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Nová část cyklostezky bude
hotová do konce roku

Lázně ozdobily půvabné modelky a elegantní francouzská móda

Vážení čtenáři, během letních měsíců
porušíme z důvodu čerpání dovolené
14 denní cyklus vydávání Kláštereckých
novin. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné počasí a příjemné strávení
dovolených.
Klášterecké noviny vyjdou:
3. a 17. července - 14. a 28. srpna

Do Klášterce směřují další miliony na
investice. Čtyři miliony korun získalo
město v rámci programu regenerace
panelových sídlišť z ministerstva pro
místní rozvoj, 2,6 milionů přispěl městu
Státní fond dopravní infrastruktury na
stavbu cyklostezky. Díky těmto dotacím se bude moci ještě v letošním roce
zrealizovat 4. etapa cyklostezky Kadaň
– Klášterec nad Ohří vedoucí od rašovické lávky k železničnímu mostu a 3. etapa regenerace sídliště Panorama, která
se bude týkat ulice Na Vyhlídce.
více na str. 3

Klášterecký zámek má
nového ředitele
Rada města rozhodovala na své poslední
schůzi před prázdninami mimo jiné o obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
Zámku Klášterce nad Ohří. Z kandidátů přihlášených do výběrového řízení klášterečtí
radní nakonec vybrali Ing. Petra Hybnera,
který doposud pracoval na pozici vedoucího odboru školství a kultury v Kadani. Nový
ředitel se ujme své funkce 1. září.
-lara-

Termíny vydání
Kláštereckých novin
v červenci a srpnu 2008

Karta „3K“ možná také pro
milovníky hor a cyklistiky

Šansony zpívané nezaměnitelným chraplavým hlasem Edit Piaf, jiskrné víno, lahodné croissanty, pikantní sýry, libozvučná francouzština, šarmantní moderátorka a hlavně půvabné modelky v elegantních kostýmcích a šatech s apartními kloboučky a nápaditými doplňky. To vše a ještě mnohem víc byla Móda ve francouzském stylu, kterou uspořádalo 28. června v areálu lázní Evženie
město Klášterec spolu se studiem Faces 94. Kromě stylové módní přehlídky se návštěvníci dočkali také vystoupení malých i velkých tanečnic z taneční školy Stardance a talentovaného kytaristy Radka Černého z Kadaně nebo výstavy obrázků žáků klášterecké ZUŠ. K příjemné atmosféře „francouzského“ sobotního podvečera přispělo i nádherné okolí a slunečné počasí.
Návštěvnost nebyla sice masová - sešly se zde zhruba dvě stovky lidí - ale komornější ladění nebylo rozhodně na škodu. Spíš
naopak. Na začátku letní sezóny, v čase, kdy se na silnicích, v obchodech a na koupalištích tísní tisíce lidí, se podařilo vytvořit
v kláštereckých lázních, uprostřed rozkvetlé přírody, oázu svěží elegance, půvabu a krásy, která lahodila zraku, sluchu, čichu i
chuti. A ještě jedna věc činila z této akce něco svým způsobem výjimečného. Zatímco u většiny společenských a kulturních
akcí pořádaných pod širým nebem lidé téměř rezignovali na nějakou módu a celospolečenskou uniformou se staly kraťasy,
rifle nebo kapsáče, zde tomu bylo jinak. Mnohé z přítomných žen a dívek využily této příležitosti a ze svého šatníku si vybraly
někdy velmi elegantní modely, které neváhaly doplnit výraznými šperky a kabelkami. Byla to jedním slovem velmi šmrncovní,
pardon, velmi „šik“ akce.
-lara-

Jedním ze čtyř velkých projektů, se kterým
se Klášterec uchází o dotace z Regionálního operačního programu, je Integrovaný
projekt rozvoje cestovního ruchu v regionu měst Klášterce nad Ohří, Kadaně a Žatce. Proč přišel odbor kultury, marketingu
a cestovního ruchu právě s takovýmto
projektem, vysvětluje vedoucí odboru
Miroslav Foltýn. „K 30. květnu skončil Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v
regionu měst Klášterce nad Ohří a Kadaně,
v rámci kterého byla mimo jiné vytvořena
i návštěvnická karta 3K. Rádi bychom na
něj navázali dalším projektem, který je opět
zaměřen na marketing cestovního ruchu a
ze 70% je obdobný tomu předcházejícímu,
pouze území se rozšiřuje o Žatecko. Projekt
počítá s rozšířením karty 3K, kde by kromě
stávajících 3 variant měla vzniknout specifická 3K karta pro zimní sezonu, pro cykloturisty a uvažuje se i o vytvoření 3K karty
jako kulturního pasu, který by nabízel zajímavé slevy na kulturní akce. Tento kulturní
pas by měl být aktualizován zhruba jednou
měsíčně a na rozdíl od ostatních variant
3K karty ho chceme nabídnout především
obyvatelům města.“
Předpokládaný rozpočet projektu je 6
milionů korun, přičemž dotace by mohla
činit celých 5 milionů.
-lara-

Akademii žáků praktických škol navštívila „Saxana“ S rozvojem cestovního ruchu pomáhá městu vysoká škola hotelová
Jen několik málo dnů před prázdninami se v kláštereckém Kulturním domě uskutečnila tradiční Akademie žáků základních škol praktických a speciálních z celého
Chomutovska. Na pozvání ředitelky základní školy praktické PhDr. Jiřiny Malastové přijely do Klášterce desítky dětí a jejich učitelů. Příjemným, i když velmi parným
dopolednem provázel Tomáš Barták, kterému se musí přiznat, že roli moderátora
zvládl opět na jedničku. Všichni se dobře bavili jak u jeho pohádkových písniček,
tak při vystoupení žáků jednotlivých škol, kteří si pro své spolužáky připravili písničky, divadlo i tanec. Nestranný pozorovatel nemůže než souhlasit s Tomášem
Bartákem,
který
vzdal na závěr hold
všem učitelům za
jejich nesmírnou
trpělivost, se kterou
připravili na vystoupení i některé velmi
handicapované děti.
Odměnou byly pro
všechny nejen velký potlesk a drobné
dárky pro vystupující, ale také zvláštní host Akademie,
kterým byla letos
„Saxana“ - zpěvačka
a herečka Petra Černocká.
-lara-

Poslední červnový týden zavítali do Klášterce členové řešitelského týmu Vysoké
školy hotelové v Praze. Program výjezdního zasedání zahájilo setkání místostarosty
Tomáše Šroubka s jednatelem Vysoké školy
hotelové v Praze doc. Ing. Miroslavem Čertíkem, CSc. Tým z VŠH se poté vydal na
návštěvu kláštereckého aquaparku, Selského dvora v Perštejně a zavítal i do nového
objektu Lázní Evženie a lázeňského parku.
Na závěr zasedání se uskutečnil v prostorách zámku seminář, kterého se kromě
zmíněného týmu účastnil také PhDr. Jiří
Vronský z Lázní Evženie, a.s. a vedoucí
odboru kultury, marketingu a cestovního
ruchu Miroslav Foltýn.
Důvodů, proč si zástupci této pražské soukromé školy zvolili právě naše město, je hned
několik. V roce 2007 vybralo ministerstvo
pro místní rozvoj Vysokou školu hotelovou
pro řešení dlouhodobého výzkumného
projektu, v rámci kterého jsou vytipovány
oblasti České republiky, ve kterých může
cestovní ruch napomoci k zmírnění nebo
dokonce k odstranění regionálních rozdílů. Mezi vytipované oblasti bylo zařazeno
i město Klášterec nad Ohří a jeho okolí.

Nezůstalo ale jen u vědeckého bádání. Stále intenzivnější spolupráce vyústila
v červnu letošního roku v uzavření „Dohody o partnerství“ mezi Vysokou
školou hotelovou a společností Klášterecká kyselka, s.r.o při přípravě projektu výstavby čtyřhvězdičkového lázeňského hotelu Spa Evženie. Vysoká škola
spolupracuje s městem i na dalším projektu s názvem „Integrovaný projekt
rozvoje cestovního ruchu v regionu měst Klášterec nad Ohří, Kadaň a Žatec
– II. etapa“, který je zaměřen na podporu cestovního ruchu v oblasti středního
Poohří. Prorektor školy Ing. Pavel Attl, Ph.D. byl navíc pověřen vypracováním
marketingového plánu lázní Evženie.
-lara-
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Tržnice : Kde jsou ty časy, kdy prosperovala ...
Přiznejme si to upřímně, klášterecká
tržnice není nic moc. Časy její největší
slávy a prosperity jsou zřejmě nenávratně pryč a poslední dobou to s ní
jde už jen k horšímu. Většina prodejců
textilu buď přesedlala na jiné způsoby
podnikání, nebo se zabydlela v kamenných obchodech a nebýt letní nabídky
zeleniny a ovoce od drobných pěstitelů,
zůstala by tržnice téměř prázdná.
Takže co se týče nabídky zboží – nic
moc. Plusové body by tržnice nedostala

tržní místo chceme sice zachovat, ale
rozhodně v jiné podobě, než je tomu
dnes. Do konce září bude probíhat jednání o prodloužení smlouvy s firmou
Komunikace Ježek, která zabezpečuje
úklid a servis kolem tržního místa, a do
té doby bychom rádi našli nějaké řešení.
Rozhodně chceme odstranit nevzhledné
plechové boudy, tak aby nadále nedocházelo k využívání tržního místa k popíjení alkoholu a srocování. V případě, že je
nahradíme nějakými jinými přístřešky,

Střípky ze zasedání rady města
V úterý 10. června se uskutečnila 32. schůze rady města. Přinášíme vám několik, z
našeho pohledu zajímavých, bodů jednání. Rada města mimo jiné:
•
souhlasila s možností připojení k elektrické distribuční síti v případě realizace výstavby fotovoltaické elektrárny na ploše A7 u IP Verne na pozemcích p.
č. 906/24 o výměře 127.493 m2 v k. ú. Vernéřov společnosti Decci a. s. a společnosti CENTREPOINT VERNE a. s. a uložila vyzvat oba zájemce o předložení
kompletní nabídky a souhlasu s připojením k elektrické distribuční síti;
•
doporučila zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit poskytnutí
finančního příspěvku Nemocnici Kadaň s. r. o., ve výši 350 000,- Kč;
•
schválila poskytnutí dotace České Tábornické Unii ve výši 10 000,- Kč na
koupi táborových podsadových stanů;
•
schválila koupi a následné umístění pamětní desky v areálu zámeckého
parku z důvodu uctění památky tragicky zesnulého Tomáše Potomského;
•
schválila zadání zakázky „Správa, oprava a údržba budov vybraných školských zařízení v Klášterci nad Ohří“ (ZŠ Petlerská, ZŠP Havlíčkova, ZUŠ
Komenského, MŠ Lipová, MŠ Dlouhá, MŠ Lesní, MŠ Souběžná, MŠ Školní)
uchazeči Městská energie s. r. o.;
•
schválila zadání zakázky „II. etapa rekonstrukce dětského hřiště při ZŠ v ul.
Školní“ firmě První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o., zakázku je možno
zadat po získání finančních prostředků.

zeptali jsme se ...

KDO, CO VÁS ČEKÁ NA ÚŘADĚ

ani za estetický dojem. Plechové zelené
budky nebyly snad hezké ani jako nové,
o jejich dnešním stavu nemluvě.
Oč méně se zde schází prodejců a nakupujících, o to více se osiřelé budky plní
zcela jinou sortou lidí – bezdomovci,
násosky a povaleči. Zatímco v jiných
městech se tito srocují většinou na
nádražích, u nás se jim zalíbilo na tržnici. Kde jinde si dopřát pravidelný hlt
piva, když vás doma nechtějí, na točené
nemáte a venku by na vás pršelo? No
přece v budce na tržnici. Vždyť místa
je tu dost – jak pro starší milovníky levných lahváčů a krabicového vína, tak
pro bandy mladistvých, kteří holdují
spíše nikotinu, vzájemným nadávkám
a pokřikování po kolemjdoucích.
Pohár trpělivosti ale přetekl. Obyvatelům z ulice Královéhradecká i vedení
města. První sepisovali stížnosti, druzí
nyní hledají řešení.
„Nejen na popud stížnosti nájemníků z
ulice Královéhradecká jsme se rozhodli upravit situaci na tržišti,“ ujistil nás
místostarosta Ing. Stehlík. „Stávající

bude to rozhodně v menším počtu. Je ale
možné, že tam nakonec nebudou žádné
trvalé stánky,“ popisuje připravované
změny na tržnici Ing. Stehlík.
Úpravy se ale nedočká jen samotná tržnice, nýbrž i přilehlé parkoviště mezi
tržnicí a večerkou. „V rámci rekonstrukce ulice Petlerská chceme nahradit
dnes existující dva výjezdy na Petlerskou jedním. Na parkoviště by se tedy
jen vjíždělo, výjezd by byl pouze do ulice
Královéhradecká. Celý prostor je třeba
vyřešit po dopravní stránce trochu logičtěji, než je tomu dnes,“ dodává závěrem
místostarosta Stehlík.
-lara-

Od 1. ledna roku 2007 začal platit zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, který
stanovil podmínky a povinnosti veřejných činitelů při výkonu jejich funkce. Mezi
veřejné činitele patří například poslanci, senátoři, členové vlády, soudci, ale také
starostové, radní nebo vedoucí odborů obecních úřadů. Na základě zákona o
střetu zájmů měli letos poprvé všichni jmenovaní povinnost podat do 30. června oznámení o svých majetkových poměrech za loňský rok. V oznámení musí
být uvedeny informace o všech vykonávaných činnostech (podnikání, členství v
dozorčích radách), o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (rodinný dům,
cenné papíry, podíly ve firmách) i o příjmech, darech a závazcích (úvěry, hypotéky). Oznámení má podobu čestného prohlášení a pokud jej některý z veřejných
činitelů neodevzdá v dané lhůtě nebo v něm uvede neúplné či nepravdivé údaje,
hrozí mu ze zákona až stotisícová pokuta.
V Klášterci se povinnost odevzdat čestné prohlášení o činnostech a majetku vztahuje na starostu, oba místostarosty, členy rady města a vedoucí odborů. Všechna
čestná prohlášení jsou uložena u tajemnice, kde jsou také k dispozici k nahlédnutí.
Do registru má právo bezplatně nahlížet každý, a to na základě písemné žádosti.
Může si z něj také pořizovat opisy a výpis.
Jak se vypořádal se svým prvním čestným prohlášením jsme se zeptali místostarosty Ing. Stehlíka. „Moje oznámení není nijak obsáhlé a bude asi i méně zajímavé, než
někteří očekávali. Kromě výkonu funkce místostarosty jsem v loňském roce provozoval
na základě platného živnostenského oprávnění nákladní dopravu. Jedná se o jednu
dodávku s řidičem. Protože jsem ale podnikání omezil na minimum, pokryly výnosy
nezbytné náklady a zisk jsem měl prakticky nulový. Dále jsem byl ve valné hromadě
společností Městské energie a Skládka Tušimice a působil jsem ve funkci jednatele hokejového klubu. Podotýkám, že všechny tyto činnosti jsem vykonával zadarmo. Placený
jsem byl pouze za svou činnost poradce ve společnosti Městská energie, kterou jsem
vykonával dva měsíce. Za tu dobu jsem si přišel na 13 tisíc čistého. Takže žádné závratné
příjmy se v mém případě nekonaly,“ dodává s úsměvem Ing. Stehlík.
-lara-

E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše město se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodlo usnadnit
občanům třídění vysloužilých malých
elektrozařízení. Každý občan má nyní
možnost zanést starý nedemontovaný mobil, kalkulačku, telefon, drobné
počítačové vybavení, discman nebo
MP3 přehrávač na obecní úřad a
zdarma se jej zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. e-boxu, který
je umístěn v 1. patře na odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí. ASEKOL následně
zajistí zdarma odvoz a ekologickou
likvidaci. Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení

Miroslav Foltýn

V 5. díle našeho seriálu se tentokrát zaměříme na odbor, který výrazně ovlivňuje
kulturní dění ve městě a snaží se, aby se
Klášterec stal oblíbeným turistickým
cílem našich i zahraničních návštěvníků.
O činnosti odboru kultury, marketingu a
cestovního ruchu jsme si povídali s jeho
vedoucím Miroslavem Foltýnem.
Na začátek stejná otázka jako pro ostat-

je také zvýšení množství sebraných
malých spotřebičů. Ty totiž většinou
končí v komunálním odpadu. Pokud
se elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s běž-

ní: Co má váš odbor na starosti?
V oblasti kultury má odbor na starosti
nejen propagaci kultury, ale také její rozvoj v našem městě. V oblasti marketingu
zajišťuje odbor analýzu stávajícího stavu
a následně přípravu nejrůznějších koncepcí, v oblasti cestovního ruchu se pak
stará o prezentaci města jako zajímavého turistického cíle a to nejen doma, ale
i v zahraničí. Do spektra činností odboru
patří také komunikace s příspěvkovými
organizacemi města v oblasti kultury,
což jsou městská knihovna, kulturní dům
a zámek. Z toho vyplývají další aktivity
jako financování příspěvkových organizací, obsah jejich práce apod. Odbor
je jakýmsi pojítkem mezi příspěvkovou
organizací a městem, snaží se nalézat
řešení, která by pomáhala k rozvoji kultury, a vytvářet podmínky pro to, aby
se kultuře v Klášterci dařilo. Co se týče
příspěvkových organizací, je v současné
době aktuální vývoj týkající se zámku a
muzea českého porcelánu. Je třeba co
nejdříve rozpracovat koncepci rozvoje
zámku a zavést v dohledné době moderní prvky do expozice muzea tak, aby se
přiblížila úrovni dnes obvyklé v evropských muzeích tohoto typu. Mám na

ným odpadem do popelnice, nedojde
k jeho recyklaci, ale skončí na skládce. Dochází tak zcela zbytečně k hromadění odpadu, který by mohl být
znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je
zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita.
Šetří se tak přírodní zdroje a životní
prostředí.
Společnost Asekol zahájila distribuci
e-Boxů 3. června 2008. K 10. červnu si
e-box objednalo již 1203 obcí.
Podrobnosti o třídění elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.
Simona Nováková, OMH

mysli například zavádění audiotechniky
nebo možnost volných prohlídek expozice. Naším zájmem je také další využití
prostor na zámku, což nám umožní
rozšíření stávající expozice a přiblížení
technologie výroby porcelánu i dalším
skupinám, třeba školní mládeži.
Kromě již zmíněných činností provozuje náš odbor informační centrum na
náměstí a galerii Kryt, pro kterou připravuje každý měsíc novou výstavu.
Pokud se Klášterec chce stát lázeňským městem, měl by asi návštěvníkům zajistit bohatou kulturní nabídku, a to hlavně během léta.
Bezpochyby. Kulturní akce se musí konat
výrazně častěji, než tomu bylo dosud.
To samozřejmě klade vyšší nároky na
rozpočet města a není proto možné k
tomu přistupovat skokově. Naštěstí tu
už dnes probíhá řada tradičních akcí, za
které je třeba poděkovat těm, kdo stáli u
jejich zrodu - Mgr. Zajícovi, Mgr. Máchovi a dalším. Na tradiční akce, jako jsou
Klášterecké hudební prameny, zahájení
turistické sezóny na zámku, Klášterecké
promenády nebo Eurokov, můžeme
navazovat, rozvíjet je a doplňovat je

dalšími akcemi. Rozšiřování kulturní
nabídky v Klášterci ale nemusí probíhat
vždy jen v režii města. Je tu prostor pro
dobrovolníky nebo zájmové organizace,
které mnohdy přicházejí se zajímavými
nápady, ale protože nemají k dispozici
finanční krytí, tak jejich nápady zůstávají
jen „na papíře“. To bychom rádi změnili.
Do zářijového zasedání rady města připravuje náš odbor návrh na vytvoření
grantového systému, který by měl být
zaměřen právě na oblast kultury. Jeho
vytvoření by zajistilo financování zajímavých nápadů, se kterými mohou přijít
již zmínění dobrovolníci nebo zájmové
skupiny. Ti stáli například u zrodu projektů, jako jsou Country koza nebo Siraex.
Tyto akce se osvědčily a město je dnes
finančně podporuje.
Když to shrnu, tak naším cílem je jednoznačně zvýšit počet kulturních akcí a
přilákat tak do města nové návštěvníky
a vytvořit zároveň zajímavou nabídku
pro obyvatele města.
Co tedy nabídne návštěvníkům a
občanům Klášterce právě začínající
letní sezóna?
Čtenáři už určitě zaznamenali, že už pro

Policie informuje ...

Dvě straky obraly penzistu ...
X Na lákavou nabídku obstarání levných
léků přistoupil 79letý senior z Klášterce
nad Ohří. Pozval si domů dvě ženy, které
měly ale místo prodeje léků jiné cíle. V
nestřeženém okamžiku mu při výměně
peněz sebraly celou peněženku s 30 tisíci
korunami. Na policejní stanici muž vypověděl vše do protokolu, aby povedené
obchodnice mohli muži zákona dopadnout. Hrozí jim totiž trest za krádež. Znovu platí varování, aby byli starší lidé při
podobných nabídkách velmi obezřetní.

Takovou odměnu fakt nečekali ...
X Naše fotbalová reprezentace na Euru
2008 sice nepostoupila ani ze základní
skupiny, nemusíme být však smutní, protože nám dorůstá nová generace hráčů.
Zřejmě tak nějak uvažovala skupina mladíků vracející se z nočních radovánek,
když v časných ranních hodinách zkoušeli
své fotbalové dovednosti na Petlerské ulici. Místo míče však zvolili plastové nádoby na odpad, se kterými nejprve zkoušeli
autové vhazování a následně pokutové
kopy. Jejich počínání ale sledovala operátorka kamerového systému a na místo
vyslala hlídku, která ovšem nevytáhla žlutou kartu, nýbrž pokutové bloky a všechny hráče v poli zasloužené „odměnila“.

Zátopek by čubrněl ...
X Osoby, která je hledaná PČR, si
povšimla operátorka kamerového systému na sídlišti Panoráma. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o muže, který je
strážníkům znám již z minulosti jako
zdatný sprinter, byla na místo vyslána
hlídka jak s automobilem, tak i s motocyklem a místo výskytu hledané osoby
zajistila z několika stran. I přes to se dal
hledaný na útěk. Zde se zúročila pravidelná fyzická příprava strážníků, kteří se
za mužem vydali a po několika vteřinách
sprintu jej zadrželi a předali PČR.
Další běh na dlouhou trať absolvovali
strážníci v prostorách bývalé vlečky do
porcelánky. Dva mladíci odcizili v areálu
bývalého manipulačního skladu dřeva
měděný kabel, což spatřila ostraha porcelánky a událost oznámila na policii.
Po příjezdu hlídky PČR a MP se loupežníci vydali na útěk směrem k nádraží
ČD. Strážníci byli opět rychlejší v běhu a
jednoho z dvojice lapků zadrželi. Druhému se podařilo uniknout, ale vzhledem
ke znalosti místních poměrů byl i druhý
výtečník ihned identifikován a během
chvíle ho dopadla hlídka policie ČR.
letošní turistickou sezónu připravilo město větší počet kulturních akcí. V červnu
to byly například festival Country koza,
beseda s cestovateli Jiřím Kolbabou a
Miroslavem Stinglem nebo módní přehlídka v lázních Evženie. Začátek července je už tradičně spojen s hudebním festivalem Klášterecké hudební prameny,
který letos doprovází výstava fotografa
Jiřího Kolbaby, která se bude konat na
třech místech zároveň – v galerii Kryt,
na zámku a v lázeňském domě Evženie.
Vyvrcholením bude pak beseda Jiřího
Kolbaby v kostele Nejsvětější Trojice
30. července, která bude spojena s diashow věnovanou Číně a Tibetu. Na 26.
července připravujeme komponovaný
program Fajn léto věnovaný zejména
dětem a v červenci začíná také výstava
klášterecké porcelánky. V srpnu nás pak
čeká 2. ročník tanečního festivalu Siraex
a 6. ročník letního sympozia uměleckých
kovářů Eurokov. Kromě těchto velkých
akcí budou v areálu lázní a zámeckého
parku probíhat po celé léto promenádní
koncerty a na závěr prázdnin se chystá
koncert známe formace Rangers band.
Celou letní sezónu pak zakončí 6. září
Klášterecké promenády.
-lara-
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Obyvatele z ulice Na Vyhlídce čeká rušný podzim Návštěva z Baarnu
Protože se musí obě akce stihnout
ještě v letošním roce, je třeba začít
co nejdříve. „O tom, že jsme byli se
žádostmi o dotace na cyklostezku a
sídliště Panorama úspěšní, víme několik málo dní. V nejbližší době nás čeká
podpis smluv s poskytovateli dotace,
dále je třeba provést výběrové řízení na
zhotovitele a získat veškerá povolení
ze strany stavebního úřadu. Samotná
realizace obou staveb začne na podzim a dokončena by měla být ještě
v letošním roce,“ informovala nás o
následujících krocích města vedoucí
odboru strategického rozvoje, správy
majetku a územního plánování Ing.
Mazánková.
„Co se týče 3. etapy regenerace sídliště Panorama, počítali jsme nejprve
s tím, že se spolu s ulicí Na Vyhlídce
bude rekonstruovat také druhá část
ulice Budovatelská. Protože ale bylo v
letošním roce do programu regenerace
panelových sídlišť soustředěno výrazně méně finančních prostředků než v

uplynulých letech, museli jsme naše
plány změnit. Zatímco v roce 2006
byla maximální možná dotace 6 milionů korun, letos už to byly jen 4 miliony
a i když město přidá několik milionů
z vlastního rozpočtu, na rekonstrukci
obou ulic by to nestačilo,“ vysvětluje
postup města Ing. Mazánková.
Zatímco se žádostmi o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci
sídlišť má Klášterec už své zkušenosti,
Státní fond dopravní infrastruktury
byl velkou neznámou. „Z tohoto fondu jsme žádali o dotaci poprvé a abych
byla upřímná, moc jsme v náš úspěch
nevěřili. Nakonec to ale vyšlo a my se
ocitli mezi těmi 39 schválenými projekty, mezi které fond rozdělil více než 107
milionů,“ dodává Ing. Mazánková.
Pokud vás zajímají podrobnosti k další etapě cyklostezky od rašovické lávky k železničnímu mostu, najdete je
v 10. čísle Kláštereckých novin, které
je k dispozici na internetových stránkách www.klnoviny.cz
-lara-

Školáci nasbírali miliony víček od PET lahví
Ve středu 18. června se v nové společenské místnosti Městského ústavu sociálních služeb v Chomutově konalo vyhlášení soutěže ve sběru umělohmotných
víček z PET lahví. Akce, která začala loni v září, se zúčastnily všechny klášterecké
základní školy včetně základní školy praktické. 22 škol z chomutovského regionu sesbíralo celkem 11 665,5 kg umělohmotných víček, která následně putovala
k recyklaci. Patronaci nad celou akcí měla mostecká firma KAMAplast s.r.o., jejíž
zástupci společně s náměstkyní primátorky města Chomutova Janou Vaňhovou
a s Lenkou Strakovou, manažerkou kvality sociálních služeb, předali zástupcům
škol peněžité dary za jejich celoroční snažení. Nejpilnějšími sběrači byli žáci z chomutovské 13. ZŠ Březenecká, kteří nashromáždili víčka o váze 2,1 tuny. Z kláštereckých škol si zasloužila prvenství ZŠ Krátká.

Na začátku července se do Klášterce chystá třináctičlenná delegace z
partnerského města Baarn. Skupinu budou tvořit zástupci baarnské
radnice v čele se starostou, členové
Výboru pro spolupráci mezi Baarnem
a Kláštercem nad Ohří a další lidé.
Na holandské návštěvníky čekají tři
dny nabité nejen pracovními schůzkami, ale také kulturou a sportem. „V
pátek se uskuteční oficiální uvítání na
radnici za přítomnosti obou starostů,
po kterém přijde na řadu pracovní
setkání, kde probereme novinky z
obou měst a podobu spolupráce v dalších letech. Následovat bude prohlídka
zámku, lázní, starého města a IP Verne
a večer se všichni zúčastní zahajovacího koncertu Kláštereckých hudebních
pramenů,“ seznámila nás Ing. Mazánková s podrobným itinerářem prvního dne. A nudit se holandští hosté
nebudou ani o víkendu. „V sobotu se
vypravíme do hor, což naše baarnské
hosty velice láká. Připraven je výlet
na Klínovec a návštěva štoly Marie
Pomocné na Měděnci. Na večer pak
plánujeme opět návštěvu koncertu
pana Svěceného. Na neděli máme připraven výlet do Františkánského kláštera v Kadani, podíváme se do ateliéru
pana Kiszy a na přímou žádost našich
hostů zajedeme také na kozí farmu do
Zásady. A když nám bude přát počasí, tak se na závěr třídenní návštěvy
uskuteční setkání na zahradě u pana
Melouna.“
Během návštěvy baarnské delegace se sejdou kluby pro spolupráci z
obou měst, aby domluvily některé
konkrétní aktivity. „Rýsuje se nám
spolupráce mezi tenisty, zájem projevila i základní umělecká škola, tak
uvidíme, jestli se nám podaří domluvit
například nějaké výměnné pobyty,“
dodává závěrem prezidentka Klubu
pro spolupráci se zahraničím Ing.
Mazánková.
-lara-

Napsali jste do redakce ...
Téměř čtyřicet studentů GSOŠ se čtyřmi
členy pedagogického sboru odjelo začátkem června na poznávací a projektový
týden do Švédska, pořádaný cestovní kanceláří Scandia-Czech tour ve spolupráci se
sdružením Klášterečtí maturanti..
Celkem pohodlným autobusem jsme
bezproblémově zdolali dlouhý noční přejezd Německem a v ranních hodinách se
nalodili na trajekt z Rostocku do dánského
Gedseru. V Dánsku jsme samozřejmě navštívili hlavní město Kodaň a jeho památky.
V odpoledních hodinách nás trajekt přepravil na švédské území a po překonání
asi 300 km jsme se
dočkali vytouženého
ubytování
v blízkosti města
Bottnaryd. Na další
den byla naplánována prohlídka
městečka Gränna a
ostrova Visingsö na
jezeře Vättern. Třetí
den v pořadí byl
ve znamení sportu
a relaxace. Všichni
účastníci zájezdu si
nenechali ujít výlet
pěšky, na kole či
kánoí a odměnou za
námahu bylo koupání v jezeře. Čtvrtý den
jsme si prohlédli rašeliniště Dumme Mosse, muzeum zápalek v Jönköpingu a továrnu Husqvarna. Na závěr dne byla možnost
koupit si nějaký ten suvenýr, doplnit zásoby potravin v nákupním centru a zaplavat
v bazénu. Pátý den znamenal vstávat časně ráno, protože v pět hodin se odjíždělo
do hlavního města Švédska Stockholmu.
Zde nebyla vynechána prohlídka královského paláce Drottningholm, korunovační katedrály Storkyrkan, městské radnice a
Vasa muzea. Šestý den se k nám připojil i
samotný majitel CK, který nás vzal na návštěvu města Göteborg. Tam jsme navštívili
místní rybí trh, královské zahrady mimo
jiné i se živými losy, Universeum a nako-

nec zábavní park Liseberg. Poslední den
ráno jsme neradi opustili ubytování a
vydali se na cestu k domovům. Během
cesty jsme ještě zastavili ve městě Lund a
v Malmö. Rozloučení se Švédskem pro nás
znamenalo pohlédnout na most spojující
Malmö a Kodaň. Poté jsme se přesunuli do
přístavu Trelleborg. Z Trelleborgu nás trajekt převezl do německého přístavu Sassnitz. Před námi byl už jen noční přejezd
Německem a ráno setkání s blízkými.
Pokud Vás tento zájezd zaujal a máte
zájem o více informací či velké množství
fotek, přijďte v září 2008 do budovy GSOŠ

Klášterec nad Ohří, kdy se zde bude konat
prezentace pořízených materiálů. Přesný
termín bude ještě upřesněn.
Všichni jste srdečně zváni!
Adéla Dykastová

50 000 Kč
Absolventské koncerty: léta dřiny přinesla své ovoce až
• na dobu 7 až 12 měsíců

Zástupkyni klášterecké vítězné školy Mgr. Jirovcové gratulovaly také tajemnice MěÚ
v Klášterci Mgr. Antolová a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Ing. Řeháčková.

Abyste získali představu o tom, co takový sběr víček znamená, máme pro vás
několik zajímavých čísel. Klášterecké školy sesbíraly dohromady 1 997,5 kg víček.
Počítáme-li, že jedno víčko váží v průměru 2,5g, pak se na hromadě objevilo celkem 799 000 víček. Všechny zúčastněné školy z chomutovského regionu sesbíraly
celkem 11 665,5 kg, což je neuvěřitelných 4 666 200 víček, ale i PET lahví!! Řekněme, že v průměru obsahovala jedna lahev 1,5 l tekutiny. Z toho vyplývá, že se
vypilo neuvěřitelných 6 999 300 litrů. Kdybychom chtěli tuto porci tekutin vypít
za jeden den a počítáme-li, že jeden člověk by měl za den vypít 3 l tekutiny, muselo by se k takové akci sejít 2 333 100 lidí! A ještě jedno číslo na závěr. Když budeme
počítat, že by jedna lahev stála cca 10,- Kč, pak by ten, kdo by si chtěl tuto porci
koupit domů do zásoby, musel sáhnout hooooodně hluboko do peněženky. Naše
stařičká kalkulačka nám vypočítala, že by to takového dobrodruha přišlo na astronomických 46 662 000,- Kč. Ať žije matematika ...
-rony-

Klidná dovolená 2008
Firma Vizab security ve spolupráci s generálním dodavatelem
radiových vysílačů Nam a .s. připravila akci pro potenciální zákazníky
v dosahu naší radiové sítě http://www.vizab.cz/pokryti.php
Cílová skupina: panelové byty a rodinné domy
Termín: červenec - říjen 2008
Cíl akce: pronájem sestavy elektronické zabezpečovací signalizace
s výstupem na PCO Vizab security.
Ceny:
Pronájem do 7 dní 1.400,- Kč, do 14 dnů 2.500,- Kč, více jak 14 dnů
individuálně
Cena zahrnuje:
• Dodávku a montáž radiového vysílače, pohybového detektoru a klávesnice
• Střežení objektu pomocí pultu centralizované ochrany Vizab
security
• Demontáž zařízení
• Daň z přidané hodnoty

Středoškoláci mají maturitu, vysokoškoláci státnice a žáci ze základní umělecké
školy absolventské koncerty, na kterých
se většina z nich symbolicky loučí s lety
strávenými u hudebního nástroje nebo
v tanečním sále své „zušky“. Protože ale
mnozí z nich pokračují ještě do druhého
stupně, mohou si rozlučkový absolventský koncert vychutnat dvakrát. Neodmyslitelnou součástí každého takového
vystoupení je na začátku tréma účinkujících i jejich rodičů, kterou v závěru
vystřídá úleva jedněch a pýcha a hrdost
druhých. Obojí pak cítí učitelé, kteří ty
„své“ žáky provázeli od prvních nejistých krůčků v jejich uměleckém snažení,
přes drobné úspěchy i nezdary až po
slavnostní zakončení v podobě absolventského koncertu.
Je to cesta nesnadná a ne každý dojde
až k cíli. Občas chybí talent, jindy snaha,
někdy se nevytvoří ten správný vztah s
vyučujícím. V řadě případů to ale vyjde. V
letošním roce se to povedlo celkem šestnácti mladým lidem z hudebního, tanečního a výtvarného oboru, které se jistě
zaslouží vyjmenovat. Svůj absolventský
koncert nebo výstavu měli letos Aleš
Poláček (klavír II. stupeň), Markéta Lálová
(kytara I. stupeň), Hana Platilová a Soňa
Kolaříková (obě klavír I. stupeň) – všichni ze třídy paní učitelky Heleny Křenové;
Vojtěch Vítovec (housle I. stupeň) ze třídy
paní učitelky Evženie Atamanové; Markéta Pokorná (klavír I. stupeň) ze třídy
paní ředitelky Zory Kutálkové; Dominik
Hutyra (kytara I. stupeň) a Martin Kovář
(zobcová flétna a kytara I. stupeň) ze třídy
paní učitelky Aleny Chroustové; Zuzana
Zadinová (klavír I. stupeň) ze třídy paní
učitelky Taisi Krautsové; Anna Voláková
a Denisa Hůďová (obě taneční I. stupeň)
ze třídy paní učitelky Zory Breczkové;
Tereza Kašická a Marcela Kostelníková
(obě výtvarný obor I. stupeň) a Barbora Vajdečková a Pavlína Lukešová (obě
výtvarný obor II. stupeň) ze třídy paní
učitelky Ireny Hofhans.
Zatímco absolventům hudebního oboru

• hotovost až do domu
• měsíční splátky

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526

Evropou bez hranic

Absolventka tanečního oboru Anna
Voláková spolu s bývalou žákyní klášterecké „zušky“ a současnou učitelkou ze ZUŠ
Kadaň Karolínou Hadrávkovou.

bývají věnovány samostatné koncerty,
taneční obor přichystal „Taneční večer
– přehlídku dětského scénického tance a
scénického tance mládeže a dospělých“,
na kterém kromě absolventů vystupovali i
ostatní žáci tanečního oboru od nejmladších čtyřletých „přípravek“ až po mladé
slečny z nejvyšších ročníků. Přehlídka se
uskutečnila v parném červnovém dnu v
zaplněném sále kulturního domu. Soudě
podle bezprostředních reakcí po skončení tanečního večera se divákům – mezi
kterými jednoznačně převažovaly rodiny
mladých tanečníků – předvedená vystoupení vesměs líbila. Našli se ale i tací, kteří
pro ně neměli příliš pochopení. Kritika se
snesla zvlášť na vystoupení starších děvčat, kterým dominovaly černé minimalistické kostýmy a téměř potemnělá scéna.
„Ze zadních řad jsme skoro nic neviděli,“
zlobila se jedna z maminek. Někteří starší
diváci pak byli trochu rozpačití ze závěrečného vystoupení, které bylo podle nich až
příliš tělo na tělo. Ale takový už moderní
scénický tanec bývá.
-lara-

Ve středu 25.6. proběhlo na Základní
škole v Krátké ulici soutěžní dopoledne Evropou bez hranic pro žáky
1.stupně. Děti soutěžily v desetičlenných družstvech, ve kterých byly
maximálně dvě děti z jedné třídy,
každé družstvo soutěžilo za jeden
stát Evropy. Netradiční discipliny,
které připravily jejich vyučující, přinesly hodně sportovního zápolení,
ale nechyběl ani smích. Po shrnutí
výsledků ze všech šestnácti stanovišť zvítězilo nakonec Německo před
Bosnou a Hercegovinou, třetí místo
obsadila z 31 zemí Francie. Dobrý
pocit a radost z pěkného dne ve škole si ale odnášeli všichni, a to bylo to
nejdůležitější.
-A. Tučímová-
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Klášterecká country koza 2008

VÍTE, CO SE DĚJE VE VAŠEM MĚSTĚ?
CHCETE BÝT V OBRAZE?
navštivte náš webový portál

www.klnoviny.cz
Chcete vyhrát vstupenky na Vysmáté léto 2008?
Stačí odpovědět na naše 3 otázky a dvě vstupenky v hodnotě
780,- Kč máte v kapse!! Vaše odpovědi zasílejte na
naši e-mailovou adresu redakce@klnoviny.cz
Uveďte jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu,
abychom vás mohli informovat o vaší výhře.
Vše ale musíte stihnout nejpozději do 15. července!!
Tak neváhejte a buďte vysmátí s rockfestem v Kadani.
Odpovězte na tyto otázky a vstupenky mohou být vaše!!
• 1. Kolikátý ročník rockfestu se letos pořádá?
• 2. Po kolikáté vystoupí na rockfestu skupina Chinaski?
• 3. Kdo je letošním generálním partnerem Vysmátého léta?

Klášterecká country koza znovu ožila. Jednodenní
festival country a folku přilákal do kláštereckého
letního kina velký počet příznivců tohoto hudebního žánru, kteří si nechtěli nechat ujít takové taháky,
jakým byla například skupina Fešáci nebo Druhá
tráva s Robertem Křesťanem. Ozdobou festivalu byl
i známý písničkář Pepa Fousek. Možná nejvíce očekávané vystoupení zpěvačky Katky García zaručeně
nezklamalo, a tak lze podle nadšení a spontánních
reakcí mnohých fanoušků říci, že Country koza je
zpět. Přejme jí, aby zase na delší dobu „neumřela“
a Jiřímu Bauerovi touto cestou předáváme několik
vřelých slov, která dorazila k nám do redakce:
„Rád bych touto cesto vyslovil upřímný dík a hlubokou
úctu panu Jiřímu Bauerovi za zorganizování letošního festivalu Klášterecká country koza. Jako fanoušek
tohoto hudebního žánru jsem coby divák absolvoval
všechny předcházející ročníky a musím konstatovat,
že Koza nám zraje jako víno. Perfektní výběr kapel,
jejich jednotlivé zařazení tak, aby co nejvíce vynikla
žánrová pestrost, nevtíravé konferování pana Tomáše
„Viruse“ Mandince, skvělý servis v oblasti občerstvení,
vkusná scéna...
Je až k nevíře, že jeden jediný člověk dokáže oslovit
a „zblbnout“ tolik nezištných spolupracovníků, že
výsledkem je akce na nejvyšší profesionální úrovni.
Zaplněné letní kino je mi svědkem, že se s tak povedeným podnikem v Klášterci moc často nesetkáváme.
A proto ještě jednou: Vřelé díky, pane Bauere, a ať žije
Klášterecká koza 2009!“ Za nadšené „kozí“ diváky
Mgr. Bronislav Krhánek
-rony-

Noví občánci města
Karolína Křížková

Kristýna Křížková

Marie Capová

Adéla Šprláková

Matěj Chládek

Zuzana Mráčková

Ladislav Mojžíš

Eliška Mayerová

Richard Mayer

Dětský rej
s Donaldsonem
Sedm hodin her a zábavy prožili děti
a jejich rodiče, kteří zavítali do areálu
kláštereckého zámku a sala terreny. Pro
děti zaměstnanců firmy Donaldson
Czech republik s.r.o. tam organizátoři
firmy uspořádali oslavy Dne dětí. K hojné účasti přítomných, přišlo jich celkem
kolem dvou set, přispělo nejen počasí,
ale i pestrý program. Největší pozornosti
těch nejmenších se po celou dobu akce
těšil predevším skákací nafukovací hrad. S
povděkem bylo hodnoceno i to, že žádná
ratolest neodešla s prázdnou. Nějakou tu
sladkost si odnášeli i ti, kterým štěsti tolik
nepřálo.
-RP-

internetový portál města

www.klasterec.cz
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Klášterecké hudební
prameny 2008
Klášterecké hudební prameny s Jaroslavem Svěceným
4. ročník hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny s mezinárodními
houslovými kurzy s Jaroslavem Svěceným se letos koná od 4. do 13. července.

KAM ZA KULTUROU ...

4.7.2008 od 19.30 - zámek
VIVAT VIVALDI! - Jaroslav Svěcený (housle a průvodní slovo), Dana
Vlachová (housle), Žofie Vokálková (flétna), Julie Svěcená (housle),
Milan Lajčík (housle), Virtuosi Pragenses (komorní orchestr)

od 4. července do 3. srpna
Galerie Thun, galerie Kryt, lázeňský dům
Evženie
FOTOVÝSTAVA
SVĚT V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ
Výstava fotografa Jiřího Kolbaby
Vernisáž výstavy se koná 4. července od
17.30 hodin na zámku

5.7.2008 od 19.30 - kostel Nejsvětější Trojice
SLAVNÉ EVROPSKÉ HOUSLE ČTYŘ STALETÍ - Jaroslav Svěcený (housle,
viola a průvodní slovo), Jitka Navrátilová (cembalo)
6.7.2008 od 19.30 - kostel Nejsvětější Trojice
VARHANNÍ PÍŠŤALY ZVĚSTUJÍ... - Václav Uhlíř (varhanní pozitiv),
Jaroslav Svěcený (housle)

4.července od 19.30
Klášterecké hudební prameny
Zámek
VIVAT VIVALDI!
Vstupné: 100,- Kč

7.7.2008 od 19.30 - renesanční sál zámku
KLÁŠTERECKÉ SLAVNOSTI STRUN - Miloslav Klaus (kytara), Jaroslav
Svěcený (housle)

5.července od 19.30
Klášterecké hudební prameny
Kostel Nejsvětější Trojice
SLAVNÉ EVROPSKÉ HOUSLE ČTYŘ
STALETÍ
Vstupné: 100,- Kč

8.7.2008 od 19.30 - zámek
SOPRÁN GALA - Zdeňka Kloubová (sólistka opery ND v Praze - soprán), Jaroslav Svěcený (housle), Marie Synková (klavír)
9.7.2008 od 19.30 - zámek
JABLKOŇ VESELÁ I „VÁŽNÁ“ A MALÁ LESNÍ - Jablkoň a hosté

5. července
Aquapark
TUNING PARTY
Vstupné: 60,-Kč

10.7.2008 od 14.00 - renesanční sál zámku
SETKÁNÍ S MISTREM HOUSLAŘEM Janem Pötzlem a jeho synem z Karlových Varů

5. - 12. července
Kulturní dům
MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA STEPU
PRO POKROČILÉ

10.7.2008 od 19.30 - kostel Nejsvětější Trojice
VE ZNAMENÍ SMYČCŮ A KLÁVES - Jiří Bárta (violoncello), Jaroslav Svěcený (housle), Marie Synková (klavír)

6.července od 19.30
Klášterecké hudební prameny
Kostel Nejsvětější Trojice
VARHANNÍ PÍŠŤALY ZVĚSTUJÍ...
Vstupné: 100,- Kč

11.7.2008 od 19.30 - zámek
VIVALDIANNO 2008 - Jaroslav Svěcený (houslový virtuos), Michal Dvořák
(skladatel a klavírista, bývalý člen skupiny Lucie), Radim Hladík senior
(kytarový mág), Jiří Janouch (elektrická kytara)
12.7.2008 od 14.00 - renesanční sál zámku
MLÁDÍ NA PÓDIU - účastníci mistrovských houslových kurzů, Marie
Synková (klavír)

6. července od 21.30
Letní kino
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR/Německo/Francie 2008, 117 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 70,- Kč

12.7.2008 od 19.30 - kostel Nejsvětější Trojice
SETKÁNÍ GENERACÍ - ZÁVĚREČNÝ FESTIVALOVÝ GALAKONCERT - Dana Vlachová (housle), Jaroslav Svěcený (housle a průvodní slovo), vybraní účastníci mistrovských houslových kurzů, Virtuosi Pragenses (komorní orchestr)

7.července od 19.30
Klášterecké hudební prameny
Renesanční sál zámku
KLÁŠTERECKÉ SLAVNOSTI STRUN
Vstupné: 100,- Kč

Jednotné vstupné na koncerty je 100,- Kč
Vstupné na koncert VIVALDIANNO 2008 je 200,- Kč

HLEDÁME VÝKUPCE OVOCE
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ze
svého auta,
EƉN ŘJQMPU
domu,
či plotu
LSFLMBNOÓNÞŘFMƉN
reklamní plochu!

černý bez, šípek, jeřabiny, jablka, hrušky

Nabízíme zajímavé provizní odměny.
Veškeré zázemí zajistíme.
Tel.: 602 319 623, 415 652 564.
Chcete si prodloužit léto ??
Cestovní agentura Nordproduktion pro
Vás připravila pobytový zájezd v Chorvatsku ve střední Dalmácii poblíž města
Biograd na Moru.

12. - 21. září 2008
Ubytování je v malebném a klidném
městečku Pakoštane ve vybavených
apartmánech poblíž moře (cca 200 m).
Stravování je vlastní ve vybavených
kuchyňkách. Součástí pobytu je i výlet
na vodopády do Národního parku
Krka, do Šibeniku a dále výlet do Biogradu s cestou trajektem na protější
ostrov. Vše je v ceně zájezdu !!!

Cena zájezdu: 3 700,- Kč
Trasa autobusu:
Chomutov, Kadaň, Klášterec
Více informací a fotogalerii naleznete na

www.nordproduktion.cz
Petr Mácha- Nordproduktion, Tel. 777 938 731, 474 558 076

7PMFKUF*)/&%5&-



SUDOKU ...

Pro volnou chvíli

7. července od 21.30
Letní kino
V ÚDOLÍ ELAH
USA 2007, 121 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 70,- Kč
8. července od 19.30
Klášterecké hudební prameny
Zámek
SOPRÁN GALA
Vstupné: 100,- Kč
8. července od 21.30
Letní kino
RESERVATION ROAD
USA 2007, 102 minut, české titulky.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 65,- Kč
9.července od 19.30
Klášterecké hudební prameny
Zámek
JABLKOŇ VESELÁ I „VÁŽNÁ“ A MALÁ
LESNÍ
Vstupné: 100,- Kč

Vstupné: 70,- Kč
10. července od 14 hodin
Klášterecké hudební prameny
Renesanční sál zámku
SETKÁNÍ S MISTREM HOUSLAŘEM
10. července od 19.30
Klášterecké hudební prameny
Kostel Nejsvětější Trojice
VE ZNAMENÍ SMYČCŮ A KLÁVES
Vstupné: 100,- Kč
10. a 11. července od 21.30
Letní kino
IRON MAN
USA 2008, 125 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 75,- Kč
11. července od 19.30
Klášterecké hudební prameny
Zámek
VIVALDIANNO 2008
Vstupné: 200,- Kč
12. července od 14 hodin
Klášterecké hudební prameny
Renesanční sál zámku
MLÁDÍ NA PÓDIU
Vstupné: 50,- Kč
12. července od 19.30
Klášterecké hudební prameny
Kostel Nejsvětější Trojice
SETKÁNÍ GENERACÍ - ZÁVĚREČNÝ
FESTIVALOVÝ GALAKONCERT
Vstupné: 100,- Kč
12. července od 13 hodin
RC dráha
CLUBBERS HAPPY DAY
DJ´s: LUCAS HULAN, JAN DRAHOTA,
CHOSSEKILLA, lightman, sajmon ...
Vstupné: 100,- Kč
12. července od 21.30
Letní kino
MEJDAN V LAS VEGAS
USA 2008, 99 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč
13. července od 21.30
Letní kino
AŽ NA KREV
USA 2007, 158 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 70,- Kč
14. července od 21.30
Letní kino
VÁCLAV
ČR 2007, 97 minut. Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč
od 15. července do 15. srpna
Renesanční sál zámku
VÝSTAVA „KARLOVARSKÝ PORCELÁN“
15. a 16. července od 21.30
Letní kino
SPEED RACER
USA 2008, 135 minut, český dabing.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 75,- Kč
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Kontakt: Kulturní dům Klášterec nad Ohří, Chomutovská 465, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 375 726, e-mail: a.trejbal@seznam.cz
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Kontakt: Informační centrum, Nám. Dr. E. Beneše 86, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 376 431, e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
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9. července od 21.30
Letní kino
P. S. MILUJI TĚ
USA 2007, 117 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné.

17. a 18. července od 21.30 hodin
Letní kino
MONGOL - ČINGISCHÁN
Rusko/Německo/Kazachstán/ Mongolsko 2007, 126 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné. 70,- Kč

Kontakt: Kino Svět, Václava Řezáče 93, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 375 701, mobil 602 952 692, e-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Kontakt: Zámek Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 375 436, mobil 602 194 099, e-mail: zamek.klasterec@seznam.cz

Kontakt: Knihovna, Budovatelská 486, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 375 686, e-mail: knih.klasterec@svc.cz
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Hokejisté trénují na suchu s novou trenérskou dvojicí
Klášterečtí hokejisté začali letní přípravu pod vedením nové trenérské dvojice. Asistent
Jaroslav Kliment přišel do Klášterce z Karlových Varů. Hlavním trenérem HC Klášterec
v nové sezoně bude Petr Nekvinda, který působil v Litvínově.
„V Litvínově jsem minulý rok trénoval dorost a dělal jsem šéftrenéra SCM, to znamená dorostu
a juniorů,“ řekl nám při jednom z tréninků nový trenér kláštereckých hokejistů. „S nabídkou trénovat v Klášterci mě oslovil pan Vacke a je pravda, že jsem si ji chvíli rozmýšlel, ale nakonec jsem ji přijal. Klášterecký hokej jsem trochu znal už z dřívějška a navíc jednání s panem
Vackem bylo dost solidní.“ Příprava na novou sezonu sice teprve začala, ale nový trenér už
několik kláštereckých hráčů zná z Litvínova, například Řezníčka, Nováka nebo Panochu.
Přesto je pro něho naše áčko po hokejové stránce nepopsanou tabulí. „Když se podíváme
do tabulky z minulé sezony, uvidíme druhé místo Klášterce po základní části,“ pokoušel se
Petr Nekvinda odhadovat šance HC Klášterec v nové sezoně. „Takže si myslím, že postup do
play off je cílem na sto procent a pak se pokusit uhrát nějaké to kolo v play off.“

Hokejisté trénovali s novými trenéry v kláštereckém aquaparku

Letní příprava kláštereckých hokejistů běží už od začátku května a trenér je zatím s jejich
přístupem velmi spokojený. „Je to tak, kluci se zatím jeví výborně,“ pochvaloval si trenér
Nekvinda. „Na tréninky chodí poctivě, i když ve druhé lize je to trochu složitější, protože kluci mají ještě své pracovní povinnosti. Ale problémy zatím nejsou a tréninková morálka je
výborná. Posoudit věci kolem samotného hokeje však bude možné až v srpnu nebo v září.
Tak uvidíme.“

Dorostenci FK Klášterec spadli do okresu
Kovářská - FK Klášterec 6 : 3 (4 : 2)
K poslednímu zápasu sezony zajížděli
klášterečtí dorostenci do Kovářské. Podívaná to ovšem nebyla nikterak povzbuzující. Už po prvním poločase prohrávali
naši mladíci 4:2 a bohužel pro naše barvy
mělo být ještě hůř. Mladíci z Kovářské
totiž stále dotírali na kláštereckou branku
a brankář Kosnar musel být neustále ve
střehu. V jeden moment dokonce musel
vyběhnout až před hranici vápna a hlavičkou odvracet míč do bezpečí.
Klášterečtí hráči sice měli několik slibných
šancí, ale v zakončování se jim příliš nedařilo, a tak se mohli zaradovat až v šestapadesáté minutě, když se hlavičkou trefil do
sítě domácích Jiří Černý a snížil stav utkání na 4:3. Ale to bylo také ze strany našich
hráčů všechno. V dalších minutách se sice
snažili seč mohli, ale všechny jejich šance
končili jen vedle kovářské branky nebo
v rukách domácího gólmana. A tak nevyhnutelně přišlo to, co přijít muselo. V pětašedesáté minutě neuhlídali klášterečtí
obránci Linharta, který hlavičkou zvýšil
vedení Kovářské na 5:3.
Klášterečtí hráči už nedokázali adekvátně odpovědět. Asi největší šanci měli
v jednasedmdesáté minutě, když Mařík
nastřelil tyč kovářské branky. Poslední slovo v utkání tak nakonec měli opět domácí
mladíci. V šestaosmdesáté minutě se po
rohovém kopu trefil do klášterecké branky nikým nehlídaný Pavel Bartl a uzavřel
skóre sobotního zápasu na 6:3 pro Jiskru
Kovářská.
„Byl to náš poslední zápas sezony a chtěli
jsme se tady předvést, ale bohužel se to
nepovedlo,“ svěřil se po zápase kapitán
kláštereckých mladíků Jaroslav Holý.

Tenisový potěr z Lázní Evženie porazil kadaňské mladší žáky
Mladší žáci„A“ týmu tenisového klubu Lázně Evženie se v neděli 22. června utkali na
domácích dvorcích s týmem kadaňského
béčka. Ačkoli naši malí tenisté nastoupili
v oslabené sestavě, s přehledem porazili
stejně staré kadaňské soupeře 9:0.
„Zápas s Kadaní je naším předposledním
zápasem v této sezoně a zatím jsme celkově na třetím místě,“ komentoval vystoupení svých svěřenců trenér Petr Gillich.
„Bohužel jsme oslabení a smolně jsme
prohráli v Žatci, takže na druhé místo, kam
bychom nejspíš výkonnostně patřili, se už
nevyšplháme.“
„B“ tým klášterecké Evženky hrál ve stejné
době utkání s celkem Jirkov „B“ na jejich
hřišti a bohužel se mu nevedlo stejně jako
hráčům áčka. Z jirkovských dvorců odešli
poraženi 7:2.
O týden dříve si klášterečtí minitenisté klubu Lázně Evženie připsali velký úspěch na
druhém superturnaji oblastního přeboru

Lounska, který se konal v Klášterci. V konkurenci týmů z Chomutova, Litvínova,
Loun a Mostu se našim malým tenisovým
nadějím podařilo s přehledem zvítězit a
nyní je čeká poslední krok v postupu na
mistrovství republiky.
„Budeme hrát poslední rozhodující zápas
proti Teplicím a pokud vyhrajeme, dosta-

neme se podobně jako vloni na mistrovství
republiky, které se bude konat na Štvanici,“
dodal trenér Gillich.
V kategorii babytenisu skončil Klášterec
na druhém místě za Chomutovem. Turnajů se přitom účastnila podobně jako
v minitenisu družstva z Chomutova, Loun,
Mostu a Litvínova.
Sportovní stranu připravil
Miroslav Nyklíček

Fotbalisté „A“ týmu nezaváhali ani v posledním utkání
Meziboří - FK Klášterec 1 : 6 (0 : 2)
Fotbalisté kláštereckého FK nezaváhali
ani ve svém posledním vystoupení v jarní
části 1. B třídy ústeckého krajského přeboru. Na hřišti celku SFK Meziboří pokračovali v šestigólové tradici letošního jara
a vyhráli 6:1. Klášterečtí fotbalisté tak pro
letošní rok na poslední chvíli nejen utekli
hrobníkovi z lopaty, ale zároveň dokázali
malý zázrak. Díky šestigólovým nadílkám
svým soupeřům v posledních zápasech
se stali týmem, který v této sezoně nastřílel soupeřům nejvíce branek a číslice „6“
nakonec byla pro naše fotbalisty magická.
Z posledního místa, které našim po podzimu patřilo, nakonec sezonu uzavřeli na
konečném 6. místě tabulky.
Tabulka:
1. FK Postoloprty
2. Tatran Podbořany
3. FK KU-Laci Havraň
4. SK Strupčice
5. FK Siad Souš „B“
6. FK Klášterec „A“

65:34
63:51
51:48
65:49
57:61
72:49

50 b.
44 b.
44 b.
43 b.
41 b.
39 b.

Sportovní zpravodajství vám
přinášíme společně s :

Realitní kancelář
prodá Váš dům, byt či chatu
a Vy neplatíte NIC.
Provizi hradí kupující.
Volejte: 604 966 885

Ouda cup pokračoval
třetím závodem
V neděli 22. června se uskutečnil už třetí
závod Ouda cupu, seriálu závodů aut
řízených rádiem. Vedení v dosavadním
průběhu soutěže si v sobotním závodě
upevnil Radek Špička před svým největším soupeřem Janem Nápravníkem
z Chomutova.
Průběžné pořadí:
1. Špička, 2. Nápravník, 3. Širlo, 4. Čechura,
5. Žalský, 6. Pražák
Radek Špička

Čekalová vybojovala medaile
pro kláštereckou kanoistiku
Klášterecká kanoistka a sportovkyně
roku 2007 Bára Čekalová uspěla na dvou
nedávných závodech Českého poháru
předžáků. „První závod se konal v České
Lípě na řece Stružnici, druhý pak na Moravě,“ vzpomínala na své úspěchy Bára
Čekalová. „Na Stružnici nás bylo šest a já
jsem skončila na druhém místě.“
Na moravských závodech se klášterecká
kanoistka umístila v konkurenci dvanácti
předžáků na jednom druhém a jednom
prvním místě. „Jsem s tím moc spokojená,
hlavně proto, že si myslím, že jsem se hodně
snažila,“ dodala na závěr Bára Čekalová.

HC připravil malým hokejistům super podmínky

Sáňkaři testovali formu ve Smržovce
První test letní přípravy sáňkařské juniorské reprezentace proběhl na sáňkařské
dráze ve Smržovce.
V posledním červnovém víkendu se zde
konaly mezinárodní závody na kolečkových saních. Klub Real Klášterec měl na
startovním roštu své dva zástupce - Luboše Jíru a Jana Haince. V závodě, ve kterém
byly započítávány čtyři finálové jízdy,
obsadil Luboš Jíra celkově 2. místo a Jan
Hainc 3. místo. Oba naši sáňkaři skončili za
domácím M. Kvíčalou, který je partnerem
Luboše Jíry na dvojsaních.
„Tento závod mě přesvědčil, že se letní příprava ubírá dobrým směrem,“ byl s výkonem svých reprezentačních svěřenců
spokojen trenér Luboš Jíra sen.
Juniorská reprezentace pokračuje výcvikovým táborem ve Smržovce a příští týden
ji čeká týdenní soustředění v Klášterci na
zdejší sáňkařské dráze. Letní příprava by
měla vyvrcholit pro naše zástupce v září
na mistrovství republiky na kolečkových
saních opět ve Smržovce.

„Myslím si, že jsme byli lepším týmem, ale
padalo to tam spíš Kovářský. Škoda těch
dvou nastřelených tyček.“
Stejně smutně jako poslední zápas hodnotil kapitán také celou sezonu kláštereckých dorostenců. „Jsme hodně zklamaní,
že jsme to na jaře nevytáhli výš. Přišlo hodně
nových kluků a potřebovali jsme se sehrát.
Jenže to přišlo pozdě a i když je to smutný,
sestupujeme do okresu.“

Luboš Jíra jun. a Jan Hainc ve Smržovce

Klášterec nad Ohří je město s malým počtem obyvatel, a proto se klášterecký hokejový klub potýká s problémy při náboru chlapců do hokejové přípravky. Není divu, v jednotlivých ročnících se totiž ve městě rodí
jen asi devadesát chlapců.
„Dále je třeba si uvědomit, jaká je finanční náročnost tohoto sportu,“ poznamenal sekretář kláštereckých
hokejistů Petr Mikeš. „Ta byla také většinou důvodem toho, že chlapci do našeho oddílu nepřicházeli.“
Vedení HC Klášterec se
tímto problémem samozřejmě zabývalo každou
hokejovou sezonu. Velké
změny nastaly v sezoně
2006/2007, kdy bylo rozhodnuto o tom, že klub
ponese veškeré náklady
spojené s přípravou nejmladších hokejistů. Krok
byl samozřejmě motivován snahou ulehčit rodičům mladých hráčů od
finanční zátěže.
Od této sezony klub bezplatně zapůjčí hokejovou
výstroj a výzbroj (brusle,
helmu, hokejku, chrániFoto: Archiv
če) všem, kteří přijdou
do hokejové přípravky.
Dále bylo rozhodnuto, že do 4. třídy nebudou hráči, či spíše jejich rodiče, platit žádné oddílové příspěvky
nebo poplatky. „Takže veškeré náklady na výstroj, trenéry, dopravu, rozhodčí, a podobně nese hokejový klub,“
upřesnil Petr Mikeš. „V rámci spolupráce 3K, což je spolupráce tří klubů v našem regionu, Chomutova, Klášterce
a Kadaně, bylo dále dohodnuto, že se sjednotí, ale hlavně sníží oddílové příspěvky, aby se tím ještě více srazily náklady, které v dalších letech rodiče ponesou.“ Veškerými uvedenými opatřeními se však pochopitelně
výrazně zvýšily náklady na provoz mládežnických mužstev. Podle Petra Mikeše a výkonného výboru HC
Klášterec však není důvod k obavám.
„Jsme si vědomi důležitosti těchto opatření a všemi silami se snažíme rozpočet klubu zabezpečit i na další sezony tak, aby tyto super podmínky mohli využívat i další nejmenší hokejisté,“ ujistil na závěr Petr Mikeš všechny
zájemce o hokejovou přípravku i všechny hokejové fanoušky.
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