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Kompletní kulturní program na říjen

Rozdělování dotací mohou
ovlivnit sami sportovci
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zástupci města se poprvé sešli se
sportovci
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Městští strážníci stěhují
kameru do Miřetic
Do kláštereckého kamerového systému přibude další nová kamera. Vlastně staronová, protože v rámci úspor se
přestěhuje z lázeňského areálu do ulice
Václava Řezáče. Proč tomu tak bude,
na to nám odpověděl velitel MP Bc.
Petr Hörbe.
„V této lokalitě ještě nemáme žádnou
kameru a obyvatelé si zde stěžují na bezdomovce a hlavně na popíjení alkoholu
u zdejší herny, která je bohužel problémová. My do této lokality jezdíme samozřejmě co nejčastěji, ale nemůžeme tam
být pořád. Kamera by nám tedy měla
pomoci zlepšit situaci a rychleji reagovat
na vzniklé problémy. Dalším důležitým
aspektem pak bude monitorování přilehlých oblastí ulic Řezáčova a Pražská,
kam kamera, kterou máme umístěnou
na autobusovém nádraží, nedohlédne.
Jedná se o celkem frekventovaný dopravní uzel, který je potřeba sledovat. A nově
zde přibude i větší pohyb u kina, které se
bude v říjnu opět otevírat. Rozhodli jsme
se použít kameru, kterou jsme využívali v lázeňském areálu, aby náklady na
její instalování do ulice V. Řezáče byly
minimální. V současné době tam není
takový nápor trestné činnosti, a proto
tato kamera ztratila svůj účel. Ale nikdo
se nemusí obávat, že by tím lázně přišly
o dohled. Areál lázní je nadále sledován
jinými kamerami a budou tam probíhat
častější kontroly hlídek.“ -rony-

zdarma

Klášterecké promenády ukončily letní turistickou sezónu

Volby 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou
konat 25. a 26. října 2013. Vyhlášení
voleb předcházel pád Nečasovy vlády
a neschválení Rusnokova kabinetu. Pro
rozpuštění dosavadní Sněmovny se vyslovilo 140 poslanců, prezident Miloš
Zeman jim 28. srpna 2013 vyhověl. O
hlasy voličů bude v říjnových sněmovních volbách usilovat 24 politických
stran a hnutí. Je jich o tři méně než při
volbách v roce 2010. Kandidátky ve
všech krajích sestaví sedmnáct uskupení. Nejvíc stran se účastní voleb v
Praze a Středočeském kraji. Informace
o způsobu hlasování a volební okrsky v
našem městě naleznete na straně 2.

Konec letní turistické sezóny v Klášterci nad Ohří každoročně symbolicky ukončují Klášterecké
promenády. Ty letošní se konaly v sobotu 7. září 2013 v lázeňském areálu Evženie a mimo bohatého programu byly také vyšperkovány luxusním počasím. Hlavní scénu návštěvníkům otevřela
dechovka Viliama Béreše - Veselí muzikanti, kterou pak vystřídala folková kapela Naplech. Po
krátkém přivítání starostkou města se představil klášterecký rapper eLKa, jehož vystoupení bohužel doprovázely technické potíže. I přes ně ale ukázal, proč je „mistrem svého řemesla“. Po jeho
vystoupení zalila pódium ženská krása s úžasnými hlasy v podání Yellow Sisters s Bárou Vaculíkovou. Milovníky funky potěšili a zasloužený úspěch sklidili také Love Makers. Očekávaný večerní
program byl v režii zpěvačky Báry Basikové a skupiny Čechomor. Dětskou scénu drželo pevně v
opratích oblíbené divadlo Hnedle vedle s Tomášem Bartákem, ale představily se také děti z místní
ZUŠ i z partnerské obce Grossrückerswalde. Kulturní program doplnilo řemeslné tržiště, rytířský
tábor, dětské a adrenalinové atrakce a stánkový prodej.
-rony-

Pomozte městu sestavit
kalendář na rok 2014

Město Klášterec si
touto cestou dovoluje
poděkovat hlavním
partnerům Promenád:
SKUPINA ČEZ
Severočeské doly a.s.

Klášterec se prezentoval na veletrhu ITEP v Plzni
pobytů, hotelů, ubytování, cestovní
brožury. Nouze nebyla ani o turistické
mapy, cyklomapy a další materiály cestovního ruchu. Klášterec nad Ohří se
prezentoval na dvou místech.
V prvním stánku se návštěvníci mohli
seznámit s naším městem, s jeho kulturním zázemím a turistickými cíli a
podobně. Informace jim poskytovaly
pracovnice Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu Mgr. Lenka

Fricová a Martina Cajthamlová. Jen
o pár metrů dále se pak v rámci projektu Společného marketingu zámku
v Krušnohoří představil společně s
jirkovským Červeným Hrádkem také
klášterecký Zámek. I zde si návštěvníci mohli vyslechnout nabídky a
pozvání k návštěvě naší památky, a to
z úst přímo ředitele zámku Ing. Petra
Hybnera, jemuž asistovala krásná víla
Eliška.
-rony-

18. října se od 17. hod. uskuteční na
zámku vernisáž výstavy kreseb dětí
mateřských a základních škol. V současné době žáci vytvářejí obrázky kláštereckých památek a zajímavých míst
našeho města. Návštěvníci výstavy budou moci z vystavených děl vybírat 12
obrázků z každé z celkem tří kategorií
(mateřské školy, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ), které pak budou publikovány
v kalendáři města pro rok 2014. Hlasování bude možné přímo na výstavě.
Výstava bude k vidění v cukrárně kláštereckého zámku od 18. 10. do 8.11.
vždy od 10 do 17 hod. (do 31.10.) respektive do 15 hod. (od 1.11.).

Knihovna jde vstříc lidem s omezeným pohybem
Bohatou paletu vystavovatelů z Čech,
Moravy, ale i ze zahraničí, představil
letošní ročník veletrhu cestovního
ruchu ITEP, který se konal v hale TJ
Lokomotiva v Plzni na Slovanech. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
ITEP je tradiční a prestižní akcí svého
druhu a jedná se o 3. největší veletrh
cestovního ruchu v České republice.
Mezi stovkou vystavovatelů z České
republiky, Bavorska a Hornofalckého

lesa v Německu, Slovenska, Sverdlovské oblasti v Rusku a nově také z oblasti Trentina v Itálii se představilo i
město Klášterec nad Ohří. Milovníci
turistiky a cestování tak měli možnost
během tří dnů získat kompletní informace. K dispozici byly propagační
materiály různého zaměření, nabídky

Městská knihovna již druhým rokem provozuje rozvážkovou službu pro seniory a lidi s pohybovým hendikepem. Na tento
nápad přišly knihovnice v čele se svým vedoucím Martinem Bišou při povídání si se staršími čtenáři. A služba se osvědčuje.
Senioři, kteří mají potíže se do knihovny dostat, si službu velice pochvalují. V těchto dnech, kdy nevlídné počasí opět začíná
přát četbě pěkně doma v teplíčku, ale také ztěžuje seniorům pohyb venku. Již se nemusíte klouzat do knihovny a riskovat
úraz, abyste si vypůjčili něco ke čtení. Každý čtvrtek dopoledne rozvážejí pracovníci městské knihovny objednané knihy po
Klášterci až k vám domů. Knihy si čtenáři mohou vybrat přes náš katalog na www.knihovnaklasterec.cz, ale samozřejmě ne
každý senior si dokáže poradit s internetem, takže je možné i požádat o výběr knih naše knihovnice na telefonu 774 404 500
vždy nejpozději ve středu v týdnu, kdy chcete knihu doručit. Knihovnice mají přehled o tom, co jste již měli vypůjčeno, a
dokáží vám vybrat pěknou knížku. Stejně tak se po telefonu mohou přihlásit i noví čtenáři, kteří se právě kvůli omezenému
pohybu do knihovny dosud nedostali. Přihlášení do knihovny po telefonu se vůbec nemusíte bát. Naše knihovnice jsou velice příjemné a vše vám vysvětlí. Navíc jako senioři máte roční zápisné jen za 75,-Kč. Cena této služby je 10Kč za jeden dovoz/
odvoz. Doufáme, že vám naše nová služba zpříjemní podzimní plískanice a těšíme se na vás.
Vaše knihovna

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

www.klnoviny.cz
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Ještě jednou a dost? „Koreu“ již potřetí zachvátily plameny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Informace o způsobu hlasování
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 25. října 2013 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi,
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze
zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky,
popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky
pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
Žádost o voličský průkaz lze podat osobně v podatelně (přízemí) Městského úřadu v Klášterci nad Ohří,
nám. Dr. E. Beneše 85, a to nejpozději do 23.10.2013 do 16.00 hodin, nebo v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče na adresu MěÚ, nejpozději do 18.10.2013 do 16.00 hodin.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou starostkou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V
případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve
prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím
lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u
4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O přenosnou volební schránku je možné požádat na tel. čísle 474 359 618 nebo 724 571 785,
ve dnech voleb pak také přímo ve volební místnosti.

INFORMACE
o počtu a sídle volebních okrsků.
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu dne 26. října 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR:
OKRSEK č. 1
Místnost pro hlasování:

Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 85

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
část obce: Útočiště, Klášterecká Jeseň, Rašovice, Lestkov, Suchý Důl, Hradiště, Mikulovice.
celá ulice: Zahradní, Kyselka, Ohřecká louka, Cihlářská, Tyršova, Svatopluka Čecha, Vodní, Palackého,
Nerudova, Karlovarská, Havlíčkova, Vítězná, Průsek, Pod Hájovnou, nám.Dr.E.Beneše, Kostelní,
Třebízského, Ruská.
část ulice: Chomutovská čp. 1-5, 83, 84, 1O6, 1O7, 116, 123-13O, 132, 133, 153, 165, 459.

OKRSEK č. 2
Místnost pro hlasování:

Spol. dům Panorama, Budovatelská 486

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Kpt. Jaroše, Mírová, Na Vyhlídce, U Koupaliště
část ulice: Školní čp. 489-5OO; Chomutovská čp. 209, 653.

OKRSEK č. 3
Místnost pro hlasování:

Spol. dům Panorama, Budovatelská 486

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Sadová, Budovatelská, Olšová
část ulice: Školní čp. 501-504, 511-516, 519.

OKRSEK č. 4
Místnost pro hlasování:

V pořadí již třetí objekt bývalého rekreačního střediska „Korea“ u silnice č. 13
směrem na Chomutov lehl popelem. K
požáru hořící budovy museli vyjet hasiči v poslední srpnový den odpoledne.

Jen chvilku předtím v kláštereckém
aquaparku ukazovali jeho návštěvníkům cvičný zásah hašení hořícího
vozidla. Pak však ve vysílačce zaznělo
hlášení k „ostrému“ výjezdu a klášte-

V létě byl klid, prohřešky minimální
Letní prázdniny, to jsou dva měsíce, na které se těší každý kluk a holka, kteří jsou
školou povinní. Znamená to užívání si dovolených, táborů a hlavně volného času.
Prostě období sladkého nicnedělání. Až to někdy nutí zkusit si i to, co překračuje
určitou hranici. Čím více se toto období blíží, tím strážníci MP zvyšují svoji obezřetnost. A že je někdy na místě, to už dokázaly mnohé případy. Jak to tedy bylo
letos?
„Již v půlce června jsme mapovali místa, kde se schází omladina a k nim samozřejmě také restaurace a jiná zařízení, kde jsme kontrolovali spolu s policií ČR, jestli se
neporušuje zákon prodeje alkoholu mladistvým. Rád konstatuji, že jsme v tomto
směru nic nezachytili. I když byl celé léto klid, přesto jsme ke konci prázdnin museli
jeden případ, kdy se mladíci opili tak, že kluka nechali u garáží, řešit. Byl v takovém
stavu těžké opilosti, že jsme mu museli volat sanitku. Řešíme to jako přestupek a musíme zjistit, kdo jim alkohol prodal“, bilancuje letošní prázdninové měsíce velitel
městských strážníků Bc. Petr Hörbe. Strážníci ale nekontrolovali jen alkohol, ale
zaměřili se i na místní herny, kterých je ve městě zhruba 25.
„V komisi prevence kriminality jsme usoudili, že by bylo vhodné kontrolovat také
mládež, jestli nehrají automaty. Od 1. 7. do 31. 8. jsme udělali celkem 112 kontrol.
Opět rád říkám, že jsme žádného nezletilého při hře nechytili. Z těchto kontrol ale
nakonec vyplynuly dva případy špatně označené provozovny v rozporu s novou vyhláškou, která byla vydaná loni, ale platí až od letošního roku. Takže to jsme vyřešili
a zprávu jsme předali komisi prevence kriminality“. Podtrženo, sečteno - letos o
prázdninách byl „klídek“. Tak ať tento trend vydrží co nejdéle.
-ronyStarostka města zve všechny občany Klášterce k veřejné diskuzi o
možnostech dalšího využití pozemku mezi ZŠ Krátká a stadionem,
které se uskuteční v úterý 1. října 2013 od 17 hodin v Kulturním domě
v Klášterci nad Ohří. Přijďte, diskutujte a spolurozhodujte o dění v našem městě, těšíme se na Vaše názory a podněty.

Kulturní dům, Chomutovská 465

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Královéhradecká, Pod Stadionem, Stadion, Pod Skalkou, Pod Pivovarem, U Potoka
část ulice: Chomutovská čp. 61, 62, 64, 65, 68, 70-72, 79, 80, 83–85, 87, 100-103, 131, 212, 457, 458, 465.

OKRSEK č. 5
Místnost pro hlasování:

4. základní škola, Petlérská 447

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Osvobozená, Souběžná, Ciboušovská, Nádražní, J. Á. Komenského
celá obec: Ciboušov
část ulice: Petlerská čp. 171-173, 202-204, 447- 448; Chomutovská čp. 168, 184, 188, 210;
Pražská čp. 111, 115, 119, 120, 124, 176; 17. listopadu čp. 467–471.

OKRSEK č. 6
Místnost pro hlasování:

Kino Egerie, ul. V. Řezáče 93

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Za Korkem, V. Řezáče, B. Němcové, Husova, Švermova, Nad Tunýlkem, P. Bezruče,
Rokycanova, Žižkova, Urxova, Přívozní, Sluneční, Rašovická, Severní, Jižní, Říční,
Svahová, U Porcelánky, U Nádraží, Mariánské údolí
část ulice: Pražská čp. 56, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 367-374, 393, 394, 673, 787.

OKRSEK č. 7
Místnost pro hlasování:

Základní škola, Petlérská 447

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Dukelská, Pionýrů, Lidická
část ulice: 17.listopadu čp. 472-481, 485-49O

OKRSEK č. 8
Místnost pro hlasování:

Základní škola, Krátká 676

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Lesní, Větrná, V Zátiší
část ulice: 17. listopadu čp. 516-527, 528-533, 549

OKRSEK č. 9
Místnost pro hlasování:

Základní škola, Krátká 676

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Polní, Luční, Ječná, Žitná, Krátká

OKRSEK č. 10
Místnost pro hlasování:

Základní škola, Krátká 676

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Lípová, Topolová, Okružní, Příčná

OKRSEK č. 11
Místnost pro hlasování:
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Družstevní, Dlouhá

Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký
textil.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční:
Dne: 7. - 9.10.2013 * Čas: 8:00 – 17:00 * Místo: salonek MěÚ Klášterec n.O., nám. E. Beneše

Základní škola, Krátká 676

Děkujeme za Vaši pomoc
Jiný termín lze dohodnout na e-mailu: babocka@muklasterec.cz nebo tel: 474 359 652

rečtí dobrovolní a profesionální hasiči
společně s jednotkami hasičského záchranného sboru z Kadaně a Tušimic
likvidovali ohnivé jazyky na pro ně
již velice známém místě. Dalo by se s
nadsázkou říci, že areál bývalé Korey
využívají jako své cvičiště, a znají to
tam jako své boty. Vždyť zde likvidovali požár již 10. března 2008, 2. června
2011 a teď naposledy 31. srpna 2013. A
to „naposledy“ s klidným svědomím
můžeme dát do uvozovek, protože v
tomto areálu zůstal ještě jeden -poslední- objekt, kterému se plameny stále
vyhýbají. Nabízí se tak otázka, jak ještě
dlouho? Opuštěné budovy využívali k
příležitostnému pobytu například bezdomovci. Ale areál není nijak střežen,
takže se zde může pohybovat kdokoliv.
Lze tedy hovořit o velkém štěstí, že se
dosud nikomu nic nestalo. Zatím šlo
vždy „jen“ o materiální škody. Doufejme tedy, že v budoucnu k nim nepřibudou i škody na lidském životě. -rony-

Den otevřených dveří u
kláštereckých hasičů

V pátek 13. 9. proběhl na požární stanici v Klášterci nad Ohří den otevřených
dveří. V rámci Dne požární bezpečnosti, vyhlašovaného každoročně na pátek
třináctého, měli návštěvníci možnost si
prohlédnout vozidlovou techniku, kterou mohli celou prolézt a seznámit se
detailně s vybavením, které hasiči potřebují ke své práci. K vyzkoušení děti
dostaly i hasičské obleky proti žáru, hasičské přilby, atd. Stejně tak návštěvníci
dostali možnost se seznámit s prostory
stanice, kde hasiči slouží. Prezentovaly
se obě jednotky požární ochrany sídlící v Klášterci, dobrovolná jednotka
našeho města a jednotka Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje.
Na prezentaci se rovněž podíleli členové kolektivu mladých hasičů, kteří již
druhým rokem působí při sboru dobrovolných hasičů. K hasičům se přišlo
podívat přibližně 150 dětí a dospělých.

Změny v povolování
kácení dřevin
Upozorňujeme občany, že v legislativě
týkající se kácení dřevin došlo v letošním
roce k několika podstatným změnám.
Zejména byly rozšířeny podmínky, za
nichž se mohou dřeviny kácet i bez povolení. Podrobnosti naleznete na webu
města Klášterce nad Ohří (www.klasterec.cz), bližší informace zveřejníme v
příštím vydání Kláštereckých novin.
Místní organizace Českého červeného kříže pořádá dne
3. 10. od 15. hodin v malé zasedačce Společenského
domu (nad knihovnou) Školení laické první pomoci při
dopravních nehodách, při práci v domácnosti, při práci ve
volném čase a při sportu. Zkrátka všude tam, kde může
dojít k drobným úrazům a nehodám. Zveme všechny,
kteří mají zájem naučit se něčemu užitečnému.
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Policie informuje...

Nadávali a vyhrožovali

XChomutovští kriminalisté vyšetřují
jednání dvou mužů tmavé pleti ve věku
42 a 21let z Klášterce nad Ohří. První
zářijový den se společně vydali k domu
v ulici Petra Bezruče, kde rodině vyhrožovali a častovali je rasistickými a hanlivými urážkami a nadávkami, což v poškozených vyvolalo důvodnou obavu, že
tyto výhrůžky splní. Incident vyprovokoval spor dvou nezletilců z uvedených
rodin o skateboard, ke kterému došlo o
den dříve. Policejní komisař muže obvinil z trestných činů výtržnictví a násilí
proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Obvinění si oba převzali a po nezbytných úkonech skončili v policejní cele.
Na státní zastupitelství byl podán návrh
na jejich vzetí do vazby. Poškozeným
poskytla policie krátkodobou fyzickou
ochranu, spočívající v hlídání bydliště,
hlídání jednotlivých členů rodiny a doprovodu členů rodiny při cestách mimo
bydliště. Tato ochrana je o to potřebnější, neboť soudce Okresního soudu
Chomutov neshledal vazbu obviněných
jako důvodnou a oba násilníky propustil
na svobodu. Do současné doby policisté
nezjistili, že by oba muži ve svém jednání pokračovali. Obviněným hrozí až
tříletý trest odnětí svobody.

Dostali chuť na pivo

XŠkodu za necelé čtyři stovky způsobil
svým jednáním 23letý obyvatel Klášterce nad Ohří. Navštívil místní prodejnu potravin, sebral basu s pivem za
398 korun a tu prostrčil dalšímu muži,
který s lupem z místa činu ihned utekl.
Po jeho totožnosti pátrají policisté, oba
jsou podezřelí z krádeže.

Zima se blíží

XPolicisté v Klášterci nad Ohří vyšetřují vloupání do garáže v ulici U Unionu. Kdosi poškodil vchodová vrata,
vnikl dovnitř a sebral uložená čtyři
kompletní kola se zimními pneumatikami. Majitel vyčíslil celkovou škodu
na téměř 94 tisíc korun. Případnému
pachateli hrozí obvinění z krádeže.

Pomohli jste Jirkovi splnit jeho velký sen
V posledním půlroce asi málokdo v
našem městě nezaslechl jméno Jirka
Pilský, a nebo tři slovíčka „Pomoc pro
Jirku“. Pokud se někdo takový najde,
rádi tohoto mladého muže představíme. Jirka Pilský je sedmnáctiletý mladý
muž, jako každý jiný. Bohužel ale s tím
rozdílem, že mu osud nadělil více životních komplikací, než těm ostatním.
Už od narození má dětskou mozkovou
obrnu, což znamená, že má tzv. kvadruparézu. To znamená, že se jedná o
postižení všech čtyř končetin, ale ruce
má naštěstí šikovnější.
Jeho postižení se týká hlavně nohou,
a proto nemůže skoro vůbec chodit.
Prodělal několik operací, ale možnost
na uzdravení se pohybuje spíše jen v
teoretické rovině. Jirka je velmi šikovný
kluk, který například zpívá s divadlem
Tomáše Bartáka. Je plný života a mezi
kamarády velice oblíbený. Proto v Klášterci vznikl na Základní škole v Petlérské ulici ojedinělý projekt, který se jmenoval „Pomoc pro Jirku“. Jeho hlavním
účelem bylo pomoci Jirkovi získat co
nejvíce finančních prostředků na koupi
elektrického invalidního vozíku, který
mu jeho život podstatně ulehčí. Částka
na jeho pořízení (cca 165 tisíc korun)
byla pro jeho maminku nedosažitelná,

a proto se pedagogové a žáci na škole, kam Jirka docházel rozhodli, že mu pomůžou. V našem městě pak proběhlo několik
akcí, o kterých jsme vás informovali, kde mohl přispívat kdokoliv a jakoukoliv finanční částkou, která pak putovala na Jirkovo
konto. Do sbírky se zapojilo i město Klášterec. Vše se nakonec v
poměrně krátké době podařilo a šťastný Jirka Pilský už svůj sen
převedl do reality. Od září nastoupil na zdejší gymnázium a jeho
elektrický vozík mu bude každodenním nepostradatelným pomocníkem nejen při cestě do školy, ale i za jeho kamarády a třeba i
novými láskami.
-rony-

Jirka na svém novém elektrickém vozíku

Přišlo na adresu redakce ...

Letní setkání seniorů

Milí přátelé, spoluobčané.
V jarních měsících jste mohli sledovat naši akci na pomoc žáku
Jirkovi Pilskému, ba dokonce jste měli sami příležitost na několika akcích, připravených za účelem sbírky pro něho zřízené, přispět každý dle svého uvážení a svých možností určitým
finančním obnosem ke splnění Jirkova snu – mít elektrický
invalidní vozík.
Pomocí něho by se tak mohl již od září na SOŠ dopravovat samostatně, bez maminky, která jej dosud na ZŠ každé ráno doprovázela a opět po vyučování vyzvedávala. Díky Vám všem,
větším či menším přispěvovatelům (poděkování i seznam největších dárců též k zhlédnutí na www.4zsklasterec.cz), se stal
sen skutečností. Nikdo nedoufal, že taková částka se tak rychle podaří sehnat, ale zázrak se stal. Částka 162 620,-Kč, což je
cena vozíku, byla nashromážděna a díky ní již celý měsíc jezdí
po Klášterci. Každému z Vás ještě jednou velké poděkování a
až někdy Jirku potkáte a budete vědět, že i příspěvek od Vás mu
pomohl, nechť Vás zahřeje u srdíčka, že jste umožnili jednomu
člověku splnit si sen.
Pedagogové a žáci ZŠ Petlérská a rodina Jirky Pilského

Letošní sezóna byla zralá „na kosu“

Na konci srpna se konala na mosteckém hipodromu akce s názvem Letní setkání seniorů,
kterou pořádala Městská správa sociálních služeb v Mostě. Jednalo se o různé druhy soutěžních disciplín. Účast soutěžících byla velká a z našeho domova přijelo bojovat tříčlenné
družstvo ve složení pan Krátký, Uhlíř a Svoboda. Celé soutěžení začalo rozcvičkou, aby se
klienti zahřáli cvičením a tancem. Dále už následovaly jednotlivé soutěže, které byly zpestřeny hudbou, tanečním vystoupením, prodejní výstavou výrobků z ergoterapeutických
dílen a stánkovým prodejem s občerstvením. Soutěžilo se například v házení kotoučů na
tyčky, střílení vodou na míčky, vědomostech, skládačkách a jiných. Velkou chloubou je
pro nás celkové umístění našeho družstva na krásném druhém místě, za což jsme byli
obdarováni pohárem, medailí a dárkovým košem. Celý čas strávený v prostorách mosteckého hipodromu byl velice příjemný. Naši klienti z Mostu odjížděli s radostí a dobrou náladou a už teď se těšíme na další ročník akce. Doufáme, že naše výsledky budou stále tak
skvělé a dobrá nálada bude panovat i příští rok. Za volnočasový úsek Stanislav Hájek.

Týden knihoven je plný výhod
Začíná podzim a s ním je tu opět i Týden knihoven, ve kterém se vám vždy snažíme předložit něco navíc. Letošní ročník organizujeme v duchu motta „S námi jen
all inclusive“. Ale to pro vás, naše čtenáře, není žádná novinka. Vždyť vy moc dobře víte, co vám k vašim výpůjčkám vždy přibalíme. Úsměv, dobrou náladu, pěkné
popovídání, zajímavou besedu, výstavu nebo seminář, nezřídka i něco dobrého na
zub. Letos jsme pro vás opět připravili takový mix výhod. Tradiční amnestie hříšníků bude probíhat v týdnu od 30. 9. do 4. 10. 2013. To se týká 1. až 3. upomínek.
Do konce měsíce října se přijďte ukázat, pokud máte již čtvrtou upomínku, a to i v
případě, že vypůjčené knihy již nemůžete najít. Vše se dá vyřešit. Po tomto termínu budou největší hříšníci opět řešeni
přestupkovou komisí. To nám sice nedělá radost, ale je to velice účinné.
Celý měsíc se také mohou noví zájemci
o služby knihovny přihlašovat s 50%
slevou na jeden rok. Tato akce se týká
těch, co dosud do knihovny nechodí,
ale chtěli by. Opravdu zajímavé je potom spojení této akce se službou rozvozu knih hendikepovaným, o které
píšeme v jiném článku. Senioři si tak
mohou vyzkoušet své členství v knihovně za pouhých 35,-Kč na rok a zároveň
otestovat naši rozvážkovou službu. V
oddělení pro děti a mládež vypukne
pasování druháčků na Rytíře knihy.
Touto oblíbenou akcí projde každý rok
přibližně stovka malých čtenářů, kteří
se seznámí s knihovnou a s příjemným
prostředím, které tu máme.
Poslední třešničkou na dortu je potom
akce „S námi jen all inclusive“. V pátek
4. 10. 2013 zveme všechny naše čtenáře
na výpůjčku PLUS! Dovolíme si našim
čtenářům nabídnout ve výpůjční době
něco malého k zakousnutí, k tomu
kávičku nebo čaj. Zdarma samozřejmě! Přijďte si v pátek posedět trochu
déle. Přijďte s přítelkyní, která ještě do
knihovny nechodí, může využít nabízených slev a zároveň uvidí, jak příjemně
v naší knihovně je.
-M.Biša-

Letošní počasí houbařům malinko zabrnkalo na nervovou soustavu. Když měla začít houbařská sezóna, pršelo a byla zima. Pak jako mávnutím proutku přišla horká výheň a v lese
jste nezakopli ani o „prašivku“. Nakonec to ale přišlo, a to opravdu ve velkém. Lesy a mýtiny
zažily neskutečnou invazi a houbaři mohli sklízet doslova i s kosou. Tatam zůstala utajovaná místa, která si rodinní příslušníci šeptají a předávají z generace na generaci. Houby rostly
jako zběsilé a člověk na ně narazil prakticky všude. S košíky i nůšemi vyráželi všichni milovníci této tradiční pochutiny každý den. Jako například Petr Bulín (na snímku). I když je mu
teprve 11 let, je to vášnivý houbař. Nejraději by z lesa ani nevycházel. Na houby chodí s dědou -myslivcem- a ten zná ta svá místečka, která nikdy nezklamou. Za dvě hodiny dokázali
nasbírat 358 hříbků a nakonec to museli vzdát, protože víc by jich prostě neunesli. Po obědě
šli znovu, tentokrát na křemenáče, a vrátili se prakticky se stejným výsledkem. To už je prý
ale babička hnala, kdo že to bude čistit … A co vy, ostatní houboví nadšenci? Pochlubte se
také se svými úlovky. Pošlete k nám do redakce (redakce@klnoviny.cz) fotografie vašich
největších (nebo nejvíce nasbíraných) trofejí a my je rádi uveřejníme na našem webovém
portálu www.klnoviny.cz A pokud jste si je nezdokumentovali, čemuž se dá těžko uvěřit,
tak rychle ještě vyrazte do lesa. Houbařská sezóna prý ještě neskončila.
-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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Siraex plný hrdinů

Na sklonku prázdnin se odehrál již 7. ročník festivalu současného tance s mezinárodní
účastí, Siraex 2013. V předposledním srpnovém týdnu se zámecké nádvoří v Klášterci
proměnilo v divadelní scénu, na níž se vystřídalo nejen mnoho tanečníků zvučných
jmen, ale také superhrdinů. Již první večer dorazily z pražské konzervatoře Duncan Centre studentky Eliška Benešová a Karolína Ondrejková se svými maturitními choreografiemi. Večer dovršil Jaciel Neri s představením Nosotros. Stálým návštěvníkům festivalu
tohoto mexického choreografa netřeba představovat, jelikož Siraex letos navštívil již po
čtvrté. A právě hned jeho dílo se představami, jak asi takový superhrdina vypadá, jen
hemžilo. Druhý večer nakousl další mexický choreograf Shantí Vera a zakončila jej jihokorejka Ji Eun Lee, která s Pražským komorním baletem nastudovala temnou choreografii Podmínka zániku. Třetí večer zcela tradičně připadl neprofesionálům ze všech
koutů naší země – z Chodova, Brna, Jilemnice i Klášterce nad Ohří. Závěrečný galavečer
je pak třešničkou na dortu a letos tomu nebylo jinak. Navíc byl neobvykle roztroušený po
zámeckém parku. Uznávaná tanečnice a choreografka Andrea Miltnerová své dílo Flashback umístila do výšin zámecké terasy. Písečnou ženu od Ley Švejdové a NANOHACH
jsme hledali ve tmě mezi stromy u zámecké zdi. Poslední kus celého festivalu nás zavedl
zpět na nádvoří, a také mezi superhrdiny naší doby. Nesl název Umíněnost ztracených a
přivezli ho pražští Dekkadancers. Během celého týdne také probíhaly taneční workshopy.
Do našeho města se sjela skupina seminaristů z celé republiky. Převážně taneční pedagogové, ale také studenti tance se pod vedením tří mexických lektorů (Jaciel Neri, Shantí
Vera, Luis Vallejo) od rána do večera potili na sále Základní umělecké školy. Ale ani děti
opět nepřišly zkrátka. Klášterecké, kadaňské a ostrovské malé tanečníky po zámeckém
parku a divadelní zkušebně proháněla Renata Bártová, pražská pedagožka, kterou si již v
minulých letech děti velmi oblíbily v rámci dalšího školního projektu, Tanec v duši.
Na závěr je nutno poděkovat partnerům, bez nichž by akce nevznikla a mezi které patří
Město Klášterec nad Ohří, Zámek Klášterec nad Ohří, Státní fond kultury ČR, Nipos
Praha, MovingBorders, Conaculta Fonca, Sdružení Klas, produkce Duncan Centre konzervatoř, Nonac Canon, Kabel1, Teplo Klášterec nad Ohří s.r.o., Akustika Polák, Jitka Kůsová, Michaela Šindelářová, Dominik Picek a Jana Cajbichová. Poděkování patří také za
mediální podporu OKO1, Kláštereckým novinám, TV Focus a dalším médiím. Největší
dík však patří ředitelce festivalu Zoře Breczkové, která do jeho příprav vkládá svou energii
po celý rok. Navštivte náš profil na facebooku, kde najdete videa Juraje Vasse a spoustu
krásných fotografií od Michaely Šindelářové. Příští rok na viděnou.
-ZB-

ŘÁDKOVÁ
Prodám byt 3 +1 v o. v.,s balkonem
Školní ul. /pod koupalištěm/. Cena dohodou.
Kontakt: 721 317 883.

24.října 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: 15 - 19 týdnů
Cena: 149,- až 175,- 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

enou. Nemusí mít žádné obavy, brýle budou
čištěny speciálními čistícími ubrousky, ke
kterým - pokud to bude někoho zajímat - je
vydán certifikát. Kdyby se snad někomu zdálo, že brýle nejsou dostatečně čisté, určitě je
neleštěte kapesníkem, svetrem apod., ale prostě si je vyměňte za jiné“. Klášterecké kino
se nemůže přirovnávat k ohromným multikinům například v Praze a dalších velkých
městech. Dřív bylo nepsaným zákonem, že
veškeré premiéry filmů získala jako první
pražská kina, a pak až po určitém čase se
filmy dostávaly dále ve sledu kraj-okresostatní. Premiéra filmu tak mohla k nám
dorazit i za 2 měsíce. Jak je to dneska?
„Výhodou digitálního kina je, že se nemusí
na nic a nikoho čekat, protože filmy se hrají
téměř současně všude v ČR. Dříve bylo uděláno jen několik kopií na klasickém filmovém
pásu a ty kolovaly po celé republice. Dnes je
technologie úplně jiná, a tak divák nemusí
mít obavy, že by na premiéru musel čekat
nebo jezdit do nějakého multikina. Ráda
bych ale upozornila, že v říjnu budou v programu zařazeny i zářijové premiéry, které
stojí za to uvést, a proto bude program plný
českých filmů, novinek a hlavně filmů ve 3D
pro děti. V dalších měsících pro vás už bu-

Foto: Archív

Prodám v Kadani podsklepenou
vilu, dva byty 3+1 + hala. Zast. plocha
128m2. Garáž s dílnou 27m2. Pozemek
651m2. RK NE!
Kontakt: 723 982 666.
Nabízím doučování anglického jazyka
dětí a dospělých. Dále hru na kytaru,
výuku zpěvu.
Kontakt: 725 180 146.
Prodám domek se zahradou po rekonstrukci. Osvobozená ulice. Vhodný i ke
komerčním účelům. jen za 1 850 000 Kč.
Kontakt: 724 657 421.

INZERCE
Městský ústav sociálních služeb
srdečně zve na

Den otevřených dveří
v Domově pro seniory
v Klášterci nad Ohří
8. října 2013 od 9 do 17 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vítejte v novém kláštereckém kině Egerie
Po deseti měsících odmlky se 11. října 2013
opět otevře Klášterecké kino. S novým názvem Egerie a hlavně s novou technologií,
která umožní milovníkům pohyblivých
obrázků si vychutnat film do posledního
detailu. Hned při prvním promítání budou
mít hlavně děti možnost docenit právě tuto
technologii, kterou kino nově poskytne.
“Provoz kina Egerie zahájíme filmem Šmoulové 2, který je ve 3D formátu“, odpovídá na
náš první dotaz vedoucí kina Eva Vohánková. „Věřím, že si diváci přijdou opravdu
na své, protože kinosál je vybaven zvukovým systémem Dolby Digital Surround
7.1, špičkovým serverem QUBE a jedním z
nejlepších projektorů na světě DP - 19B 4k
od belgického výrobce Barco. Ten nabízí rozlišení až 4k (4 miliony obrazových bodů) a
možnost vynikající 3D projekce. Rozlišení 4k
nabídne divákům ještě kvalitnější obraz, než
byli doposud zvyklí. Většina kin v ČR totiž
nabízí rozlišení jen 2k (2 miliony obrazových
bodů). Skvělé zážitky z 3D promítání pak
zajistí aktivní 3D brýle (XPAND)“. Pohled
přes 3D brýle však nemusí být pro každého
tím „nej“ zážitkem. Zklamáním může být
například oční vada, o které ani divák netuší, že ji má, protože se mu v běžném životě
nijak neprojevuje. Proto logicky přichází
otázka, jak na tom budou diváci s dioptrickými brýlemi?
„Brýle jsou aktivní (XPAND) a na 3D je
možné koukat i přes klasické dioptrické brýle,
přes které si nasadíte brýle na 3D. Už se mě
ptalo i mnoho lidí, jak to bude s jejich hygi-

11. Klášterecké divadelní žně

deme připravovat ty nejnovější premiéry.“
Klášterecké kino tedy čeká nová éra života,
na kterou jsou už mnozí velmi natěšení.
Přesto ve vzduchu visí ještě jeden otazník.
Proč to nešlo udělat dříve? „Pracuji v kině
25 let a posledních 11 let jsem měla kino v
ekonomickém pronájmu. Kino nebylo možné tedy digitalizovat dříve vzhledem k ceně
technologie, kterou bylo potřeba vybavit,
protože jsem měla smlouvu vždy pouze na
dva roky a po uplynutí této doby jsem musela dělat nové výběrové řízení. Asi každý
pochopí, že vzít si několikamilionový úvěr a
nemít jistotu jak ho splatit, je nemyslitelné.
Bez pomoci města tedy nebylo možné sehnat
finance na „digitál“ jiným způsobem. Jsem
moc ráda, že se nakonec k této investici rozhodli a kino pro občany našeho města zachovali, za což jim patří veliký dík“, dodává na
závěr Eva Vohánková, která ještě vzkazuje
všem návštěvníkům, že se na ně moc těší a
doufá, že si v programu vyberou vždy to, co
je zajímá a potěší. Co a kdy se v kině bude
hrát, si každý může zjistit jednoduše na nových internetových stránkách kina Egerie
na adrese www.kinoegerie.cz nebo www.
kinoklasterec.cz. Obě adresy vás nasměrují
na stejný portál.
-rony-

Víte, co jsou Stigmata? Navštivte výstavu Jitky Kůsové
Jitka Kůsová zahájí 10.října v galerii Kryt již svou 3. samostatnou výstavu v Klášterci. Naposledy vystavovala v Krytu v roce 2007 a od té doby se pro Klášterec odmlčela. Jak se vyvíjela
její práce dál, to nám prozradila v našem rozhovoru, jehož zkrácennou verzi vám přinášíme
v dnešním čísle.
„V roce 2007 jsem odhalovala sochu Dech anděla a zároveň zde otevírala výstavu. Ten rok
jsem vynechala veškerá sympozia, což jsem v dalších letech mnohokrát nahradila. Pracovala
jsem na různých sochařských sympoziích v Čechách, v Německu, Francii, Švýcarsku a letos
také v Itálii. V zahraničí jsem navíc zažila mnohem větší zájem o umění a zpravidla perfektně
připravené podmínky pro propagaci i samotnou práci. Například před 3 lety ve Francii, La
Bresse na 20eme Festival de Sculpture Camille CLAUDEL jsem za pískovcovou sochu, Člověk
za časů vodnáře, obdržela Cenu umělecké poroty (Prix des Artistes). Bylo to pro mne velké
uznání, zvlášť proto, že tu pracovali sochaři ze všech koutů světa. Letošní rok je pro mne naplňující až vyčerpávající. Hned v březnu jsem prostřednictvím spřátelené obce Klášterce n.O.
vystavovala v Grossrückerswalde v Německu. Před několika lety jsem pracovala na sympoziu
v Oedernu v Německu a letos v dubnu jsem byla vybraná k účasti na sympoziu Historické
postavy obce Börnichen u Chemnitz. A do třetice má účast na mezinárodním sympoziu v
Německu. Tentokrát jsem tvořila se serpentinem v Zöblitz. Mezi tím jsem zahájila 4 měsíční
výstavu v Knihovně filosofického ústavu AVU v Praze. V červenci jsem pracovala na sympoziu ve švýcarském Brienzu. Mé letošní 5. sympozium bylo ve Štětí. Pracovala jsem s akátem a
socha bude vystavena zde v Krytu. No a nyní se vracím do Klášterce. A proč se moje výstava
jmenuje Stigmata? Před lety jsem pracovala na ořechovém stolu. Vybrala jsem k tomu pařez
s kořeny. Když jsem ho čistila pochopila jsem, co jsou stigmata. Malý kořínek v růstu narazí
na kamínek. Neodstrčí ho, jen ho obroste. Ale za čas, když zesílí a kamínek uprostřed země
stále leží na stejném místě, začne do něj vrůstat. Pohltí ho. Vytvoří se tam bulka, hrbol, oblina,
jakoby splyne. To je ale omyl. Je tam stále. A když čistíte jednotlivé kořeny dostanete se k tomu
místu, je nezhojené. Jen zapouzdřené kůrou. Je to jako v nás. Když neřešíme nějakou nespravedlnost nebo problém, odsuneme to. Tváříme se, že to není, začneme se ohýbáním hrbit, nosit
hlavu nastranu. Nemluvíme o tom, ale křiví to naše nitro. Je to jako vřed, nezhojená rána. To
jsou Stigmata.
S Jitkou Kůsovou jsme vedli obsáhlý rozhovor, ale protože jsme limitováni místem na novinovém papíře a protože vás nechceme připravit o velmi zajímavé povídání s naší umělkyní,
celý, nezkrácený rozhovor si můžete přečíst na našem webovém portále www.klnoviny.cz

Ještě divákům loňských jubilejních Divadelních žní nevymizely zážitky z hlav a už aby
si na svém „mozkovém harddisku“ vymezili
místo pro ty nové. V těchto dnech vrcholí
přípravy na už v pořadí jedenáctý ročník divadelní přehlídky Klášterecké divadelní žně,
který proběhne v místním kulturním domě
ve dnech od 26. 10. do 2. 11. Za tímto dnes
již tradičním kulturním počinem stojí především místní Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla KLAS, s jehož
předsedou Honzou Milotou jsme nakoukli
pod pokličku letošního festivalu.
Každým rokem se před Klášterecké divadelní žně ještě vsune název, který určí jejich vyhraněný směr. Tak například jsme
měli Divadelní žně Pivní, Pábitelské, Česko-slovenské nebo i Fantastické. Tak jaké
označení budou mít ty letošní žně?
„Letos budou Oscarové. Bude se používat
červený koberec a k tomu bude také zaměřený doprovodný program. Domluvili jsme
se se starostkou Mazánkovou, že město bude
daleko více spolupracovat s námi, než v předchozích ročnících, a to se také podařilo. A
mohu prozradit i to, že každý soubor, který
přijede, bude mít svého kmotra. V tuto chvíli
ještě nevím, podle jakého klíče se kmotři stanoví. Mohou to být radní nebo také sama
paní starostka, místostarosta, tajemník, šéf
kultury atd.“
Program letošních Divadelních žní už
není tajný, nakonec si ho čtenáři mohou
kompletní najít na webových stránkách
kulturního domu nebo Kláštereckých
novin. Máte k němu nějaké doplňující
informace?
„Já nebudu probírat každé představení, ale
něco bych chtěl přece jen vypíchnout. Zahajovat bude místní soubor KLAS s hrou
B. Hrabala Ostře sledované vlaky. Ta bude
v premiéře. Chtěl bych tentokrát velice upozornit návštěvníky, aby nepodceňovali -a
nám se to hodně stává- jednotlivé dny. V
sobotu přijde hodně lidí na zahájení a neděle bývá slabší. Letos i v neděli 27. a také v
pondělí 28. října, kdy je mimochodem státní
svátek, budeme mít hodně silné soubory a
proto velice dobrá divadla. Dále bych chtěl
upozornit, že jsme vždycky mívali středy
určeny jako večery „netradičního“ divadla.
Letos to kvůli vytíženosti souborů nebude
možné, proto večer netradičního divadla
bude právě už v pondělí!! Během tohoto večera budou tři představení. Jaká konkrétně,
to je v programu. Celkem tedy v osmi dnech,
ve kterých budou probíhat žně, uvidí diváci
deset her. Budeme tady mít například představení z Poniklé, to byl ten šílenec s Faustem
v loňském roce, který měl neskutečný úspěch.
Bude zde Rádobydivadlo Klapý s Amadeusem, úžasná záležitost, a další. Většinou
všichni prošli Hronovem. Samozřejmě, že i
letos bude vtipný doprovodný program, který
bude spojený s otázkami. Bude se soutěžit o
pivní lístek, tak jak to bývá u nás už tradicí.
A tématem tohoto doprovodného programu
nebude nic jiného než oscarové filmy, a z toho
pramenící otázky.“
Takže se přehlídka stále věnuje pouze

amatérskému divadlu?
„Ano, pořád se jedná o amatérské divadlo,
nebude tu ani jeden profesionální soubor. Ty
nás nezajímají.“
Za největší přehlídku amatérského divadla je stále považovaný Hronov. Myslíte
si, že už jste dosáhli kvalit Hronova, nebo
jste ještě stále pod ním?
„My jsme si od samého počátku vyrobili -a to
svolujeme vašim novinám i otisknout- takovou grafickou znělku, kde se malým písmenem píše „Krajská přehlídka“, větším písmenem se píše „Národní přehlídka“, ještě větším
písmenem se píše „Hronov“ a úplně největším písmenem se píše „KLÁŠTEREC“. To je
ta hierarchie našima očima viděná a toto je
cesta do Klášterce. Že každý ten soubor musí
projít nejprve krajskou a národní přehlídkou, a když je nominovaný na Hronov, má
to bezvadný, protože z Hronova má teprve
šanci se dostat do Klášterce. Je to samozřejmě
postavené na bázi vtipu a fóru, protože humor máme hodně rádi. Ale musím přiznat,
že už se nám také stalo, že některé soubory
to naprosto špatně chápou a říkají o nás, že
jsme namyšlení. Ale kdeže, jsme pouze vtipní. Když je soubor dobrý, tak ho rádi vezmeme i z jiné přehlídky. Ale musím také přiznat,
teď už ve vší vážnosti, že se naprosto nestane,
a to už platí léta, aby se nám na přehlídku
dostala hra, kterou někdo z nás neviděl a
neschválil. Dbáme na to, aby splňovala ty
kvalitativní parametry Divadelních žní. V
žádném případě nedopustíme, aby úroveň
tohoto festivalu šla dolů. Klášterecké divadelní žně v předchozích deseti letech navštívilo
přes 80 souborů z celé republiky, prošla tady
téměř tisícovka herců. Tato naše přehlídka už
má v České republice -v té divadelní množině- velkou rezonanci. Už se o nás ví, spousta lidí se hlásí, protože ví, že je to prestižní
přehlídka a ten, kdo se dostane do Klášterce,
se tím může chlubit i v propagačních materiálech. A co je také podstatné, Klášterecké
divadelní žně propagují město Klášterec za
jeho hranicemi, a to už je pro nás i zavazující. Tady bych si dovolil ještě jednu vsuvku - v
letošním roce se podařilo docílit toho, co jsem
vždycky chtěl. Aby Klášterecké divadelní žně
stouply ve významu také tím, že prostě bude
naprosto zřetelné, že KLAS a radnice jsou
v případě „žní“ jedno a totéž, a že město je
opravdu spolutvůrcem. Protože se zapojuje
jak finančně, tak i osobně zájmem politiků.
Z toho já osobně mám obrovskou radost a
chtěl bych paní starostce speciálně poděkovat za tu formu, ochotu a vstřícnost k naší
spolupráci.“
Ještě poslední otázka. Každý rok máte vymyšlenou nějakou „specialitu“. Určitě ani
letos diváky o ni neochudíte. Prozradíte
něco na závěr?
„Nevím, jestli to mohu říct, ale máme připravenou takovou legraci. Protože na Hronově
soubory vítá starostka na schodech před divadlem, napadlo nás něco podobného. Takže
pokaždé bude soubor vítat kmotr na schodech, to bude takové překvapení. Ovšem, kde
ty schody budou a jak to bude celé vypadat,
to si nechám pro sebe.“
-rony-
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ŽIVOT VE MĚSTĚ / KULTURNÍ PROGRAM

Noví
občánci
města
Valérie Voráčková

20. října od 15.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 50,- Kč
TŘI PRASÁTKA
Divadlo Elf Praha hraje veselý příběh pro nejmenší na motivy klasické anglické pohádky.
20. října od 16.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 90,- Kč
OGGY A ŠKODÍCI
dětský, animovaný / Francie / 2013 / přístupný / CZ dabing
Celých 80 minut záškodnictví švába Oggyho a jeho zlomyslných nepřátel.

KAM ZA KULTUROU ...
.
29. září od 15.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 50,- Kč
TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA
Pohádkový příběh plný písniček a humoru o dvou rozpustilých čertech, o závistivé paní Hárakšandě, o smutné princezně Amálce, o zamilovaném čertíkovi Culínkovi. Hraje Divadlo
Kapsa Andělská Hora.

Libuše Ječmínková

5. října od 20. a 22. hodin X Zámek Klášterec X Vstupné: 20,- Kč / slevy 10,- Kč
NOČNÍ VĚŽ
Vystoupejte na zámeckou věž a prohlédněte si krásy Klášterce a nejbližšího okolí z výšky a v
šeru noci. V 21:00 a 22:00 bude na nádvoří zámku k vidění originální „Živý klášterecký orloj“.
9. října od 18.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 80,- Kč
SETKÁNÍ S TAJEMNEM
Horoskopy - astrologie - léčivá energie - dotazovna diváků - věštění budoucnosti - kameny práce s kyvadlem - léčivé praktiky našich prababiček ... O tom všem přijde povídat astroložka
a autorka mnoha knih Olga Krumlovská.
10. října od 17.00 hodin X Galerie Kryt
JITKA KŮSOVÁ - STIGMATA
Výstava obrazů , soch a grafik klášterecké umělkyně. Výstava potrvá do 1.11. 2013.

Daniel Šůcha

11. a 12. října od 16.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 130,- Kč
ŠMOULOVÉ 2 (3D)
animovaný, komedie / USA / 2013 / přístupný / CZ dabing
Pokračování rodinné komedie . Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům jménem Naughties, aby získal všemocnou, magickou šmoulí esenci.
11., 12. a 24. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 110,- Kč
DONŠAJNI
komedie / ČR / 2013 / přístupný
Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Pohled
do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě
a vášnivém milování. Režie : Jiří Menzel.

Jan Kaiser

13. října od 19.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 280 Kč / D: 250 Kč / KMD: 140 Kč
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Karel Roden excelující v brilantní notoricky známé Moliérově hořké komedii o panu Arganovi, z nějž bezbřehá hypochondrie udělala sobce.
Dále hrají: J. Krausová, K. Hádek (J. Nosek), M. Roden, M. Zoubková (K. Fuitová), P. Pěknic
(M.Slaný), J. Maceček, T. Roglová (L. Kefrtová), M. Žáková ...
13. října od 16.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 130,- Kč
LETADLA (3D)
animovaný, komedie / USA / 2013 / přístupný / CZ dabing
Akční, rodinná komedie, jejíž hrdinou je práškovací letadlo.
13. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 110,- Kč
DIANA
Legenda je vždy jen část pravdy. Film se zaměřuje na poslední roky života Lady Diany, princezny lidských srdcí. Roky, které vyvrcholily tragickou smrtí. Hlavní role: Naomi Watts.

Milan Krátký

Elisabeth Carmen Peterová

Emma Tvrdíková

foto: Fotoslužby Kučera

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

15. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 90,- Kč
ELYSIUM
sci-fi, akční, thriller/ USA / 2013 / od 12 let / CZ titulky
V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené umělé kosmické stanici s názvem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené Zemi. Hrají: Matt Damon, Jodie
Foster.

20. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 130,- Kč
MAKE YOUR MOVE (3D)
hudební / Jížní Korea,USA / 2013 / přístupný / CZ dabing
Příběh vypráví o dvou tanečnících, kteří vyrůstali v odlišných podmínkách. Osud je však
oba zavane do New Yorku, kde pracují v nočním baru. Nejdříve budou mezi sebou soupeřit,
ale nakonec se jejich příběh podobá „Romeu a Julii“, kdy se ti dva do sebe zamilují.
22. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 100,- Kč
COLETTE
drama, romantický, válečný / ČR, SR, Nizozemsko / 2013 / od 12 let
Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické židovky Colette v prostředí hrůzy a smrti
koncentračního tábora v Osvětimi. Hrají: Clémence Thioly, Jiří Mádl, Ondřej Vetchý.
23. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 100,- Kč
RIVALOVÉ
drama, životopisný, sportovní / USA, DE, VB / 2013 / přístupný
O sedmdesátých letech minulého století se mluví jako o zlaté éře Formule 1. Právě do tohoto období zasazuje Ron Howard svůj nový snímek Rivalové. Sleduje v něm skutečný příběh
dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta.
26. října od 19.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 50 Kč / KMD: 20 Kč
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY - Klášterecké divadelní žně 2013
Dramatizace známé předlohy Bohumila Hrabala.
Hraje: Divadelní společnost KLAS Klášterec nad Ohří.
27. října od 14.00 hodin X Hřbitov
PIETNÍ AKT
Vzpomínka k 95. výročí založení republiky.
27. října od 19.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 50 Kč / KMD: 20 Kč
POCHYBY - Klášterecké divadelní žně 2013
Příběh nás zavádí do církevní školy v Bronxu. Místní kněz uvolňuje pravidla nastavená nekompromisní ředitelkou. Drama oceněné Pulitzerovou cenou 2005.
Hraje: Divadlo SoLiTEAter Praha.
27. a 28. října od 16.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: do 15 let 135 Kč, ost. 155 Kč
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 (3D)
animovaný, komedie, rodinný / USA, VB / 2013 / přístupný / CZ dabing
Pojďte se seznámit s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami!
Flint bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru...
27. a 28. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 80 Kč
JAKO NIKDY
drama / ČR / 2013 / přístupný
Konec léta je pro výtvarníka Vladimíra konec života. Umírá doma, v blízkosti dvou žen jeho
života. Komorní příběh o marném boji této trojice se smrtí.
28. října od 19.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 80 Kč / KMD: 20 Kč
STÁŘÍ NENÍ PRO ZBABĚLCE - Klášterecké divadelní žně 2013
Výpověď o pocitech starých žen a o tom, jak arogantně přijímáme názor, že touha a láska
jsou výsadami mládí.
Hraje:Třetí věk Louny.
ZMATEK NAD ZMATEK
Zpracování románu J. Verna vypráví o tak výjimečném projektu ctihodných inženýrů ze
střeleckého Gun klubu, že se zdráháme o tomto plánu vůbec cokoliv prozradit!
Hraje: Bažantova loutkařská družina DS J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá.
CINK?
Co vše se může stát, když se do snu vkradou tři kluci? Lehce cinklé představení, v němž se
mísí pohybové divadlo, žonglování, tanec, závěsná a pozemní akrobacie.
Hraje: Cink Cink Cirk Praha.

16. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 100,- Kč
MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ
akční, dobrodružný / Kanada / 2013 / od 12 let / CZ titulky
Clary je obyčejná holka z New Yorku. Když se ukáže, že její máma i ona jsou jedny z vyvolených strážců, její život se úplně změní. Hrají: Lena Headey, Lily Collins.

29. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 100 Kč
RIDDICK
sci-fi, akční, thriller / USA / 2013 / od 12 let / CZ titulky
Zrazen vlastními druhy bojuje Riddick o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším
a nebezpečnějším, než kdykoliv předtím.

17. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 130,- Kč
GRAVITACE (3D)
sci-fi, drama, thriller / USA, VB / 2013 / přístupný / CZ titulky
Doktorka Ryan Stone (Sandra Bullock), skvělá lékařka – inženýrka je na její první vesmírné
misi. Vesmírný veterán Matt Kowalsky (George Clooney), velí svému poslednímu letu před
odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě.

29. října od 19.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 50 Kč / KMD: 20 Kč
AMADEUS - Klášterecké divadelní žně 2013
Jevištní zpracování světově proslulé hry Petra Shaffera.
Hraje: Rádobydivadlo Klapý.

17. října od 19.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: TÝDEN S SPCCH
Společenský večer v rámci celostátní akce „Týden s SPCCH“.

30. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 100 Kč
LÍBÁNKY
drama / ČR / 2013 / přístupný
Ne každá událost, která se odehraje během svatebního veselí, budí radost. Když se v kostele
a posléze na hostině objeví nezvaný host, může vzít radost novomanželů za své. Režie: Jan
Hřebejk.

18. a 19. října od 16.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 150,- Kč
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM (3D)
animovaný / Španělsko / 2013 / přístupný / CZ dabing
I kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem a na vlastní pěst se vydává
za svým snem.

30. října od 19.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 50 Kč / KMD: 20 Kč
SRNKY - Klášterecké divadelní žně 2013
Když se sejde dost zoufalství na jednom místě, i nejniternější přání se mohou plnit. Divadelní pohádka pro ty, co vyrostli.
Hraje: DS Tyjátr / HROBESO Praha.

18. října od 19.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 90,- Kč
PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE
Prodloužená kurzu tance a společenské výchovy pro mládež. K tanci hraje MIDI MUSIC.

31. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 100 Kč
JASMÍNINY SLZY
drama / USA / 2013 / přístupný / CZ titulky
Komediální drama Woody Allena o důsledcích, které mohou nastat, když lidé zavírají oči
před realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět.

18. a 19. října od 19.00 hodin X Kino Egerie X Vstupné: 110,- Kč
KAMEŇÁK 4
komedie / ČR / 2013 / od 15 let
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné
parádě. Pepanovi (V.Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie za jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti ...

31. října od 19.00 hodin X Kulturní dům X Vstupné: 50 Kč / KMD: 20 Kč
KYTICE - Klášterecké divadelní žně 2013
Dramatizace čtyř balad z básnické sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena - Košile, Kletba, Poklad, Vodník. Hraje: DS KOREK Volyně.
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KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

V mezinárodním utkání klášterečtí sportovci obstáli Rozdělování dotací mohou konečně ovlivnit sami sportovci

Poslední srpnovou sobotu se v Grossrückerswalde konala přátelská utkání ve volejbale

a fotbale. Akci pořádala partnerská obec v
rámci projektu „Na společné cestě Krušno-

Klášterecké hokejisty čeká těžká sezóna
Klášterecký hokejový klub řešil v letní přestávce především finanční problémy a dlouho se
nevědělo, zda vůbec hokejisté nastoupí do nové sezóny.
„My jsme ekonomické problémy řešili prakticky již od konce loňské sezony,” svěřil se nám předseda hokejového klubu Vladimír Dvořák. „Řešili jsme především situaci „A“ mužstva, jestli
vůbec bude schopné hrát. Jestli budeme schopní ufinancovat další sezónu, protože nám z minulé
sezóny vznikly určité závazky, jednak vůči městu a pak i vůči jiným subjektům. Nakonec se nám
podařilo naše závazky vyrovnat, město Klášterec nám výrazně pomohlo. Zatím to vypadá, že
sezónu odehrajeme se ctí. Ostatní oddíly, mládežnické, budou myslím fungovat bez problémů.
Hodně nám pomohli chomutovští Piráti, kteří nám vyšli vstříc.” Příprava na novou sezónu,
alespoň co se týče odehraných utkání, nedopadla dobře. Z devíti zápasů dokázal Klášterec
vyhrát pouze tři, přesto neztrácel předseda klubu před začátkem sezóny optimismus. „Plány
do sezóny jsou pro nás v podstatě velmi jednoduché,” řekl těsně před začátkem nového ročníku
soutěže. „Chceme hrát na co nejvyšším postu. S tím kádrem, který budeme mít a který je oproti
minulým sezónám omlazen, to asi nebude jednoduché. Doufám, že se dostaneme do play-off
a že ho odehrajeme se ctí. Pro letošek se soutěž výrazně změnila, rozšířil se počet mužstev a
budeme muset jezdit do větších dálek. Ale na druhou stranu myslím, že to bude atraktivnější
pro diváky, protože přijedou mužstva, která tu nikdy nehrála. Divákům bych popřál, aby si užili
sportovní zážitky jako v minulých sezónách. Doufám, že nám zachovají přízeň a my uděláme
všechno pro to, aby tu hokej zůstal zachován a aby měl perspektivu do budoucna.”
Před začátkem sezóny došlo v hráčském kádru kláštereckého „áčka“ k velkým změnám.
Josef Revay s Tomášem Polanským ukončili kariéru, Jakub Hofmeister bude hrát v Berouně
a Dostál s Hartmanem v Bílině. Klášterecké řady naopak posílí v následující sezóně Petr
Štrach ze Sokolova, Petr Kabeláč z Bíliny, Lukáš Matějka z Milevska a z hostování v Sokolově
se na poslední chvíli vrátil také Roman Pražák.
SHC Klatovy - HC Klášterec nad Ohří 5 : 3 ( 2:1, 2:1, 1:1 )
Do nové sezóny vstoupili klášterečtí hokejisté prvním zápasem na klatovském ledě a hned
si bohužel připsali první porážku. „Do Klatov jsme odjížděli s hodně okleštěnou sestavou,“
bilancuje první utkání trenér Michal Jäger. „Ve třetí pětce nastoupili kluci, kteří měli ve druhé
lize premiéru a měli odehrané minimum zápasů. Nebo to byli kluci, kteří nastoupili do utkání
hned po nemoci. Prohráli jsme, ale na to, v jaké jsme tam byli sestavě, to není špatný výsledek.
Do utkání s Táborem bude sestava lepší, tak snad odehrajeme důstojnější utkání.“
HC Klášterec nad Ohří - HC Tábor 3 : 7 ( 0:2, 2:1, 1:4 )
Důstojnější úlohu hráli klášterečtí s táborskými hráči jen první dvě třetiny. Potom se bohužel projevila zkušenost domácích. „Zápas se mi samozřejmě nehodnotí dobře,“ povzdechl si
po utkání trenér Jäger. „Tábor je podle mě lídr naší skupiny. Mají kádr pohromadě dva, tři roky,
a je to na nich znát. My jsme to utkání ztratili ze dvou důvodů. Prvním jsou chyby v obraně.
Ačkoli se tomu na trénincích věnujeme, nevyvarovali jsme se hrubých chyb. Druhým důvodem
bylo, že při naší přesilovce pět na tři jsme ani neohrozili brankáře, zatímco soupeř svou přesilovku pět na tři proměnil.“

Koňský srandamač má za sebou 5 ročníků

Po roční pauze se 7. září za stájemi v Cihlářské ulici opět sešli chovatelé koní z Klášterce i
přilehlého okolí, aby změřili své síly na již jubilejním 5. ročníku Koňského srandamače. Na
amatérské jezdce a jezdkyně čekaly, jako vždy, tradiční disciplíny - Poslušnost, Jízda zručnosti, Slalom a Barely, letos doplněné o „Oběšence“. Inspirací pro zvolené disciplíny byli
jako již několikrát profesionální jezdci rodea, ale s ohledem na soutěžící byly překážky přizpůsobeny tak, aby neohrozily zdraví jezdců ani koní. Na věkové kategorie se zde nehraje, a
tak byly podmínky pro všechny stejné. Pořadatelům o špičkové výkony závodníků rozhodně nejde. Všichni se snaží především si užít příjemný den a sejít se s kamarády a milovníky
těchto nádherných zvířat. To se samozřejmě i díky nádhernému počasí povedlo, a proto
si pořadatelé (Stáj Sady - jezdecký klub Šumná) dovolují prostřednictvím Kláštereckých
novin poděkovat všem zúčastněným soutěžícím i divákům za příjemnou atmosféru, ale
také sponzorům za finanční a hodnotné věcné dary. Velké díky patří také jejich přátelům za
pomoc při organizaci bezproblémového průběhu dne.
-rony-

hořím II“, financovaného z prostředků Cíl3/
Ziel3 Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za naše město se turnaje zúčastnili členové FK Klášterec nad Ohří a volejbalisté a
volejbalistky TJ Klášterec nad Ohří.
Fotbalový zápas skončil remízou 4:4, ve
volejbale zvítězilo české smíšené družstvo 3:2. Setkání sportovních oddílů
bylo zároveň pomyslnou tečkou za společným česko-německým projektem,
který trval od loňského září. „Jsme velmi
rádi, že se během uplynulého roku uspořádala celá řada akcí pro naše občany. Věříme a děláme vše proto, aby spolupráce
pokračovala i nadále“ říká starostka Ing.
Kateřina Mazánková. A že se to daří již
teď dokládá i fakt, že němečtí volejbalisté přijali pozvání k prvomájovému turnaji do Klášterce v roce 2014. Na oplátku
vyrazí naši hráči v červnu příštího roku
do Grossrückerswalde.

Na konci srpna se v kulturním domě konalo setkání zástupců města se zástupci sportovních oddílů ve městě. Jev celkem nevídaný, a tak zástupci jednotlivých
oddílů nevěděli, co od setkání očekávat. „Především jsem byl zvědav, co to bude za
jednání, jaký bude mít průběh a o čem bude,“ potvrdil Zdeněk Brázda, dlouholetý
předseda klášterecké Tělovýchovné jednoty. „Na sále jsem řekl, že jsem občanem
Klášterce třiadvacet let, třináctý rok jsem předsedou tělovýchovné jednoty a je to poprvé, co se město, takto veřejně, neformálně dalo do dialogu se zástupci sportovních
oddílů. Takže především mě sem přivedla zvědavost. A pokud z tohoto jednání bude
nějaký pozitivní výstup, jen bych to uvítal.“ Prvotním impulsem ke svolání schůzky
byla snaha města dohodnout se sportovci budoucí podobu finanční podpory sportovních oddílů. „Především bychom chtěli se sportovci komunikovat,“ řekla po setkání starostka města Kateřina Mazánková. „A protože se připravují grantová pravidla
na příští rok, chtěli jsme jim dát nějaká pevnější pravidla. Dalším důvodem k této
schůzce byla snaha vyslechnout si náměty a připomínky sportovců, co je trápí a jaké
mají například problémy v oddílech. Také jsme chtěli, aby se spolu zástupci jednotlivých oddílů setkali a začali mezi sebou komunikovat.“ Ačkoli se očekávala větší účast
sportovců, základní účel setkání byl splněn. Otázkou samozřejmě je, zda se náměty
a nápady vyslovené na schůzce podaří převést do praxe. „Trošku mi chybí koncepce
města v oblasti sportu a zapojení dětí,“ povzdechl si například předseda TJ Ohře
Petr Matěják. „Možná i šance pro rodiče, aby mohli zapojit děti do nějakého sportu.
Takže mě zajímalo, jestli město něco takového chystá. Samozřejmě padly odpovědi
ano, ano, to je to, proč jsme se tu setkali, tak uvidíme, kam postoupíme dál.“ To potvrdila nakonec také starostka. „Naše očekávání schůzka splnila. Některé myšlenky,
které zde zazněly, jsou pro nás důležitým podnětem nejen pro tvorbu grantu.“

Brännball, Kinn-ball, Kubb a spol.
Sportovní oddíl SK SPV Klášterec „Žabičky“, jehož hlavní činností je sportovní gymnastika a cvičení předškolních dětí (včetně cvičení rodičů s malými
dětmi) rozšiřuje v tomto školním roce svoji nabídku o nové, netradiční sporty,
jakými jsou např. Brännball, Kinn-ball, Kubb, Molkky nebo Ringo.
„Většina těchto sportů k nám dorazila převážně ze Skandinávie“ říká Mgr. Gabriela Jedličková, předsedkyně a trenérka SK SPV Klášterec „Žabičky“ a doplňuje: „jedná se o velice oblíbené kolektivní sporty, které rychle získávají na
popularitě. Již nyní se i v České republice pořádají soutěže v těchto doposud netradičních disciplínách.“ Cílem oddílu by mělo být seznámení s těmito sporty
a výhledově také účast na turnajích v ČR. Pokud Vás zajímá, co se skrývá pod
těmito zvláštními názvy, přijďte se podívat do tělocvičny ZŠ Krátká, každé
úterý od 17 do 19 hod. Jsou vítány děti ve věku od 5 do 14 let, které rády
sportují a překypují energií. „Zároveň stále hledáme nadšence mezi dospělými,
kteří budou ochotni nám pomáhat“ dodává trenérka. Přihlásit se můžete také
na adrese zabickyklasterec@seznam.cz.

Sáňkaři jsou na zimu
připraveni
Sáňkaři z SK Reál saně Klášterec opět zabodovali. Po letní přípravě nás prověřily
závody na kolečkových saních, které se
konaly na sáňkařské dráze ve Smržovce.
Poslední víkend v srpnu se jel závod O
pohár starosty města Smržovky, kde Luboš Jíra obsadil 3. místo v kategorii muži
a Michael Lejsek 2. místo v kategorii juniorů. Týden na to se jelo ve Smržovce
také Mezinárodní mistrovství republiky
na kolečkových saních. Martin Hlavatý
obsadil 1. místo v kategorii juniorů a Michael Lejsek skončil v téže kategorii na 4.
místě. To značí, že máme naše závodníky opět dobře připravené do nástávající
sezóny, i když jsme se museli v letošní
přípravě z finančních důvodů hodně
uskromnit a řadu tréninků jsme si museli
již platit z vlastních zdrojů. Mistrovstvím
republiky se naši junioři nominovali do
reprezentačního družstva juniorů a Luboš Jíra s Petrem Leisem jsou náhradníci
do reprezentačního družstva seniorů v
kategorii dvojic. Připravovat se budou na
kontinentálních závodech v Evropě.
Luboš Jíra st.

Arabela team ve fotogalerii
na www.klnoviny.cz
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