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Čeká nás úplná uzavírka žel. přejezdu

Město Klášterec nad Ohří upozorňuje své občany, že ve dnech 17.7.2013
od 7.00 hod. do 24.7.2013 do 4.00
hod. proběhne úplná uzavírka železničního přejezdu v Miřeticích.
Přejezd bude uzavřen oboustranně
z důvodu jeho generální opravy a
vložení nové přejezdové konstrukce.
Občané, kteří se tuto zprávu mohli
dozvědět už o něco dříve, začali šířit
poplašné zprávy o tom, jak se budou
obyvatelé Miřetic dostávat přes koleje do zaměstnání, za nákupy atd.
Oboustranná uzavírka bude platit
hlavně pro auta, která ve stanovenou
dobu uzavírky nebudou mít šanci se
přes přejezd dostat. Pro pěší máme v
tuto chvíli zprávu, že město Klášterec
jedná s firmou, která bude vykonávat
práce na přejezdu, o variantách, kudy
a jakým způsobem bude umožněn
přístup pro pěší. Vedení města slíbilo,
že všechny potřebné informace sdělí
občanům včas.
-rony-

Klášterečtí vyrazili na trhy do Grossrückerswalde

Škola v pohybu
Žáci ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří
budou moci v příštích letech využívat
nové a moderní sportovní vybavení.
Nadace ČEZ, město Klášterec nad
Ohří a Občanské sdružení Rodiče
škole totiž podpořily projekt Škola v
pohybu. V rámci tohoto projektu bude
moci škola nakoupit nové sportovní
vybavení, jedná se především o jízdní
kola a běžecké či sjezdové lyže. Toto vybavení bude sloužit především žákům,
kteří jsou sociálně znevýhodněni a kteří si toto vybavení nemohou zakoupit z
vlastních zdrojů. Chceme tím umožnit
skutečně všem žákům školy účast na
sportovních aktivitách, jako jsou například lyžařské kurzy a cyklistické vyjížďky. Velké poděkování patří především
Nadaci ČEZ, která podpořila projekt
částkou 200 000 Kč. Děkujeme.

Do Perštejna
na Chalupníka
V sobotu (22.6.) navštívili občané Klášterce řemeslné trhy v naší partnerské obci
Grossrückerswalde. K vidění byla celá řada historických řemesel, ochutnávalo se
české pivo i tradiční speciality české i saské kuchyně. Celou akci doprovodila kapela Viliama Béreše Veselí muzikanti. Velký ohlas měl i dvojjazyčný Kulinářský
receptář s typickými českými a saskými recepty, který byl vydán díky finanční
podpoře Euroregionu Krušnohoří. Případní zájemci si mohou tento receptář
zdarma vyzvednout v Turistickém informačním centru na náměstí Dr. E. Beneše 86.

Sloupek pro starostku

Nutné opravy výtluků budou nadále pokračovat

Vážení občané našeho města,
čas prázdnin a dovolených je zase tady.
Někdo možná již okusil příjemné chvíle odpočinku a dovolenou si vybral s
předstihem, ale většina z nás si ji šetří
právě na letní měsíce červenec a srpen.
Tradice je tradice, a tak se v mnohých
rodinách balí, nakládá do aut a vyráží
na zasloužené prázdniny až poté, kdy
školáci přinesou
vysvědčení. Jiní
ještě finišují v práci a na poslední
chvíli brouzdají
na internetu. Co
kdyby se objevila
nějaká zajímavá
nabídka na exotický výlet?
Ne všichni však touží po cestování v
zahraničí. Mnozí naopak dávají přednost domácímu prostředí. Vždyť člověk kolikrát ani neví, kolik krásných a
zajímavých míst máme v blízkém okolí
našich domovů. Pěší výlety či projížďka
na kole nám mohou odhalit různá překvapení a nádherné přírodní scenérie.
Školákům přeji úspěšné zakončení
školního roku a krásné zážitky o prázdninách.
Letní dny plné sluníčka a pohody přeje
Vaše starostka Kateřina Mazánková

V současné době probíhá oprava výtluků v komunikacích po městě. Každoročně se tyto práce provádí následně
po blokovém čištění, a to vždy v návaznosti na již uklizené lokality. Stejný postup byl zvolen i letos, ale s ohledem na
přetrvávající mrazy bylo možné zahájit
blokové čištění města až 22.4.2013. Z
tohoto důvodu došlo k časovému skluzu, protože v předešlých letech byly
práce spojené s blokovým čištěním
téměř vždy ukončeny do konce měsíce
dubna. V letošním roce bylo blokové
čištění ukončeno až koncem měsíce
května, přesněji 28.5.2013. Následovat
měly zmiňované opravy silnic a chodníků. Bohužel, letošní proměnlivé počasí ani v tomto ohledu nepřálo, takže
práce probíhají později, než jak byli občané města doposud zvyklí. Tyto opravy je možné vykonávat výhradně za příznivého
počasí, tj. za sucha, a srážkově nadprůměrný měsíc květen zapříčinil, že práce nemohly být prováděny v souladu se schváleným harmonogramem. Občané města se proto budou muset obrnit trpělivostí a respektovat určitá omezení v dopravě a
parkování do té doby, než budou opravy ukončeny.

Perštejn se od června chlubí novou
raritou, kterou mu může závidět nejeden milovník chmelového moku.
Sen pana Miroslava Chalupníka se
stal skutečností a s velkou slávou otevřel vlastní soukromý pivovar, nesoucí jeho jméno. Nabízí světlé a tmavé
výčepní pivo a také dvanáctistupňový ležák. Pivovaru i nové restauraci,
která je jeho součástí, požehnal při
slavnostním otevření děkan Římskokatolické farnosti v Kadani Josef
Čermák, který si této události považoval. „Byla to pro mě opravdu čest,
protože pivovaru jsem žehnal poprvé v
životě,“ usmíval se. A majitel pivovaru doufá, že pivovarnické přání „Dej
Bůh štěstí“ vyryté ve dřevě nad varnou piva, je to správné přání tomuto
výbornému zlatavému moku k tomu,
aby získal stále více a více na oblibě.
Jak se takový pivovarnický sen dokáže přetvořit v realitu, se můžete dočíst
uvnitř našeho vydání na straně 3.

Humanitární
sbírka z Klášterce už pomáhá ve Svádově
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přispěli na humanitární pomoc obětem letošních povodní. Velký dík patří i Městské policii a Polici ČR za pomoc při organizaci sbírky a v neposlední řadě také jednotce Sboru dobrovolných hasičů, která pomohla s odvozem. Veškeré poskytnuté prostředky byly v pátek 14.6.2013 předány
pracovníkům městského obvodu Střekov, přesněji do obce Svádov. Foto naleznete na www.klnoviny.cz Ještě jednou díky.
Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní,
abyste navštívili náš webový portál

www.klnoviny.cz
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Policie informuje...

Bezdomovci jsou problém, který je potřeba řešit

Násilníka vykázali z bytu

XV klášterském bytě zasahovala policejní hlídka. 36letý muž zde fyzicky
napadl svoji družku. Incident vyprovokovalo upozornění ženy, že si musí
v nejbližší době najít zaměstnání nebo
z bytu odejít. Zranění, která žena utrpěla, si vyžádala ošetření a následnou
hospitalizaci v nemocnici. Předpokládaná doba léčení – šest týdnů. Muž
jednal pod vlivem alkoholu. Přístroj
naměřil 2,38 a 2,27 promile. Po nezbytných úkonech byl podezřelý vyzván,
aby společně obývané prostory v ulici
Školní opustil. V případě odsouzení
hrozí muži až tříletý pobyt za mřížemi.

Poutač ho asi nezaujal

XZ trestného činu poškození cizí věci
je podezřelý 48letý muž z Mostu. Před
provozovnou benzínové čerpací stanice v Klášterci nad Ohří úmyslně kopl
do světelného poutače a poškodil jeho
plastový kryt. Svým jednáním způsobil
škodu za 10 tisíc korun. Co bylo příčinou mužova jednání, vyšetřují policisté
z místního obvodního oddělení.

Napadl obyvatele domu

XAž tříletý trest odnětí svobody hrozí
28letému muži z Klášterce nad Ohří. Je
podezřelý ze spáchání trestného činu
ublížení na zdraví. Na chodbě domu v
Lesní ulici napadl ženu a muže. Útoku
předcházela hádka. Oba utrpěli zranění, která si vyžádala ošetření u lékaře s
následnou dobou léčení. Co incident
vyprovokovalo, vyšetřují policisté z
místního obvodního oddělení.

Naše město se v poslední době potýká
s jedním velkým problémem. Možná,
že není v současnosti díky práci městských strážníků tolik vidět, ale stále zde
je. Bezdomovci – lidé, kteří nemají zájem řešit svou situaci, odmítají pomoc
druhých a přitom obtěžují ostatní. Ať už
jen svojí vizáží a zanedbanou hygienou,
ale hlavně svým neurvalým chováním
vyvolaným nadměrným používáním
alkoholu a žebráním. „Máme dvě skupiny bezdomovců,“ říká k problému
velitel městských strážníků Bc. Petr
Hörbe. „Jedni jsou z Klášterce a ti druzí se sem stahují z jiných měst. Snažíme
se je mapovat, kde a jak žijí, co páchají.
Spolupracujeme s Odborem sociálních
věci a vyměňujeme si navzájem poznatky. Největší shluky těchto lidí jsou u obchodů, škol, zdravotních středisek nebo
dětských hřišť. Dokonce jsme museli řešit
případy, kdy normálně „na férovku“ na
dětských hřištích bydleli v domečcích pro
děti. Proto městu nezbývalo nic jiného,
než přijmout vyhlášku na ochranu veřejného pořádku, rozšířily se zóny zákazu
používání alkoholu a nově se doplnila o
definici žebrání. Myslím si, že v současné
době vyhláška zabrala a nám se podařilo
je vytlačit z lokalit jako je Tesco a Lidl.“
Jenže naše poznatky jsou takové, že se

přesunuli tam, kde se pohybuje nejvíc
lidí. Například na zdravotní střediska
nebo ke kulturnímu domu, když zde
probíhají akce. Sedí na schodech a žebrají, jsou vulgární a lidé se jich bojí.
„Samozřejmě, že o tom víme. Většinou
se to týká těch starších ročníků. Nás to
zatěžuje za nimi pořád jezdit, ale nic
jiného nám nezbývá. Když obtěžují lidi,
vulgárně nadávají nebo prostě jakýmkoliv způsobem narušují denní pořádek,
okamžitě to řešíme. To, že páchnou, bohužel není trestný čin. Největší problém
přichází v okamžiku, když je ten člověk
totálně opilý a přesto, že je to viditelné,
jsme povinni mu zavolat záchranku. Jinou možnost nemáme, protože záchytné
stanice v kraji nejsou. My nevíme, jestli
mu něco v těle neselhalo. Víme, že ten
člověk je opilý, ale to musí vyřešit doktor
a následně se o toho člověka postarat. To
samozřejmě zatěžuje i další složky a je to
takový bludný kruh,“ mračí čelo velitel
strážníků, ale ví, že je tu i další problém.
Tentokrát s těmi „mladšími“ ročníky.
„Další skupinou jsou mladí lidé. Týká se
to tedy více mladých kluků, holek moc
ne. Potulují se nám různě po městě a
tropí výtržnosti. To, že porušují třeba vyhlášku na pití alkoholu, je spíš to menší
zlo. Horší je, když se dopouští trestné

činnosti. Vykrádají sklepy, zahrádky
a podobně. Opatřují si obživu tím, že
kradou železo a odevzdávají ho do sběren. Dokáží vzít vše, co je železné. Jsou
schopní rozebrat plot, ukrást na zahradě
kolečko, do něj naházet věci a to kolečko
nechat ve sběrně i s těmi věcmi. Berou
nájezdy u baráků, víka, různé poklopy,
lišty na rozvody elektriky v domech... Je
to šílené. Nedokážeme být na všech místech najednou, ale moc nám pomáhá
náš kamerový systém, který využíváme
v co největší možné míře.“
Určitě se najdou mezi těmito lidmi i
tací, kteří používají různé návykové
látky, počínaje „oblíbeným“ toluenem
až přes různé drogy. Jaké zkušenosti s
nimi mají klášterečtí strážníci? „I tato
sorta lidí se mezi nimi občas objeví, ale
je to opravdu jen zanedbatelné procento.
Oni nemají peníze na to, aby si kupovali
drogy, a pokud nějaké jakýmkoliv způsobem získají, většinou je utratí za levný
alkohol. Většinou se s nimi setkáváme,
když řešíme, jak vybírají kontejnery a
dělají nepořádek. To je teď takový jejich trend, jak si obstarat kuřivo a pití.
Z kontejnerů vybírají pytle s odpadem,
roztrhají je a samozřejmě už to neuklidí. Je to prakticky dnes a denně. Ale
abychom nepůsobili jen represivně, snažíme se je buď sami nebo se „sociálkou“
nasměrovat na „Naději“, kde jim bude
poskytnuta pomoc. Oni ale většinou tuto
pomoc odmítají.“
Jak se tedy může město takových lidí
zbavit? Existují vůbec nějaké zákony,
které dokáží dohnat takového člověka
k zodpovědnosti? Nezodpovězených
otázek ohledně bezdomovců je určitě
mnoho a my se budeme tímto tématem zabývat i v dalším vydání našich
novin. Můžete se ptát i vy čtenáři. Stačí,
když nám na naši e-mailovou adresu
redakce@klnoviny.cz pošlete vaše dotazy a my se vám na ně pokusíme získat
odpovědi o těch nejpovolanějších.
-rony-

Nové tváře na měst. úřadě

S Dr. Ing. Radkou Hodicovou se od letošního června budete setkávat na Oddělení vztahů s veřejností a cestovního
ruchu. Toto oddělení bylo nově vytvořeno a nahradilo bývalý Odbor kultury, marketingu a cestovního ruchu. Ve
funkci tak vystřídala jeho dosavadního
vedoucího pana Miroslava Foltýna.
Dr. Ing. Hodicová vyrůstala v Klášterci
nad Ohří, kam se nyní po letech vrátila. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (obor Podniková
ekonomika a management), doktorát
získala na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Chemnitzu v oboru
Marketing. Po návratu do ČR působila jako konzultant v pražské pobočce rakouské personálně-poradenské
společnosti. Má praktické zkušenosti
s regionálním marketingem a public
relations. Po celou dobu své dosavadní
praxe se věnovala česko-německé spolupráci (publikační a přednášková činnost, workshopy, interkulturní tréninky atd.). Hovoří německy a anglicky.
Vedení městského úřadu v čele se
starostkou města Ing. Kateřinou Mazánkovou si dovoluje touto cestou
poděkovat panu Miroslavu Foltýnovi za jeho dlouholetou a přínosnou
práci v oblasti kultury a marketingu.

Práce zastupitele je pro něj zatím nová

Olympiáda MŠ

klášterecké občany.
Zastupitelem jste zatím jen krátce,
ale určitě máte nějakou představu jak
svou funkci vykonávat, co vás trápí ve
městě a co by se mělo změnit?
Jedním z důvodů, proč jsem kandidoval
bylo to, že se ve městě dělali akce, které
byly nadhodnocené a ty peníze které
do toho tekly mě mrzely. Daly se využít samozřejmě lepší formou. Například
ve školství nebo kultuře. Také mě trápí
třeba údržba města, jelikož jsem v tom
nějakých 18 let fungoval a měl jsem k
tomu určitý vztah, tak vím o čem mluvím. Není to jen o financích, ale také o
tom srdíčku, aby člověk pro to město
udělat trochu víc a nebyla pro něj motivací jen finanční stránka.
Usedl jste do zastupitelské „lavice“ a
máte možnost po několika jednání
posoudit, jaká je spolupráce zastupitelů. Ať už jde o tzv. koalici nebo opozici.
Překvapilo vás něco?
Zažil jsem zatím tři zastupitelstva a přiznám se, že mám hodně smíšené pocity.
Byla tam vidět nenávist současné opozice k současné koalici. Hledá se kdejaká
špína a pomluvy. Nechápu, proč se bývalý starosta pořád tak obhajuje a brání.
Stále ukazuje na veškeré chyby ostatních
a sám se tváří, jako by byl pomalu svatý.
Své „věci“ se snaží ututlávat nebo jen nad
nimi mávne rukou. Také mě překvapuje
způsob hlasování bývalého vedení - starosty a místostarostů. Když se podívám
do záznamu, tak vlastně oni hlasují tak
ve třiceti procentech, jinak je nic nezajímá. Je to divné. Moje představa byla
taková, že bude fungovat pro město jak
koalice, tak i opozice. Teď už mám pocit,
že to tak není. Z těch deseti opozičních

Dvacetiletou historií v konání olympijských her v jednom městě se nemůže
pochlubit nikdo na světě. Toto výsadní právo má jen Mateřská škola Bruslička
z Klášterce nad Ohří. Její ředitelka Bc. Dagmar Megová společně s týmem
učitelek, personálu MŠ a rodiči, ti všichni oslavili spolu s dětmi z celého okresu
jubilejní 20. ročník na kláštereckém stadionu. Jaký 20. ročník byl a jakých bylo
i devatenáct předchozích ročníků, kde se zrodil nápad na konání „olympiády“,
to se dozvíte v červencovém vydání Kláštereckých novin.-.

O tom, že v zastupitelstvu města došlo
ke změně, jsme informovali čtenáře již
v minulém vydání Kláštereckých novin.
Odstupujícího zastupitele Bc. Jaroslava Kohouta nahradil Jaroslav Ježek ml.
Položili jsme mu tedy několik otázek o
tom, s čím, do pro něj nové éry zastupitele, přichází.
Při volbách v roce 2010 jste se do zastupitelstva nedostal. Ale po dvou letech, kdy položil mandát J. Kohout na
vás, jako na náhradníka, přišla řada a
stal jste se novým zastupitelem města.
Byl jste na to připraven?
Připravený na tuto možnost jsem určitě
byl. Na městě proběhla změna ve vedení, J. Kohout se stal tajemníkem a já byl
připravený nastoupit. Nebyl to pro mne
žádný překvapivý krok, protože mezi sebou stále komunikujeme.
Ve volbách 2010 jste do zastupitelstva
kandidoval poprvé. S jakými plány
nebo lépe řečeno, s jakým programem
jste do kanditury šel?
Ano kandidoval jsem poprvé za KSČM
jako nezávislý. Naším hlavním programem bylo a je školství a infrastruktura
ve městě. Chtěli jsme narovnat město,
vztahy ve městě, fungovat tak jak by se
mělo i ekonomicky. Prostě pracovat pro

zastupitelů hlasuje pro chod města dejme tomu 5 a těch druhých 5 vůbec nereaguje, nehlasuje, zdržuje se hlasování.
Dobře mám nějaký názor, tak hlasuju
pro, nebo proti, nebo se zdržím. Oni
vůbec nehlasují. Myslím si, že je to nefér
vůči voličům.
Občany města ale osobní rozepře mezi
zastupiteli nezajímají. Oni chtějí vidět,
co pro ně město dělá a bude dělat. Trápí je problémy s parkováním, rozbité
silnice a chodníky, bezpečnost ve městě, chtějí s dětma chodit na čistá hřiště,
zajímá je kultura, sport a ostatní věci.
Když se změnilo vedení města, očekávají, že se změní i přístup a komunikace s nimi. Jaký na to máte názor vy?
Za minulého vedení města se udělalo
pro občany hodně věcí. Jestli byly všechny udělány dobře a „čistě“, to zatím nechci hodnotit. Každopádně všichni asi
víme, že se zřejmě nevyhneme zjišťování
i vyšetřování, jestli byly všechny investice z města investovány dobře nebo ne.
Nejhorší na tom je, že ty peníze do města už zpátky „nepřitečou“. Je jasné, že z
peněz za prodej majetku města, který byl
v předchozích letech, zbyla dejme tomu
jedna pětina. A s tím se musí počítat do
budoucna. Klášterec už nemá takový
majetek, který by mohl prodávat. Jestli
budeme závislí jen na rozpočtu od státu,
tak se ve městě prakticky nebude dělat
nic. Ty příjmy ze strany státu jsou malé a
rozpočet města je omezený. Proto nevěřím tomu, že se v budoucnosti bude tolik
investovat. Proto by každá koruna měla
být správně vysoutěžená a je opravdu
potřeba kontrolovat co je provedeno, v
jaké kvalitě a za to pak zaplatit. Nic navíc
by se dělat nemělo.
-rony-

na www.klnoviny.cz
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... Vy se ptejte, my zjistíme odpověď ...
Chtěla bych se zeptat, jestli byste mohli napsat do novin, kdo provozuje technické služby a kolik jim za to město platí? Strašně
by mě to zajímalo, protože letos je to strašné! Všude je vysoká tráva, kterou nikdo neseká. Mám dvě malé děti a ty chtějí běhat
po trávě. Už mě nebaví jim pořád vysvětlovat, že tam nemají běhat, že tam můžou být klíšťata a bůhví co ještě v té trávě je! No
a dnes ráno mě strašně vytočili! Dnes trávu sekají, ale na tom samém místě, kde ji sekali předtím. Nechápu to, to nemá logiku. A to nemluvím o vyvážení popelnic, vždy je tam strašný bordel. Popelnice přetékají a lidi musí dávat odpadky vedle popelnic. Předem děkuji, jestli to zjistíte.
Monika Pícková
Reagujeme tímto na Váš podnět ve
věci sekání veřejné zeleně. Předem bychom se Vám rádi omluvili za vzniklé
problémy způsobené letošním nadměrným růstem trávy a předesíláme,
že na nápravě se usilovně pracuje. I
přesto, že již bylo celé „nové sídliště“
(stejně jako celé město) jednou posekáno, abnormálně deštivý květen
(pršelo 26 dní z jednatřiceti!) způsobil
zpoždění v harmonogramu prací a
v okamžiku, kdy firma nyní dokončuje tzv. první seč, lokality posekané
začátkem května jsou opět přerostlé.
Firmu důsledně kontrolujeme a požadujeme po ní, aby co nejrychleji
dokončila druhou seč. Již v této chvíli
se na „novém sídlišti“ opětovně seká
tráva v Olšové a v Okružní ulici a ještě během tohoto týdne by měly být
posekány minimálně lokality Dlouhá a Příčná, do 21.6. by mělo dojít k
dosekání celého sídliště. Panoráma
(a přilehlé ulice Školní, Budovatelská
atp.) jsou již také posekány. Situaci nepodceňujeme, firma dokonce pracuje
s dvojnásobkem kapacit oproti jiným
rokům a ruku v ruce s navýšením pracovníků pak prodloužila i pracovní
dobu, což svědčí o abnormalitě těchto
jarních měsíců, kdy ani toto navýšení
nestačilo. Ještě k Vašim dalším dotazům: práce provádí VZK - Sdružení,
které sdružuje tři Klášterecké firmy:
Severočeskou stavební Klášterec,
a.s., „Sady Klášterec nad Ohří s.r.o.“
a zahradnictví Milan Mana. Každá
z těchto firem má na starosti určitou
lokalitu, konkrétně „nové sídliště“ má

Městská knihovna o prázdninách

na starosti firma Severočeská stavební Klášterec, a.s. Smlouva na údržbu
veřejné zeleně se týká nejen celého
města, ale i zámeckého parku a okolních obcí, celková cena za údržbu pak
činí 5 551 173,85 Kč bez DPH za rok.
Jen pro vysvětlení - některé lokality
se skutečně sekají dvakrát měsíčně,
jedná se především o ta místa, kde je
největší pohyb lidí nebo kde je zeleň
určena primárně k rekreaci (Petlérská
ul., parky apod.).
Co se týče vyvážení kontejnerů v kontejnerových stáních, toto provádí firma Marius Pedersen, a.s. a to tak, že
například v ul. Školní pod Panorámou
se kontejnery vyváží dvakrát týdně a
to v pondělí a ve čtvrtek. Mimo kontejnery se odpad ukládat samozřejmě
nesmí, ale i tak občanům vycházíme
vstříc a objemný odpad, který se nachází mimo kontejnery, město ne-

chává vyvážet rovněž dvakrát týdně
a to v úterý a v pátek. Probíhá to tak,
že firma v den vývozu kontejnerů
naskládá objemný odpad na hromadu a přichystá to tak svým kolegům
k odvozu. Pokud jsou tedy prázdné
kontejnery a vedle zůstala hromada,
určitě to neznamená, že na ni firma
zapomněla. Stejně to probíhá na území celého města. I zde z naší strany
probíhají pravidelné kontroly.
Kdybyste měla jakýkoliv dotaz či
připomínku, určitě se na nás obraťte,
budeme rádi za každý podnět, který
povede ke zlepšení našich služeb.
Ještě jednou se omlouváme za letošní
problémy s vysokou trávou, ale zároveň prosíme o pochopení a trpělivost,
není to způsobeno liknavostí ani neochotou problém řešit. S pozdravem
Libor Kocáb,
referent životního prostředí

První historický ležák z Perštejna ponese datum 2013

Z bývalé továrny na prýmky a z továrny, kde se šily spací
pytle, je dnes zbrusu nový pivovar, díky kterému si Miroslav
Chlaupník, podnikatel z Perštejna, splnil svůj sen. Jako milovník zlatavého moku se zde rozhodl vybudovat na vlastní náklady pivovar, který ponese nejen jeho jméno, ale také tradici
poctivého českého piva.
Jak se vlastně zrodil nápad na pivovar? Byl to Váš dlouholetý sen a chyběly vhodné prostory, nebo se najednou objevila správná budova, která dala vzniknout myšlence na
pivovar?
Budovu bývalé textilní továrny jsem koupil v roce 2008 za účelem vybudování skladů a rozšíření výroby firmy CH-KOVO
s. r. o. Celý objekt se ale využíval jen z části a předek budovy s
průčelím přímo vybízel k zamyšlení co dál. Po jedné návštěvě
menšího pivovaru bylo rozhodnuto, a tak jsme se pustili do
vybudování prvního pivovaru v Perštejně i v chomutovském
regionu.
Jak náročná byla rekonstrukce? Řekl jste si někdy během
přestavby, že to nepůjde?
Nikdo si asi nedokázal představit, co nás čeká, ale cíl byl jasný
- uvařit první perštejnský ležák v celé historii. Od myšlenky
uplynuly necelé tři roky a v dubnu 2013 jsme uvařili první
várku našeho piva, což je vlastně jen začátek historie našeho
pivovaru. Rekonstrukce byla velice náročná. Bylo potřeba
opravit původní stavbu a dostavět nové prostory pro kuchyň
a restauraci. Venkovní fasáda je zatím dokončená jen zčásti.

Čeká nás ještě hodně práce, ale určitě to stojí za to.
Pro koho je pivovar určený a jaké druhy piva nabízíte? Na co
se návštěvníci mohou ještě těšit kromě lahodného moku?
Pivovar je určený všem, co mají rádi dobré pivo, ale také výtečné české jídlo. Budeme vařit českou kuchyni, protože v dnešní
uspěchané době se v domácnostech zapomíná na klasické
recepty. Standardně budeme mít v nabídce tři druhy piva 10° světlé výčepní pivo, 12° světlý ležák a 12° tmavý ležák.
Naše piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná a do budoucna plánujeme také speciál. Ti, kteří nemají zlatý mok v lásce,
si určitě vyberou z naší nabídky nealkoholických a ostatních
alkoholických nápojů. Ať člověk pivo pije nebo ne, určitě je
zvědavý, jak se pivo vyrábí a u nás se o výrobě piva může dost
zajímavého dozvědět. Předností našeho pivovaru je také jeho
umístění v krásném údolí Krušných hor nad řekou Ohří. V
okolí je mnoho historických památek, takže se tu turisté určitě
nebudou nudit.
Jak vidíte pivovar za 10 až 15 let? Jaké jsou vaše plány do
budoucna?
Pivovar je postaven na výrobu 1200 hl ročně. Plánujeme tedy
také distribuce do okolních měst, a jelikož to nemáme daleko
ani do Německa, tak budeme vyvážet možná i tam. Do budoucna bychom rádi naše služby rozšířili o ubytování a vybudovali zde školicí centrum. Ze všeho nejdůležitější ale je, aby
se u nás lidem líbilo. Doufáme, že se k nám budou s oblibou
vracet a že k nám budou jezdit skalní i noví příznivci českého
pivovarnictví.

Městská knihovna má o prázdninách již tradičně otevřeno. Dokonce je v oddělení
pro mládež rozšířena výpůjční doba i na dopoledne od 9 do 12 hodin. Takže pokud
by vám chyběla k opalování dobrá kniha, určitě se u nás zastavte.
Protože spousta dospělých odjíždí na dovolené, nebudeme v červenci a srpnu pořádat „Posezení s..“, ale právě pro dospělé tu máme výstavu pana Josefa Böhma
- Průmyslový design. Děti opět zveme na celoprázdninovou soutěž ve stolních
hrách. Letos to ale nebude jenom Člověče, nezlob se. Zahrát si můžete i dámu,
šachy... Čtenáři s nejvyšším počtem výher obdrží po prázdninách pěkné ceny. Na
konci měsíce července pořádá městská knihovna již tradiční „Pohádkový les“ pro
děti i rodiče. Nově potom na konci srpna pozveme dětské čtenáře na „Stezku odvahy“ spojenou s opékáním buřtů, čtením horrorů a hraním na kytaru. Podrobnosti
této akce budou v dalším čísle novin... Jak vidíte, i knihovna dělá vše pro to, abyste
se o prázdninách nenudili.

Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

V pátek 21. 6. proběhl v kláštereckém kulturním domě projektový den „Evropa otevřená všem, škola otevřená všem“, kterého se zúčastnilo 6 speciálních škol
okresu CV a jedna třída SŠSS z Klášterce. Finance na pořádání projektového dne
byly získány vítězstvím v soutěži Domu zahraničních služeb MŠMT ČR. Každá
škola představovala evropský stát a předvedla svůj program. Příkladem bylo třeba
ochutnání tradičních pokrmů toho daného státu, takže účastníci měli možnost
ochutnat řecké hroznové víno, italskou pizzu, maďarské klobásy a další pochoutky. Klášterecká ZŠ praktická zastupovala ČR a připravila si pro své „hosty“ perníčky, které děti samy napekly, ale i tradiční české koláče. Vždy při prezentaci
jednotlivých škol hostesky roznášely tyto laskominy po sále a nabízely je k degustaci. Celou akci moderoval Tomáš Barták a programu, ve kterém nechyběly
tance, písně ani dramatická tvorba, se zúčastnilo celkem 350 dětí ze speciálních
škol okresu CV. Přijeli také pracovníci DZS MŠMT a za město Klášterec nad Ohří
pozdravila všechny přítomné starostka Ing. Mazánková společně s vedoucím odboru školství Mgr. Doležalem. „Dle mého mínění to byla velmi zdařilé a příjemné
dopoledne,“ řekla k celé akci ředitelka ZŠ praktická PhDr. Jiřina Malastová. „Poděkování za dobře odvedenou práci patří především učitelům naší školy, kteří se
podíleli na práci v projektu, ale také pracovníkům kulturního domu a kavárny, kteří
nám již tradičně ve všem vyšli vstříc.“
-rony-

Pohřební služba
František Barák

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

tel. 474 332 218
non stop služba 602 491 050
po-pá 8 - 14 hodin
www.levnýpohřeb.cz
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MŠ Stonožka zaznamenala velký úspěch!
pro všechny obrovským úspěchem.
Děti získaly v pořadí již druhé medaile a spoustu drobných dárků.
Největším překvapením ale byl certifikát od firmy Wesco pro MŠ Stonožka na výběr pomůcek a náčiní v
celkové hodnotě 15 tisíc Kč.
To vše si děti svým výkonem rozhodně zasloužily,“ ví spokojená ředitelka Jitka Vlková. „Chtěli bychom
poděkovat všem cvičícím dětem i
paní učitelkám, které čeká návštěva na radnici u paní starostky Ing.
Mazánkové, stejně jako rodičům za
jejich podporu. Bylo to jedním slovem - báječné“.
-ronyNa začátku tohoto roku se přihlásili do celorepublikové soutěže pohybových skladeb „Česko se hýbe“
a první úspěch se dostavil hned v
předkole konaném v dubnu v Praze – Letňanech, kdy byly děti z MŠ
Stonožka se svojí skladbou „Báječný
den“ vybrány pro postup do dalšího
kola.
„V den svátku dětí, 1. června 2013,
jsme spolu s dětmi a rodiči odjeli brzy
ráno autobusem do Prahy, se smíšenými pocity, napjatí, co nás všechno
tento den v neznámém prostředí a na
tak velké akci čeká,“ vzpomíná na
„den D“ ředitelka MŠ Jitka Vlková.
„Tušili jsme, že to bude pro všechny
účastníky velmi náročné, ale byli jsme
si jisti, že nás čeká skvělá akce a výborná zkušenost. Znejistili jsme pouze při velkém návalu cvičenců hned
ráno při příjezdu během prezence,
která probíhala poněkud zdlouhavě,

ale nakonec jsme se do O2 arény dostali včas a děti se mohly připravit na
své soutěžní vystoupení.“
Pražská O2 aréna praskala ve švech a
na podiu se střídali formace cvičenců jak na běžícím pásu. Porota měla
od začátku plné oči a ruce práce. „S
radostí se můžeme pochlubit, že klášterecké děti se mezi vystupujícími z
celé republiky neztratily, naopak dosti
vyčnívaly a se svou skladbou předčily
všechna očekávání, ohromily porotu i
diváky,“ říká s pýchou v hlase ředitelka a dodává:
„Báječný den se povedl na výbornou,
děti cvičily se stuhami nadšeně a bravurně, skladba byla pestrá a efektní.
Na vyhlášení vítězů jsme sice čekali
celý den, o to větší radost jsme však
měli, když jsme zjistili, že naše děti se
umístily na krásném 2. místě ve věkové kategorii do 7 let.“
Účast v projektu „Česko se hýbe“ je

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala Nadaci České spořitelny - Grantový program pro
zaměstnance, za finanční pomoc pro
mého syna Kamila Vlka a také občanskému sdružení Egéria z Kadaně za pomoc při zprostředkování.

Přišlo na adresu redakce ...

Kniha versus technika
Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Naštěstí jedu až na konečnou, tak mám čas si
odpočinout a taky konečně dočíst poslední kapitolu mé nové knížky. Sedám si na první
volné sedadlo, vyndávám knížku a jen letmo koukám na své „spolusedící“. MacBook,
Kindle, iPhone, iPad. Jsem poslední v této IP řadě a připadám si jako mimozemšťan.
V tom se mi vybavil citát, který jsem nedávno četla: „Paradox našeho času je, že máme
větší budovy, ale menší charaktery; širší dálnice, ale užší rozhled. Máme větší domy, ale menší rodiny; více vymožeností, ale méně času; více expertů, ale ještě více problémů; více lékařů,
ale méně zdravých; více vědomostí, ale méně moudrosti. Znásobili jsme bohatství, ale snížili
hodnoty; povídáme příliš mnoho a milujeme málo. Píšeme více, ale čteme méně.“ Znovu se
nad citátem zamýšlím a říkám si, to je právě ono. Na světě existuje tolik krásných knížek,
samozřejmě myslím těch papírových. Jsou úžasné, krásné, voní, a navíc mě fascinuje pohled na barevnou škálu knih v mé knihovničce. Ale jsou taky těžké a zabírají neskutečné
množství místa. Mám jich doma zhruba padesát. Pokaždé, když někdo mluvil o tom,
abych si pořídila čtečku, chtělo se mi poslat dotyčnou osobu „někam“. Důvod byl jednoduchý – miluju vůni knížek a listování stránkami a neumím si představit, že bych ji
vyměnila za půlkilovou elektronickou „hračku“.
A která skutečnost mě přiměla změnit názor na e-books? Maminka ho dostala k Vánocům a potřebovala pomoc s přesouváním e-knih, které si koupila, z počítače do čtečky.
Díky „štelování“ a nastavování jsem byla překvapena z toho, že mě vůbec nebolí oči a
navíc se do čtečky vejde až přes 200 knih. Když jsem mamince nabídla, že bychom se
mohli o čtečku střídat, neměla nic proti. Hned další den jsem si stáhla knížku, která by mě
v papírové podobě stála 500,- Kč a v elektronické podobě pouze 150,-.Cena je sice jeden z
rozhodujících faktorů, ale přece je super lehnout si večer do vyhřáté postele a otáčet těmi
voňavými stránkami! Ze zamyšlení mě probral elektronický hlas: „ Zastávka Florenc“. Několik lidí vystoupilo, ale naše IP řada zůstává. Chtěla jsem se znovu ponořit do svých myšlenek, ale v tom můj spolusedící vykřikl: „Sakra“. Otočila jsem hlavou a zjistila jsem, že mu
na e–booku došla baterka. Podívala jsem se na kolena, na nichž mi ležela sice těžká knížka,
ale za to s nekonečnou baterii. Jsem a vždycky budu zastáncem papírové podoby knihy.
Nemyslím si, že by se papírové knížky měly přestat vyrábět , a tak můžu „klidně spát“.
Tereza Kašková III.G, GSOŠ Klášterec nad Ohří

Obyvatelé zaniklých obcí měli
dostaveníčko v kláštereckém „kulturáku“

Festival „Letňák“
Díky této finanční pomoci budeme
moci absolvovat čtyřtýdenní speciální
léčebný pobyt v Jánských lázních a také
budeme moci zaplatit asistenta Kamilovi na letní tábor, na který jezdí každý
rok a vždy se tam moc těší. Celková
výše finanční podpory je 62 860,- Kč.
Můj syn má DMO a je od dětství upoután na invalidní vozík. Léčebný pobyt
zlepší u Kamila hybnost a odstraní
spasmy. Velmi si oba této pomoci vážíme. Hanka Kritznerová a Kamil Vlk
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2013
přehled o uzavření mateřských škol a střídání dovolených během letních prázdnin.
ČERVENEC 2013
Uzavřena od 01. 07. do 27. 07. 2013:
MŠ Klášterec nad Ohří, Souběžná ulice
MŠ Klášterec nad Ohří, Lesní ulice
MŠ Klášterec nad Ohří, Školní ulice bude
uzavřena od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013
Provoz od 01. 07. do 27. 07. 2013 :
MŠ Klášterec nad Ohří, Lípová ulice
MŠ Klášterec nad Ohří, Dlouhá ulice bude
provoz od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013
SRPEN 2013
Uzavřena od 29. 07. do 23. 08. 2013 :
MŠ Klášterec nad Ohří, Lípová ulice
MŠ Klášterec nad Ohří, Dlouhá ulice bude
uzavřena od 1. 8. 2013 do 30. 8. 2013
Provoz od 29. 07. do 23. 08. 2013:
MŠ Klášterec nad Ohří, Souběžná ulice
MŠ Klášterec nad Ohří, Lesní ulice
MŠ Klášterec nad Ohří, Školní ulice bude
provoz od 1. 8. 2013 do 30. 8. 2013

na www.klnoviny.cz

Bývalí obyvatelé Kralup, Vernéřova,
Prunéřova, Potočné, Pavlova, Kunova
a Mikulovic se sešli v sobotu 1. června
v kláštereckém kulturním domě. Jak
názvy obcí napovídají, všechny v minulém století zanikly kvůli rozpínavosti
energetického průmyslu v éře socialismu. Obyvatelé Kralup, byť to původně
měli spíše blíže k Chomutovu (ostatně
se jmenovaly Kralupy u Chomutova),
nebyli ovšem na setkání náhodou. Právě oni měli totiž tu smůlu, že se během
krátké doby museli stěhovat dvakrát za
sebou. Nejdříve po zániku Kralup kvůli
těžbě uhlí většina z nich přesídlila do
Vernéřova, když bylo rozhodnuto i o
osudu této obce, čekalo je další stěhování, a to do Kadaně nebo právě Klášterce
nad Ohří.
„Setkání se koná již po páté. U toho prvního jsem ještě nebyl, neboť ho svolávala
paní učitelka Hana Tschakertová z Vernéřova. Víceméně se chtěla vidět se svými bývalými žáky a trochu si přitom zavzpomínat. Oni se pak rozhodli po čase
setkání zopakovat a přizvat i své sousedy

z okolních zaniklých obcí. Protože mi
kulturní a sportovní dění v Klášterci
nad Ohří není cizí a sám jsem původně
z Vernéřova, požádali mě o pomoc při
organizaci dalšího setkání. Pak jsem se
ujal i těch následujících a dnes tu jsou
nejen původní obyvatelé, ale už i jejich
druhá a třetí generace. Samozřejmě bez
spolupráce s vedením města a jeho podpory, by realizace takovéto akce nebyla
možná,“ říká hlavní organizátor akce
Míla Král. Jak dodal, krátké kulturní
vystoupení zajistila MŠ Bruslička a její
malí mažoreťáci.
„Do sedmnácti let jsem sice bydlela v
Kadani, ale dnes zaniklé obce mi nebyly
vůbec cizí. Zvláště Mikulovice a Vernéřov, přes které jsem každý týden jezdila
na kole k babičce do Klášterce a zpět. Ty
pro mne byly vždy jakési pomyslné mety
na cestě ke konečnému cíli. Ale dnes jste
tady od toho vy, abyste si zavzpomínali a
hlavně se dobře bavili. Takže to nebudu
prodlužovat, vítám vás v našem kulturním domě, přespolní i ve městě a všem
vám přeji příjemnou zábavu,“ řekla
stručně na přivítanou starostka Mazánková. Poté se ještě osobně pozdravila s
nejstaršími účastníky setkání, jimiž byli
Jarmila Dvořáková (88) a Josef Procházka (92), oba původem z Vernéřova, a za asistence Míly Krále jim předala
květiny. Na 250 účastníků se pak naplno vrhlo nejen do vzpomínání u stolů
na sále, ale i „nastojáka“ v předsálí či
kavárně kulturního domu. Prázdný nezůstal ani taneční parket, který se zaplnil pokaždé, když začal orchestr Chilli
band Viliama Béreše hrát některou ze
svých hudebních sérií.
-otys-
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Myslíte si, že když bydlíte v Klášterci,
že by bylo rozumné si prohlédnout
jeho pýchu - zámek? Ruku na srdce,
kolikrát jste jeho expozici navštívili?
Občas opravdu neuškodí si něco z
historie i současnosti připomenout a
trochu tak „obnovit data vašeho hard
disku“. Zámek v Klášterci nad Ohří si
pro své návštěvníky v letošním roce
připravil tři zajímavé okruhy. Je tedy
na vás, pro jaký se rozhodnete.
Okruh I. Porcelánový
Představuje prohlídku Muzea porcelánu, která je hlavní náplní programu
prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového musea
v Praze. Sbírka českého porcelánu v
21 sálech prvního patra zámku dokumentuje více než 220letou historii výroby porcelánu v Čechách. V
dobových vitrinách a interiérech je
vystavena produkce manufaktur a
porcelánek ze Slavkova, Klášterce nad
Ohří, Březové, Kysiblu, Chodova, Staré Role, Dalovic, Prahy, Lokte, Budova
a Ždanova a dalších. Návštěvníkům je
dále představena ve čtyřech místnostech expozice počátků světové výroby
porcelánu – čínského, japonského, evropského (např. míšenského, vídeňského a nymfenburského) z období
17. až 19. století. Nově je také zařazena expozice Umělecko-průmyslového muzea v Praze na téma „Příběhy
majetku obětí holocaustu“.
Okruh II. Pohádkový
Představuje prohlídku Pohádkové
Země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého
instalovanou ve sklepních prostorách
západního a jižního křídla zámku.
Dále v tomto okruhu můžete vidět
stálou expozici zajímavé keramiky
kláštereckého samouka Stanislava
Hlaváče. Součástí tohoto okruhu je
i výstup na zámeckou vyhlídkovou
věž, kde je nainstalována stálá výstava
keramických děl paní Štefánkové pod
názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Severozápadních Čech.
Okruh III. Atraktivity
Představuje návštěvu stálé expozice
drahých kamenů, těžby a zpracování železných rud v Krušných horách
(ametysty, acháty a jaspisy z nalezišť v
okolí Klášterce nad Ohří), v prvním
patře zámku je dále možno vidět zámeckou knihovnu. Součástí tohoto
okruhu je i výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je nainstalována
stálá výstava keramických děl paní
Štefánkové pod názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Severozápadních Čech. Okruh návštěvníci
zakončí prohlídkou zámeckého areálu s návštěvou Thunské hrobky, v níž
jsou uloženy ostatky hraběcí rodiny
Thun-Hohensteinů, která vlastnila
klášterecké panství nepřetržitě od
roku 1623 do roku 1945. V hrobce se
nachází porcelánový rodokmen hraběcí rodiny.

Bruslička na celostátním festivalu
Na začátku června se v Chomutovském divadle konalo
oblastní kolo Mateřinky
2013. Z 23 vystoupení byla
naše MŠ Bruslička se svým
tanečním
vystoupením
„Rumba rej“ vybrána k reprezentaci na celostátním
finále v Nymburce. Naše
mažoretkové vystoupení
zahájilo celý festival, kde během 2 dnů předvedlo umění 26 MŠ z celé republiky. Ve sportovním centru Nymburk, kde se Mateřinka konala, byl vytvořen i bohatý doprovodný program a děti
byly nadšené. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za podporu našemu městu,
paní starostce Ing. K. Mazánkové a rodičům, kteří vozí děti na různá vystoupení a
podporují činnost našeho tanečního kroužku.
Děti a p.uč. z Brusličky

Přišlo na adresu redakce ...

Projektový týden GSOŠ do Švédska
Část studentů klášterského gymnázia už zase vyrazila poznávat svět, tentokrát
jeden z jeho úžasných koutů – Švédsko. Tuto severskou zemi znala většina z nás
jen z knížek Astrid Lindgrenové, a jakmile jsme ji viděli ve skutečnosti, zamilovali jsme si ji. Cestou jsme se „stavěli“ na jeden den v Dánsku a propluli Kodaní. Ve Švédsku samotném jsme pak během sedmi dnů poznali všechna jeho
nejvýznamnější města, včetně toho hlavního – Stockholmu. Celý náš zájezd
provázely naděje vztahované k našim bojujícím hokejistům, které jsme měli tu
čest vidět na vlastní oči při jejich duelu s Kanadou. Viděli jsme také zajímavosti
všech druhů – Modrý sál stockholmské radnice, v němž probíhá předávání Nobelových cen, rašeliniště Dumme Mosse, muzea Volva, Husqvarny, göteborgské Universeum, lososí a zemědělskou farmu. Nechyběl ani zábavný park Liseberg. Naše parta byla skvělá, ten týden nás neuvěřitelně stmelil. Nemalý podíl
na skvělých dnech měli i naši spolucestující z Moravy. Někteří z nich si k nám
vytvořili téměř mateřský vztah. O Švédsku nám dokázal velmi poutavě vyprávět
majitel cestovní kanceláře pan Šmíd. Byly to dny strávené v krásné, čisté zemi.
Dny, které nám zůstanou v paměti po velmi dlouhou dobu. Během našeho pobytu vznikaly tematicky různé projektové práce, v nichž jsme se snažili zachytit
všechno, čím se život na severu liší od života našeho. Díky projektovým pracím,
se kterými seznamujeme své spolužáky v hodinách zeměpisu, angličtiny a společenských věd, jsme v myšlenkách stále ještě na cestách…
M. Kadlecová

Vážení čtenáři,
Klášterecké noviny společně s firmou KOBERCE BRENO pro vás připravili soutěž o hodnotné ceny. Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Stačí správně odpovědět na tři soutěžní otázky a odeslat přiložený kupón na naši uvedenou adresu. Losování proběhne vždy v daném
termínu a výherce bude oznámen v každém dalším vydání Kláštereckých novin. Soutěže se
mohou účastnit všichni, kdo překročili věk 15 let, aby se výherce mohl prokázat platným
občanským průkazem. K soutěži použijte jen originální kupón, který si vystřihnete z našich
novin. Jiný nebude akceptován.

*** SOUTĚŽÍME O DVD PŘEHRÁVAČ ***
Soutěžní otázky:
A/ Podle jakého významného státníka se jmenuje klášterecké náměstí?
B/ Jaká je rozloha kláštereckého parku?
C/ S jakými zámky a hrady spolupracuje Zámek Klášterec nad Ohří?
Své odpovědi zasílejte poštou na adresu:
Zámek Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří,
nejpozději do 18. července 2013!

Soutěžní kupón
*Jméno ........................................................

*Příjmení .....................................................

*Ulice/č.p. ....................................................

*Město/PSČ .................................................

*Telefon ........................................................

E-mail ...........................................................
*Podpis ........................................................

VAŠE ODPOVĚĎ

Pohádkový les městské knihovny
Městská knihovna pořádá pro zpestření prázdnin další ročník putování pohádkovým parkem. Pro rodiče s dětmi, které si chtějí užít legraci a vyhrát drobné ceny,
bude opět v zámeckém parku připraveno několik pohádkových postav, které potřebují pomoci, protože si nevědí rady. Celá taškařice začíná 30.7. v 15 hodin u zadního vchodu do parku. Zde si také dětičky mohou nechat za drobný peníz namalovat masky na obličej a potom se už vydají do pohádkového dobrodružství. Celá
trasa se dá projít i s kočárky a bude zakončena opékáním špekáčků v Peřejích. Ale
pozor, abyste se mohli zúčastnit, je potřeba zastavit se v knihovně, kde si zakoupíte
„místenku“, tedy vstupenku s přesným časem vašeho startu. Tyto stojí 50Kč pro nečtenáře a 30Kč pro čtenáře městské knihovny. Na start potom přijďte trochu s předstihem, nebo ještě dříve, pokud se budou děti chtít malovat. Akce se bude konat i za
mírného deště, pokud by trakaře padaly, bude akce odvolána městským rozhlasem,
ale my jsme již dopředu objednali pěkné počasí, takže se obávat nemusíte. Moc se
na vás těšíme, přijďte se pobavit.
-M. Biša-

A/ .............................................................................................................................................
B/ .............................................................................................................................................
C/ .............................................................................................................................................
Hlasovat lze pouze prostřednictvím tohoto originálního kupónu, současně musí být
vyplněné všechny povinné údaje označené *.
Jiné nebo jen částečně vyplněné kupóny nebudou do soutěže zařazeny.

Spanilá jízda hasičů projela Kláštercem
T Krásné kousky stály za obdiv...

T Starostka města uvázala na historickou zástavu pamětní stuhu ... T Nemohlo chybět ani společné foto...
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KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

Můj domov, můj zámek
Zámek Klášterec nad Ohří ve spolupráci s uměleckou agenturou PHB-ART
Agency uspořádal druhý ze čtyř tematických večerů pod názvem „Můj domov,
můj zámek“. V pořadí již druhý díl nového večerního pořadu ze zámku se ve velkém renesančním sále uskutečnil ve středu 12. června 2013 od 18 hodin. Jeden a
půl hodinový pořad byl plný vyprávění, písniček a prostor dostali také diváci se
svými dotazy. Hosty moderátora Petra Batěka byl herec Pavel Batěk, herečka Jana
Stryková, nadějná pěvkyně Nikola Varmužová a ředitel zámku v Klášterci nad
Ohří Ing. Petr Hybner.
-rony-

KAM ZA KULTUROU ....
do 30. září
Zámek
19. VÝSTAVA MINERÁLŮ A HORNICKÉ HISTORIE
V prostorách renesančních sálů zámku
je k vidění tradiční výstava minerálů a
hornické historie.

Šťastnej den pro povodně 2013
O letošních ničivých povodních se už popsalo mnoho stránek. Voda odpadla a
život v zatopených oblastech se pomaličku začíná vracet do normálních kolejí.
Ale tím, jak se voda pomalu vytrácela, tak se i postupně vytrácí zájem o postižené
lidi v zaplavených oblastech. Po prvotní ohromné solidaritě lidí, kteří přispívali penězi, dary nebo i pomocí, zbylo prakticky vše už jen na samotných postižených. To si uvědomuje i frontmen kapely Šťastnej den Ondra Bláha, který se
rozhodl společně s dalšími muzikanty uspořádat jednodenní hudební festival v
kláštereckém letním kině s dobrovolnou sbírkou na pomoc lidem, které letošní
povodně zasáhly nejvíce.

2. července ve 21.30 hodin
Letní kino
CROODSOVI
USA 2013, 99 minut, mládeži přístupné, český dabing
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na
světě, která se jmenuje Croodsovi...
Cena: 80,- Kč
2. a 4. července ve 21.30 hodin
Letní kino
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
USA 2012, 128 minut, mládeži přístupné
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých
poměrů, který vyrůstá u své přísné
sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne
pracovat u velmi bohaté slečny Havishamové...
Cena: 80,- Kč
5. července ve 21.30 hodin
Letní kino
SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
Španělsko 2012, 104 minut, mládeži do
12 let nevhodné
Příběh je rozehrán v roce 1910, kdy je
slavný matador Antonio Villalta těžce
paralyzován po srážce s býkem. Jeho
těhotná manželka, která tragédii sledovala, vzápětí zemře při porodu malé
Carmen...
Cena: 70,- Kč

„Nápad nebo přesněji impulz jsme dostali jako kapela ve chvíli, kdy nás oslovili z
Neratovic, jestli bychom nezahráli na podobné akci, kterou chceme pořádat v našem letním kině. Při naší návštěvě jsme měli možnost na vlastní oči vidět tu neskutečnou spoušť, jakou voda dokáže napáchat a bylo nám jasné, že to bude trvat šíleně
dlouho, než se ti lidé z řádění vodního živlu vzpamatují. Že prostě nestačí poslat jen
jednu SMS v hodnotě 30,- Kč a říct si, že je to tak v pořádku. To je hrozný omyl,“ má
jasno Ondra, který se po domluvě s ostatními členy kapely Šťastnej den pustil do
organizování této akce. I když si vytýčil šibeniční termín, díky muzikantům, kteří
bez problému kývli na pomoc (samozřejmě bez nároku na honorář) a vstřícnosti
ředitele organizace Zámek Klášterec nad Ohří Ing. Petra Hybnera a vedoucí kina
Evě Vohánkové, se podařilo vše zorganizovat a 13. července může akce vypuknout. Už jen opravdu hodně špatné počasí by mohlo promluvit do plánu organizátorů. Ti však řeší i náhradní variantu. Ale doufejme, že k ní nedojde. Kdo
tedy na festivalu vystoupí? Program by měli odstartovat žáci ze ZUŠ Klášterec
a na řadu pak už přijdou kapely IZZY (Jirkov), která zároveň bude celou akci
zvučit(díky), MAHUTE (Chomutov), stálice tanečních večerů SONET (Kadaň),
legenda kadaňského undergoundu kapela NUCENÝ VÝSEK (Kadaň), metalisty
potěší HIBERNETUS (Chomutov) a naopak NOSÁČI (Klášterec) pohladí po
hudební duši „countristy“. A samozřejmě nemůže chybět klášterecká rocková
stálice ŠŤASTNEJ DEN, která tu funguje od roku 1993.
Občerstvení zajistí Restaurace Slávie (pan Pavel Cikán) a Radonická hospoda
(paní Gayerová). Ostatní už jen na vás a na vaší ochotě přispět nějakou finanční
částkou pro dobro věci.
-rony-

IMUNO

laboratoř klinické biochemie a hematologie
Člen skupiny Euromedic

Laboratoře klinické chemie IMUNO s.r.o.
přijmou na pracoviště v Jirkově pracovníka na pozici

zdravotní laborant/ka na plný úvazek
Nástup možný ihned.
Kontaktní informace:
p. Žďánská - tel. 474 650 704

5. - 14. července
Zámek
KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY
2013
9. ročník hudebního festivalu a mezinárodních houslových kurzů s Jaroslavem
Svěceným a řadou hudebních hostů.
7. a 8. července ve 21.30 hodin
Letní kino
KRÁLOVSKÝ VÍKEND
VB 2012, 94 minut, mládeži přístupné
Každý občas potřebuje rozptýlení od
každodenních starostí. I prezident...
Cena: 80,- Kč
8. července od 19 do 22 hodin
Zámecké kulturní léto
BUBENÍCI NA ZÁMKU
Setkání bubeníků regionu na zámku a
jejich společná show. Vstupné dobrovolné (bude použito na sbírku pro el.
vozík pro Jirku Pilského)
10. července ve 21.30 hodin
Letní kino
LORE
Německo / Austrálie / Velká Británie,
2012 , 108 minut, mládeži do 12 let nevhodné
Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče
uvězněni americkými a sovětskými
vojsky a ona byla ponechána svému
osudu, přebírá dívka zodpovědnost za
své čtyři mladší sourozence...
Cena: 70,- Kč
10. července od 19 do 22 hodin
Zámecké kulturní léto
HIP HOP NA ZÁMKU
Hostem klášterecký rapper Elka. Vstupné dobrovolné (bude použito na sbírku
pro el. vozík pro Jirku Pilského)

11. a 12. července ve 21.30 hodin
Letní kino
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
USA 2013, 102 minut, Mládeži přístupné, český dabing
Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka,
taková je sedmnáctiletá Mary, která
prožije dobrodružství, o jakém se jí nezdálo ani v nejdivočejším snu! ...
Cena: 80,- Kč
12. července od 17 hodin
Galerie Kryt
IVA HÜTTNEROVÁ - GRAFIKY
Vernisáž výstavy proběhne 12. července v 17:00 a k vidění bude do 5. srpna
– ve všední dny od 8:30 do 17:00 a o víkendu od 10:00 do 16:00. Jako host na
vernisáži vystoupí Jaroslav Svěcený.
13. července od 12 hodin
Letní kino
POVODNĚ 2013
Jednodenní hudební festival na podporu postiženým letošními povodněmi. Vystoupí:
ZUŠ Klášterec, IZZY Jirkov, MAHUTE
Chomutov, SONET Kadaň, NUCENÝ
VÝSEK Kadaň, HYBERNETUS Chomutov, NOSÁČI Klášterec, ŠŤASTNEJ DEN
Klášterec.
Vstupné: DOBROVOLNÉ
14. července ve 21.30 hodin
Letní kino
LOVE
Slovensko/Česko 2011, 88 minut, mládeži přístupné
Když se mluví o love, nemusí jít nutně o
lásku, může jít i o peníze. A o obojí jde
také v novém milostném dramatu ze
současné Bratislavy...
Cena: 70,- Kč
16. července ve 21.30 hodin
Letní kino
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Česko 2012, 113 minut, mládeži přístupné
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval
ze společné domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí...
Cena: 70,- Kč
17. července ve 21.30 hodin
Letní kino
SVATÁ ČTVEŘICE
Česko 2012, 78 minut, mládeži do 15
let nepřístupné
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete
načerpat u režiséra Jana Hřebejka a
scenáristy Michala Viewegha...
Cena: 80,- Kč
18. července ve 21.30 hodin
Letní kino
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2.
ČÁST
USA 2012, 115 minut, mládeži do 12 let
nevhodné
Závěrečná část světoznámé upírské
ságy nás naposledy zavede do světa,
kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou
lásku, ale i o vlastní životy...
Cena: 80,- Kč
19. července v 18 a 19 hodin
Zámecké kulturní léto
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!!!
19. července ve 21.30 hodin
Letní kino
VE STÍNU
Česko/Slovensko/Polsko 2012, 106 minut, mládeži přístupné
V bývalém Československu 50. let se
odehrává napínavý kriminální příběh,
který ve svém důsledku zasáhne do
osobních osudů aktérů i jejich blízkých.
Kapitán Hakl vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem
zákulisních intrik tajné policie začíná
stávat politická kauza....
Cena: 70,- Kč
20. a 21. července ve 21.30 hodin
Letní kino
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko 2012, 90 minut, mládeži přístupné
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého
„narození“, prvního vydání kresleného
příběhu autora a výtvarníka Jaroslava
Němečka. Teprve nyní se však Fifinka,
Myšpulín , Piňďa a Bobík dostávají na
filmové plátno – a to v dobrodružném příběhu autorů Josefa a Hany
Lamkových, dynamickém, vtipném,
moderním se spoustou humorných a
gagových situací, nečekaných zápletek
a překvapení...
Cena: 80,- Kč
21. července od 17 hodin
Zámecké kulturní léto
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Rodinná pohádka Jiřího Chalupy a
Jaromíra Klempíře pro nejmenší děti s
mnoha písničkami a krásnými loutkami. Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil.
V případě nepříznivého počasí představení v Renesančním sále.
Vstupné 30,-Kč.
21. července od 19 hodin
Zámecké kulturní léto
PĚT KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA
Pět klobouků, pět témat velmi úspěšného pořadu. Osobní výpověď herce,
který připraví divákům příjemný večer,
aby se jim předvedl nejen jako zloun
a „záporák“, ale tak, jak ho znají všichni blízcí - jako milý a přívětivý člověk s
jemným smyslem pro humor, pro poezii, který má rád lidi a svět vůbec. Jeho
radost je opravdu nakažlivá.
V případě nepříznivého počasí představení v Renesančním sále.
Vstupné 60,- Kč.
27. července od 19 do 22 hodin
Zámecké kulturní léto
VEČER POD LAMPIONY S LAS PEGAS
Taneční večer na nádvoří zámku s hudební skupinou Las Pegas. Občerstvení
zajištěno, stolová úprava na nádvoří +
parket.
Vstupné 60,-Kč.
30. července od 15 do 18 hodin
Zámecké kulturní léto
POHÁDKOVÝ LES
Pojďte na pohádkovou procházku
parkem. Čas startu mezi 15 - 18hod.
s platnou rezervací. Nutné předem v
městské knihovně objednat čas startu
a zaplatit 50,- Kč /nečtenář/, 30,- Kč /
čtenář/. Start – vchod do parku u železničního mostu, cíl Peřeje. V cíli připraven ohýnek pro opékání špekáčků.
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Klášterecké hudební prameny 2013
letní hudební festival a mezinárodní houslové kurzy
5.7. 2013 - nádvoří zámku - 19.30 hodin

Slavnostní zahajovací koncert - Vivaldianno MMXIII
Kamarádi,
přátelé a příznivci,
mockrát Vám děkuji, že jste Jirkovi
Bauerovi, takto mému řediteli, pomohli při přípravě a realizaci letošního 8. ročníku. Jsem sice umíněná jako
všechny mé sestry, ale když to slyším
ze všech stran, tak to asi bude pravda:
prý jednoho z nejzdařilejších. Všechno na mně bylo fakt super. Tak třeba
počasí, že. Nebo pivo Chalupník. Jedničková novinka, ochutnejte. Jídlo, co
připravila restaurace Kozoroh pana
Jedličky. Whisky a whiskey, co čepuje
pan Šabach z Ústí n. L. už tradičně. A
kapely? Éňo – ňéňo.
Nic by nebylo, kdybyste právě Vy,
šéfovi kamarádi, nepomohli stavět a
zase bourat, uklízet, zvučit skupiny,
starat se o ně ve stanu, vybírat vstupné. Snad na nikoho nezapomenu,
tady jsou:
Martin Bohuslav, Ota Škvrna, Dominik Hutyra, Pavel Kubík, Aleš Přibyl,
Jirka Hutyra, Míra Foltýn, Olinka Semerádová, Michal Novotný, Magdaléna Jandová, Broňa Krhánek, Slávek
Šůcha, Město a zámek Klášterec, partneři festivalu a mediální partneři.
PS: Proč vás, lidiček – diváků nepřišlo víc? Hrozná škoda, letos jsem byla
fakt fantastická koza!!! Tak alespoň
mrkněte na webu Kláštereckých novin na fotečky.

Klosterlin 2013

Nový koncertní projekt Michala Dvořáka a Jaroslava Svěceného, který vyšel i na CD, představuje interprety
různých žánrů a několika zemí. Projekt, který již získal multiplatinovou desku, vyšel nedávno také na DVD.
Vstupné: 350,- Kč
6.7. 2013 - nádvoří zámku - 19.30 hodin

Letní karneval tónů a vášně

Barbora Perná - soprán, Ladislav Horák - akordeon a bandoneon, Jaroslav Svěcený - housle
Emotivní francouzská, jihoamerická a ruská hudba, která navodí nevšední letní atmosféru na zámku v
Klášterci nad Ohří. Renomované interprety doplní i mladá špičková sopranistka, která je mimo jiné i vítězkou Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2010 v Karlových Varech. I tento večer je určen pro
posluchače všech generací.
Vstupné: 250,- Kč

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.

7.7. 2013 - nádvoří zámku - 19.30 hodin

Cigánski Diabli & Jaroslav Svěcený
Bouře emocí a hudební virtuozity se prožene zámkem v Klášterci nad Ohří. Cigánski diabli (Slovensko)
patří k nejlepším orchestrům svého druhu na světě!
Vstupné: 350,- Kč
9.7. 2013-nádvoří zámku- 19.30 hodin

Hradišťan s Jurou Pavlicou
Vstupné: 250,- Kč

11.7. 2013 - Renesanční sál zámku - 19.30 hodin

Ensemble Martinů a herec Jan Šťastný
ve speciálním hudebně-literárním programu
Vstupné: 200,- Kč
12.7. 2013- nádvoří zámku - 19.30 hodin

SMS* - Klášterecké setkání žánrů aneb Od opery k SMS*
Jiří Škorpík (duchovní otec vokální skupiny 4tet), Markéta Mátlová - soprán, Jaroslav Svěcený - housle,
instrumentální trio SMS*
Zbrusu nový multižánrový projekt
Vstupné: 250,- Kč
13.7. 2013 - Renesanční sál zámku - 11.00, 13.00 a 15.00 hodin

Unikátní výstava houslí v Klášterci nad Ohří

Zcela mimořádná výstavní kolekce slavných italských, francouzských, německých a českých houslí pěti
století bude protkána komentovanými prohlídkami Jaroslava Svěceného.
13.7. 2013 - Renesanční sál zámku - 19.30 hodin

Slavné evropské housle 17.-21.století

Jaroslav Svěcený - housle, Václav Mácha - klavír
Nejslavnější mistrovské housle z celodenní klášterecké výstavy zazní v dobových skladbách českých a světových autorů.
Vstupné: 200,- Kč
14.7.2013 - Renesanční sál zámku - 14.00 hodin

Závěrečný koncert účastníků mezinárodních houslových kurzů
Klavírní spolupráce - Václav Mácha
Vstupné: 50,- Kč
14.7.2013 - nádvoří zámku - 19.30 hodin

Závěrečný festivalový koncert
Do prostor kulturního domu a renesančního zámku v Klášterci nad Ohří
se ve dnech 13. a 14. června již po páté
vrátila baletní a hudební přehlídka
Klosterlin. Jubilejní 5. ročník nabídl divákům představení vynikajících baletních sólistů a hudebních interpretů. Na
jevišti velkého sálu Kulturního domu v
Klášterci bylo odehráno pro nejmenší
diváky fantastické baletní představení
„Kdo je na světě nejmocnější“ v podání
Pražského komorního baletu, které seznámilo malé diváky s jednou z nejvýznamnějších osobností české moderní
hudby 20. století, Bohuslavem Martinů.
Dramaturgie přehlídky se v letošním
roce zaměřila také na prezentaci tvorby
dvou výrazných představitelů hudebního romantismu - italského skladatele
Giuseppe Verdiho a německého skladatele Richarda Wagnera při příležitosti 200. výročí jejich narození. Večerní
program pro dospělé diváky neopominul ani české představitele hudebního
romantismu Antonína Dvořáka či
Bedřicha Smetanu. Neskutečně nádherný pěvecký výkon Lucie Silkenové,
hostující sólistky opery Národního divadla v Praze, která na poslední chvíli
nahradila nemocnou Marii Fajtovou
- naší přední sopranistku, byl opravdu
zlatým hřebem za letošním jubilejním
ročníkem Klosterlinu.
-rony-

Vysmáté léto oslaví 10.ročník

Jaroslav Svěcený - housle, Dana Vlachová - housle, Žofie Vokálková - flétna, vybraní účastníci mezinárodních houslových kurzů, Virtuosi Pragenses - komorní orchestr
Kaskáda tónů a velký počet interpretů navodí slavnostní a zároveň bezprostřední atmosféru posledního
koncertu festivalu Klášterecké hudební prameny 2013. V průběhu večera zazní známé skladby Antonia
Vivaldiho a Johanna Sebastianna Bacha.
Vstupné: 200,- Kč
Je možno také zakoupit na všechny koncerty Abonentní vstupenku v hodnotě 1400,- Kč.

Noční Mikrofórum s J. Svěceným a P. Hybnerem
Ředitel zámku v Klášterci nad Ohří Ing. Petr
Hybner přijal pozvání
houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného,
který v nezvyklé roli
moderátora Českého
rozhlasu moderoval ve
studiu na Dvojce ČRo
nový pořad Noční Mikrofórum.
Řeč obou protagonistů
živého vysílání se vedla
nejen o kláštereckém
zámku, jeho historii a
legendách spojených s
touto památkou, ale i o
proslaveném Muzeu porcelánu a letních festivalových koncertech v nádherné lokalitě, ve které se tento
půvabný zámek nachází. V rozhovoru se posluchači mohli dozvědět třeba i to, jak vypadá takový ředitelský den na zámku a mnohé jiné zajímavosti, které se netýkaly přímo zámku, ale i města Klášterce
nad Ohří a jeho blízkého okolí. Záznam celého jeden a půl hodinového pořadu si můžete přehrát na
této int. adrese http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2906111
-rony-

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.
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KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

Torpédoborci konali už 7. ročník turnaje

V sobotu 8. června se na domácím kurtu SK Torpédoborci Hradiště konal už 7.
ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených šestičlenných družstev. Tohoto tradičního turnaje se letos zúčastnilo 5 týmů, mezi nimiž opět nechyběl domácí tým Torpédoborců. Svou účastí všechny potěšil i chomutovský tým Březenec.
Veteráni letos omladili složení týmu, což se promítlo v jejich herní kvalitě, a celý
turnaj vyhráli. Druzí skončili V-D- Family a stejně jako v loňském roce i letos se za
veliké podpory diváků a ostatních hráčů podařilo domácím Torpédoborcům obhájit bronzové místo. Překvapením turnaje byl tým Áňa, kterému se jako jedinému
podařilo sebrat vítězům jeden bod.
Torpédoborci hráli ve složení: Květka Gabrielová, Renda Gabriel, Petr Hrdina, Lenka Kothánková , Ondra Pecha a Vlasta Kothánek.
„Poděkování patří nejen městu Klášterec nad Ohří a panu Josefu Suchému, kteří svými prostředky přispěli k uskutečnění celé akce, ale také celému realizačnímu výboru
turnaje. Počasí se kupodivu opět vydařilo, turnaj proběhl ve sportovním duchu a přátelské náladě a to bylo účelem celé akce,“ spokojeně dodal ředitel organizačního výboru turnaje Vlasta Kothánek.
Pořadí : 1. Veteráni, 2. V-D Family, 3. Torpédoborci, 4. Březenec, 5. Áňa

Byly to pro většinu z nich poslední velké
závody před prázdninovou přestávkou.
Mladší žactvo a elévové jeli sbírat medaile na nejvýše položený stadion v ČR
(551m n.m.) do Meziboří. Z Krajského
přeboru přivezli 11 medailí. V mladším
žactvu potvrdil svou suverenitu v Ústeckém kraji D.Vejražka, když vyhrál
v běhu na 60m, 150m a ve skoku dalekém. O další tři medaile se postaral V.
Zahrádka. Stříbro vybojoval v běhu na
800m a v hodu míčkem, bronz získal ve
skoku do dálky.
V kategorii elévů vyhrál M. Vejražka
běh na 60m a bronz si odnesl ze skoku
do dálky. Ani děvčata se nenechala zahanbit a přivezla 4 medaile. H. Čechová
si doběhla pro stříbro v běhu na 60m
a skočila pro bronz ve skoku dalekém.
M. Dvořáková získala stříbro v hodu
míčkem. Pod stupni vítězů skončili: 4.
místo - J. Valtr ve skoku vysokém a M.
Dvořáková, 500m. 8. místo a 9. místo K. Jorge, 60m, 150m. Na své první
velké závody jela sbírat zkušenosti E.
Rauscherová. Ve skoku dalekém skončila 19. a v běhu na 60m 35.
Na Krušnohorském mítinku se opět dařilo, když atleti získali 14medailí . O zlato

se postarali: D. Vejražka(dálka, 600m),
M. Vejražka (60m), T. Bach (150m), O.
Chloupek (800m), H. Čechová (60m,
500m). Stříbro přivezli: M. Dvořáková
(kriket, 500m), bronz získali: T. Bach
(800m), J. Vatr (skok do dálky a skok do
výšky) a O. Chloupek (dálka). 5. místo
si vyběhl na trati 150m Kali Jorge (ml.
žáci). Pro další zkušenosti jely i naše
mladé atletky E.Rauscherová a A. Andělová. Na 60m si Erika vylepšila osobní rekord a doběhla na celkovém na 13.
místě, Anička doběhla na 19. místě. Pro
Aničku to byly první závody.

V sobotu 8. června se na kurtech u zimního stadionu odehrál poslední dvojzápas sezóny 2012/2013 volejbalového
„áčka“ žen, které nastoupily proti soupeřkám z Lovosic. První zápas přehrály soupeřky hladce 3:0, ve druhém pak
podlehly v poměru 1:3 na sety. I tento
výsledek však stačil na zisk potřebného
počtu bodů pro umístění na prvním
místě celkové tabulky. Klášterecké volejbalistky tak po třech letech zopakovaly
úspěšné tažení, ve kterém ovládly krajský přebor druhé třídy. Děkujeme všem
za podporu a těšíme se na viděnou v
září, v nové sezóně 2013/2014!

Jsou dobří, a přesto možná v našem městě skončí

Jakub Kočan a hosté opět vedli o gól.
O čtyři minuty později už vedli hosté o
dvě branky. Polkův centr našel Davida
Heřmana a ten dělovkou z „voleje“ počtvrté překonal Pařila.
Ve druhém poločase byl Klášterec
aktivnějším celkem a vypracoval si
spoustu slibných příležitostí, bohužel
ale proměnil pouze jedinou z nich. V
55. minutě se hlavičkou přesně trefil
Tomáš Černý a snížil na 3:4. Klášterečtí
hráči se tak se svými fanoušky rozloučili výborným výkonem, který ovšem
nedokázali proměnit ve výhru.

2. června odehráli klášterečtí házenkáři poslední utkání letošní sezony. Soupeřem domácího celku byl vedoucí tým oblastního
přeboru Chomutov. Navzdory chladnému a deštivému počasí dokázal Klášterec vyhrát 14:9 a v soutěži skončil na druhém
místě. „Tahle sezona je trochu specifická,“ řekl po zápase Vladimír Martínek. „Kluci hrajou národní házenou nějakých deset let,
já a další tři kluci jsme přišli z Chomutova, protože je tu výborná parta. Za tři roky, co jsem tady se kluci hodně zvedli. Bohužel
sezona skončila tím, že nám komise házené odebrala body, a proto jsme až na druhém místě. Ale nechceme se na to vymlouvat.“
Komise házené ovšem ještě nerozhodla o odebrání bodů s definitívní platností a je možné, že Klášterec oblastní přebor vyhraje
a postoupí do druhé ligy. Na rozhodnutí komise pravděpodobně závisí i budoucnost národní házené v Klášterci. S koncem sezony by měli házenkáři skončit i v prostorách Základní školy v Petlerské ulici,
které doposud využívali. „Je to jedna z
variant, že by se tu házená nehrála, ale
byla ba to velká škoda,“ posteskl si Martínek. „Národní házená má ve městě
velkou a dlouhou tradici, opravdu by to
byla škoda. Zatím probíhají ještě nějaká
jednání mezi klubem, městem a školou
a věříme, že dopadnou dobře. Národní
házená do Klášterce patří.“

VČSA Ervěnice - FK Klášterec
5:3(3:2)
Bohužel ani v posledním utkání letošního ročníku 1. A třídy krajského
přeboru se kláštereckým fotbalistům
nepodařilo vyhrát. V Ervěnicích prohráli 5:3 a přitom 2:0 vedli. Po utkání
se pak všichni hráči sešli s realizačním
týmem, aby se rozloučili se sezonou. V
emotivním projevu, ve kterém zhodnotil právě skončenou sezonu, pak trenér
Karel Žďárský oznámil, že u mužstva
končí..

Poslední květnový víkend se klášterečtí mladí zápasníci zúčastnili mezinárodního
turnaje v Nejdku. Šestice zápasníků přivezla domů celkem pět medailí, dvě bronzové a tři stříbrné. „Byl jsem jejich výkonem velmi překvapený,“ sdělil nám po turnaji
trenér Vasil Želev. „V konkurenci velkých oddílů se neztratili a přitom trénují teprve
dva roky.“ Ze šesti zúčastněných kláštereckých zápasníků nedosáhl na medaili pouze Zdeněk Šindelář, který skončil čtvrtý. Bronz si z Nejdku odvezli Štěpán Šubrt a
Zolboot Bujankšig. Stříbrné medaile si do své sbírky zařadili Martin Mudra, Radek
Petrovec a Igor Skrypnyk.

Závěr sezóny fotbalisté nezvládli
FK Klášterec - Sokol Březno
3:4(2:4)
Zatímco na začátku jarní části soutěže
to vypadalo, že klášterecké fotbalové
áčko nabralo přes zimu síly, konec soutěže se proměnil v noční můru. Hráči
nedokázali vyhrát ani jedno ze tří posledních utkání a v tabulce skončili na
třetím místě od konce. Jenže může být i
hůř, předposlední Kryry jsou jen o bod
za Kláštercem a mají utkání k dobru.
V neděli 9. června v podvečer nastoupili klášterečtí fotbalisté na domácím
trávníku v netradičních bílých dresech
proti březenskému Sokolu. Zápas začal
v nepříznivém počasí a hned po začátku prohrávali domácí 0:1. Ve 12. minutě
zvyšoval na 0:2 autor první branky David Heřman a s domácími to vypadalo
špatně. Klášterečtí se ovšem nevzdali. V
19. minutě se krásnou střelou prezentoval Jan Bauer a snížil z pohledu Klášterce na 1:2. Fanoušky pak nadchli domácí
hráči ihned po rozehrávce. Vybojovali
míč a Tomáš Černý vyrovnal na 2:2.
Radost ovšem domácím nevydržela
dlouho. Ve 23. minutě se po rohovém
kopu prosadil před Pařilovou brankou

24 medailí z Krajských přeborů a Krušnohorského mítinku

Zápasníci přivezli medaile z Nejdku

Mladí hokejisté zatím trénují mimo led, ale přesto sbírají úspěchy. Ve sportovním víceboji skončili na 2. místě
Příprava mladých hokejistů na novou
sezónu není jenom o běhání, skákání
nebo hraní florbalu či hokeje. V tréninku je velký prostor věnován také
míčovým hrám, tak aby se u dětí rozvíjely všestranné pohybové dovednosti. V
sobotu 15. 6. se Droužkovice u Chomutova staly centrem sportovního víceboje
kategorie 4. hokejových tříd (ročník
2004). Týmy Pirátů Chomutov „A“ a „B,
Klášterce nad Ohří a Kadaně se utkaly
ve třech míčových hrách – fotbalu, vybíjené a baseballu. I když baseball není
vyloženě míčovou hrou, stal se součástí
tohoto víceboje z toho důvodu, že v něm
mladé hokejové naděje ukáží své do-

vednosti v házení, chytání a především
v herním myšlení. V krásném prostředí
droužkovického multifunkčního hřiště
se v perfektně zorganizovaném turnaji
pod záštitou hokejového klubu Piráti
Chomutov utkala družstva tří měst, které v hokeji velmi úzce spolupracují. O to
větší mělo každé utkání náboj. Za vydatné podpory rodičů se každý tým utkal s
každým ve všech třech disciplínách, ve
kterých se udělovaly 2 body za vítězství
a 1 za remízu do společné tabulky. Suverénním vítězem tohoto zápolení se stalo
družstvo Pirátů Chomutov „A“, které
během celého turnaje ztratilo pouze jeden bod. Klášterečtí čtvrťáci se umístili
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hned za vítězem a obsadili tak výborné
druhé místo, které vybojovali v závěrečném utkání ve vybíjené s Kadaní. Turnaj
ve sportovním víceboji byl velice zdařilou konfrontací pohybové všestrannosti
malých hokejistů. Všichni hráči v něm
dokázali, že velice dobře zvládají i jiné
pohybové aktivity, než jen honění se za
„černým nesmyslem“.
Sestava HC Klášterec – 4. třída:
Barantál Jan, Crott Dieter, Crott Mike,
Jandík Ondřej, Karhan Jakub, Pešek
Marek, Strnad Jan, Ševčík Daniel, Vlačihovský Matěj, Zlámal Filip; trenéři
Loučka Jakub a Ševčík Pavel.
Nové číslo vyjde 25. července 2013
Uzávěrka příštího čísla je:
18. 07. 2013
Uzávěrka pro inzerenty je:
18. 07. 2013

