm bodů a stříbrnou medaili.
Myslím, že on i Honzík odjížděli z turnaje spokojení. Stejně jako já.“

Malí fotbalisté si v sezoně vedou skvěle

foto: archiv
ky. Naštěstí pro domácí se neujala ani
šance hostí ze standardní situace v 55.
minutě. Nebezpečně pak míč poletoval
kolem Gabrhelovy branky čtvrthodinku před koncem zápasu. Hosté však nedokázali ze slibných pokusů nic vytěžit,
a tak udeřilo na druhé straně. Přihrávka
Jaroslava Škultétyho z vlastní poloviny
překvapila nejen gólmana Manducha a
Klášterec díky této brance získal tři cenné body.
FK Postoloprty - FK Klášterec
3:2(1:1)
Jako na houpačce se pohybují výsledky
kláštereckých fotbalistů v jarní části 1.
A třídy krajského přeboru. Po domácí
výhře nad „B“ týmem AFK LoKo Chomutov zajížděli Klášterečtí do Postoloprt. Po vyrovnaném prvním poločase
bohužel Klášterec podlehl Postoloprtům těsně 2:3 a propadl se v tabulce o
jednu příčku na 9. místo.
FK Klášterec - 1. FC Spořice
0:4(0:2)
Další nešťastné utkání odehráli klášterečtí fotbalisté, tentokrát na domácím
trávníku. Soupeřem jim byl ve 21. kole

který se unáhlil a Gabrhel nemusel znovu lovit míč ze sítě. To ovšem neplatilo v
61. minutě, kdy z hranice vápna napřáhl
Filip Vávra a dělovkou zvýšil vedení hostů už na 3:0. Klášterečtí to pak zkoušeli z
různých pozic. Jan Bauer z dálky minul
branku hostů. Patrik Jelínek se zamotal
mezi spořickými obránci a Černého
střela skončila jen vedle. Smůla se neusadila pouze na domácích útočnících,
ani obránci neměli právě nejlepší den a
nebýt Gabrhela v brance, mohlo utkání
skončit mnohem hůř. Ačkoli je pravda,
že čtvrtý gól si na svůj vrub připsal právě
Gabrhel, když podběhl centrovaný míč
a spořický kapitán Vladislav Vlček pohodlně hlavičkoval do klášterecké sítě.
Baník Osek - FK Klášterec
0:5(0:4)
Ve 22. kole 1. A třídy krajského přeboru
zajížděli klášterečtí fotbalisté na hřiště
Baníku Osek. Po několika nepřesvědčivých výkonech se Klášterec představil na hřišti posledního celku soutěže v
dobrém světle a dokázal vyhrát vysoko
5:0. Do osecké sítě se trefili Patrik Jelínek, Tomáš Černý, Jan Bauer a dvakrát
Michal Škultéty.

Pět atletů v nominaci na
Olympijské hry dětí a mládeže
Další pěkný úspěch má klášterecký oddíl atletiky . Na Olympijské hry dětí a mládeže, které se uskuteční 23.6.-28.6. 2013 v Uherském Hradišti se do výběru Ústeckého
kraje dostalo hned 5 atletů z našeho oddílu. Sedmnáctičlennou výpravu chlapců
bude za náš oddíl reprezentovat Tomáš Bach (60m,300m, štafeta), Ondřej Chloupek (1500m, štafeta), Dan Vejražka (60m, štafeta), Jan Valtr (výška), Václav Zahrádka (míček). Vedoucím družstva chlapců byla pověřena trenérka kláštereckých atletů
Veronika Blašková.

V sobotu 18. května se na kadaňském
umělém trávníku utkala mužstva mladších přípravek domácí Kadaně a sousedního Klášterce. Mladí fotbalisté se museli na umělém trávníku potýkat nejen
s neposedným míčem, ale především se
silným deštěm. Ačkoli si klášterečtí hráči odvezli z kadaňského hřiště porážku,
sezonu odehráli výborně a spokojený
byl i trenér Michal Holeček.
„Letošní sezona pro nás byla ta nejúspěšnější,“ potvrdil po zápase trenér Holeček. „Myslím, že je to hlavně tím, že letos
máme v týmu dost dětí. Je to samozřejmě
především zásluha rodičů, kterým bych
chtěl moc poděkovat. Přes zimu jsme
odehráli spoustu turnajů, kde si kluci
vedli také výborně. například na turnaji
v Karlových Varech jsme skončili druzí.
Samozřejmě, že jsou týmy, jako například Ervěnice, se kterými prohráváme

vysokým rozdílem, ale to je dáno hlavně
tím, že u nich hrají starší hráči. Za sebe
musím říct, že jsem s klukama spokojený. Zvedají se jak fyzicky, tak psychicky a
jsou na tom dobře herně, takže za mě i
ostatní trenéry spokojenost.“

Hokejová přípravka nezahálí a odstartovala letní přípravu
Nejen velcí hokejisté nastupují pravidelně na letní přípravu pro novou sezonu. Než
se vydají na ledovou plochu, trénují na suchu také ti nejmenší. Malí hokejisté přípravky a první třídy si především hrají, přesto se nevyhnou cvikům, které rozvíjejí
jejich schopnosti. „Na tréninku děláme nejrůznější gymnastické cviky nebo hry s
míčema,“ upřesnil trenér mládeže Jiří Pokorný. „Všechno je to samozřejmě příprava
na zimní období, než vlezeme na ledovou plochu.“ Letní příprava nejmenších hokejistů se týká ročníků 2007 a 2008. Některé z dětí budou v nové sezoně nastupovat
za 1. třídu HC Klášterec nad Ohří. Tréninky se odehrávají dvakrát týdně ve sportovním areálu a každého se účastní asi dvacítka dětí. „Tréninky jsou v pondělí a ve
středu od patnácti hodin a třiceti minut a tréninková jednotka trvá šedesát minut,“
dodal trenér Pokorný. Do přípravy na novou sezonu se stále ještě mohou zapojit i
další děti. Stačí přijít na trénink a přihlásit se u trenéra.

Hokejisté začali přípravu na novou sezónu na „suchu“
Po dubnové přestávce začala 2. května letní příprava kláštereckých hokejistů, A-týmu i juniorů. Obě mužstva povede stejně jako
na konci minulé sezony trenér Michal Jäger. Asistentem u „áčka“ bude Radek Nerad, u mužstva juniorů budou Jägerovi asistovat David Suk a Petr Jáchym. „Do přípravy se zapojilo jednadvacet hráčů,“ dodal sekretář HC Klášterec nad Ohří Petr Mikeš.
„Vzhledem k tomu, že jsme víceméně amatérské mužstvo, protože hráči chodí do práce, probíhají tréninky ve dvou fázích. Trénuje
se odpoledne, kdy využíváme prostory stadionu a aquaparku. Druhá fáze jsou dopolední tréninky v Chomutově, které probíhají dvakrát týdně.“ Kostra týmu by měla
zůstat prakticky stejná jako v závěru
uplynulé sezony. Posily by se měly v řadách kláštereckých hokejistů objevit postupně, jak bude probíhat výběr hráčů v
Kadani a Chomutově v rámci spolupráce 3K. Žádná konkrétní jména však
zatím Petr Mikeš neprozradil. Tréninky
na suchu budou probíhat celý květen a
červen. V červenci budou mít hokejisté
volno a první srpnový týden vyjedou na
led zimního stadionu.
„V loňské sezoně se v kádru „A“ osvědčili
juniorští hráči a my s nimi počítáme i pro
novou sezonu,“ prozradil Petr Mikeš.
„Chceme samozřejmě využívat služeb
odchovanců jak z Klášterce, tak z Chomutova a Kadaně. A stejně jako v uplynulé sezoně, ti nejlepší junioři budou hrát
jak v „áčku“, tak v týmu juniorů.“
Také juniorka začala trénovat od 2.
května a podle slov trenéra Jägera je docházka na trénink stoprocentní. Vedení
hokejového klubu tak doufá, že po loňské, na poslední chvíli zachráněné sezoně, dopadnou junioři v novém ročníku
soutěže podstatně lépe.
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