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Klášterecké 2 Nový císař dorazil do Kadaně opět z Klášterce

PROMENÁDY
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Konec letní turistické sezóny v Klášterci nad Ohří každoročně završí největší městské slavnosti, které nabízí bohatý kulturní a doplňkový program. Letošní Klášterecké promenády
se konají v sobotu 7. září 2013 v lázeňském areálu Evženie a
hlavní scéna se návštěvníkům otevře ve 13 hodin. Program
zahájí dechovka Viliama Béreše - Veselí muzikanti a na ně
naváže folková kapela Naplech. Po přivítání starostkou města se představí klášterecký mistr hip hopu - eLKa a po něm
ovládnou pódium Yellow Sisters s Bárou Vaculíkovou s repertoárem pro děti i dospělé. Milovníky funky potěší vystoupení
skupiny Love Makers a večerní program zahájí zpěvačka Bára
Basiková, po které už přijde zlatý hřeb večera - Čechomor. Na
dětské scéně se opět představí oblíbené divadlo Hnedle vedle
s Tomášem Bartákem, děti z místní ZUŠ a z partnerské obce
Grossrückerswalde. Kulturní program doplní řemeslné tržiště, rytířský tábor, dětské a adrenalinové atrakce a stánkový
prodej. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pan Josef VLK

oslavil

102 let

Sloupek pro starostku

Císařský den v Kadani vstoupil do nové fáze své historie. Uplynulo 20 let od prvního usednutí na kadaňský trůn „novodobého císaře“ Honzy Miloty a jeho císařovny Ivety Svobodové, kteří svou dvacetiletou
„kariéru monarchů“ startovali právě v našem městě. Uzrál ale čas, kdy se panovnická dvojice rozhodla
odejít ze scény a předat štafetu, nebo chcete-li vládu, mladšímu pokolení. Volba padla na Miroslava
Nyklíčka, jako císaře Karla a Magdu Nucovou, jako císařovnu Elišku Pomořanskou. Jak se stalo, že císař
i po jednadvacáté dorazil na Císařský den z Klášterce, se dozvíte v našem rozhovoru na straně 5.

Školy hlásí: Připraveno, žáci račte vstoupit
Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok se opět hlásí ke slovu.
V pondělí 2. září se dveře škol otevřou dokořán. Doufejme, že se žáci
i učitelé na svých prázdninových toulkách nabyli pozitivní energií a
s chutí se vrhnou do nové školní etapy. Jako každým rokem, tak samozřejmě i letos bude nejvíce očí upřeno na ty nejmenší, pro které
vstup do té opravdové školy bude velkým dobrodružstvím. A nejen
pro ně. Také rodiče nových prvňáčků budou správně nažhaveni. Určitě nebudou chybět kamery, fotoaparáty, mobilní telefony s čerstvě
aktivovanou službou zasílání MMS a s nezbytnou součástí - čistými
kapesníky, aby se uroněné slzy měly kam schovat. Co si připravily
klášterecké školy pro své žáky, to si přečtěte na straně 4.

Vážení spoluobčané,
léto a čas dovolených je ještě v plném
proudu a věřím, že si tento čas každý
užívá tím nejlepším způsobem. Letošní
léto je dle mého názoru velmi vydařené.
V našem městě bylo v těchto měsících
zahájeno několik významných investičních akcí, o kterých vás informujeme na
stránkách Kláštereckých novin. Některé
z těchto stavebních
úprav se dotknou i
vás, občanů našeho města, proto si
vás dovoluji požádat touto cestou o
trpělivost a shovívavost.
Těším se na setkání s vámi při Kláštereckých promenádách, kdy jsme pro Vás
připravili bohatý program. Všem školákům přeji do nového školního roku
hodně zdaru při učení a učitelům pevné
nervy. Přeji vám krásné dny.
Vaše starostka Kateřina Mazánková

Partnerství mezi obcemi je na německé straně již vyznačeno
Dny evropského dědictví 2013
Na víkend 7. a 8. září 2013 město Klášterec nad Ohří připravilo
speciální nabídku pro návštěvníky města v rámci Dnů evropského dědictví. Zámek Klášterec nad Ohří nabídne speciální
prohlídkový okruh, který zahrne mj. zámecký park a část historického centra města. Zpřístupněn bude rovněž kostel Nejsvětější Trojice, který je běžně otevřen jen k nahlédnutí. Návštěvu
města můžete spojit s již zmiňovanými městskými slavnostmi
Klášterecké promenády, které se v tomto termínu konají.
Ke konci července dorazila z Dolního Rakouska do našeho města bohužel smutná zpráva. Dne 23. července 2013
zemřel v Unterstinkenbrunnu bývalý farář Klášterce nad
Ohří, Georg Thorn. V minulém roce, v prosincovém vydání
Kláštereckých novin jsme Vás informovali o jeho významném životním jubileu. Kdo byl farář Thorn a jaký vztah měl
k našemu městu, naleznete uvnitř tohoto vydání.

Na vjezdových komunikacích do obce Grossrückerswalde byly instalovány tabule informující o partnerství s městem Klášterec nad Ohří.
Za účasti představitelů obou samospráv, vedení Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, místního tisku a celé řady hostů slavnostně odhalila
jednu z tabulí starostka Klášterce Ing. Kateřina Mazánková spolu s
Jörgem Stephanem, starostou Grossrückerswalde.
Také v našem městě se již pracuje na brzkém umístění obdobných
informačních tabulí. Situaci však výrazně komplikuje aktuální znění
Zákona o pozemních komunikacích, který nerozlišuje mezi informační tabulí tohoto charakteru a reklamou. „V současné době probíhají jednání s představiteli Krajského úřadu a Ředitelství silnic a dálnic.
Hledáme co možná nejvhodnější místa k umístění těchto tabulí, která
by nebyla v rozporu se zákonem a zároveň by splňovala naše představy
o umístění informace o partnerské obci“ vysvětluje starostka města Ing.
Kateřina Mazánková a doplňuje: „V budoucnu bychom rádi připojili
také tabuli o naší druhé partnerské obci, holandském Baarnu.“
Informační tabule vzniknou v rámci projektu Na společné cestě
Krušnohořím II, financovaného z Evropského fondu pro regionální
rozvoj Cíl3/Ziel3.
Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní,
abyste navštívili náš webový portál
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Policie informuje...

Přiznal se a skončil v policejní cele

XPolicisté v Klášterci nad Ohří pátrali
po totožnosti neznámého pachatele,
který minulý měsíc napadl obsluhu
místního baru. Krátce před půlnocí
vešel dovnitř a poškozeného udeřil do
hlavy. Když se napadený začal bránit,
násilník z místa utekl. Na místě se nic
neztratilo. Kriminalisté nyní zjistili totožnost pachatele, napadení se dopustil
28letý místní obyvatel. K činu se přiznal, obvinění z loupeže si převzal a po
nezbytných úkonech skončil v policejní cele. Vyšetřování nadále pokračuje.

Salám v kabelce

XNa policejním oddělení v Klášterci nad Ohří skončil 22letý mladík. Je
podezřelý z krádeže, neboť v místním
marketu využil příležitost a salám v
hodnotě 46 korun ukryl do kabelky
své přítelkyně, která o jeho jednání
nevěděla. Z vyšetřování pak následně
vyplynulo, že za obdobné jednání byl
pravomocně odsouzen podmínečným trestem Okresním soudem v
Chomutově. Vyšetřování nadále pokračuje.

Vyhrožoval, napadal

XAž na čtyři roky ve vězení může
skončit v případě odsouzení 28letý
cizinec, žijící v Klášterci nad Ohří.
Po vzájemné hádce napadl poškozeného, který vykonával na jeho domě
stavební práce. S odvedenou prací
nebyl spokojený, a tak požadoval navrácení peněz ve výši 250 tisíc korun.
Hádku brzy vystřídaly rány a zranění,
která poškozený utrpěl, si vyžádala
ošetření u lékaře s následnou dobou léčení v době 4-6 týdnů. Kromě
toho podezřelý vyhrožoval rodině
poškozeného. Násilník byl zadržen,
kriminalisté mají pro něj připraveno
obvinění z ublížení na zdraví a vydírání. Po nezbytných úkonech skončil
v policejní cele, jelikož bude podán
návrh na jeho vzetí do vazby.

Provozovatelé útulku pro psy čelí petici

Představitelé města zvou k diskuzi

Situace v psím útulku se z pohledu některých obyvatel města stala neúnosnou. Lze tak
soudit podle toho, že dne 9. července 2013 podaly za petiční výbor Nikola Macháčková
a Lucie Kindlová na Městský úřad Klášterce nad Ohří „petici“, kterou se dožadují okamžitého odvolání současného vedení útulku v Ciboušově. S petičním listem doložily
celkem 45 podepsaných archů, které potvrdilo svým podpisem 755 osob. Petice byla
tajemníkem Městského úřadu v Klášterci nad Ohří přijata a vyhodnocena ve vztahu k
Zákonu č. 85/1990 Sb., o právu petičním současně k ustanovení paragrafu 4 citovaného
zákona.
„Musím konstatovat, že podpisové archy obsahují pouze 266 platných podpisů v souladu
se zákonem o právu petičním. Nicméně, projev vůle a pohledu k petici je prokázán vůlí
celkem 755 petentů,“ vyjádřil se k petici nespokojených občanů tajemník MÚ Bc. Kohout. „Samotná petice byla vyhodnocena jako důvodná, zejména s ohledem na celkem tři
stížnosti od roku 2012 směřující do problematiky vedení a činnosti psího útulku.“
Vedení a Rada města Klášterce nad Ohří se ale problematikou v ciboušovském útulku
pro psy zabývají již od května 2013. Výsledkem je vypracovaná analýza stávající Smlouvy o poskytování služeb „Provozování útulku pro psy v Klášterci nad Ohří“ (č. SPZS/346/2011/OMH ze dne 12. 12. 2011). Tato věc byla projednána na jednání rady města 8. srpna 2013, na kterou byly za petiční výbor pozvány také Nikola Macháčková a
Lucie Kindlová, z nichž první jmenovaná se k tomuto jednání vyjádřila na facebooku:
„Velmi děkujeme paní starostce a panu tajemníkovi za pozvání na dnešní zasedání rady
města. Mimo jiné dnes došlo na velmi diskutovanou problematiku chodu psího útulku v
Ciboušově a rovněž i sepsanou a podanou petici a stížnosti od lidí. Byly jsme tedy s Lucií
Kindlovou, jako zástupkyně petičního výboru přizvané, abychom se osobně vyjádřily k
této záležitosti a následně si vyslechly názory přísedících členů rady. Vzhledem k připomínkám, které vznesli i p. Jaroslav Krejsa a p. Václav Homolka věřím, že chod útulku
není naprosto v souladu se smlouvou, kterou pánové v útulku (Ivo Fischl a MVDr. Jan
Vopálka - pozn. redakce) podepsali. Avšak vážená p. R. Slunéčková (vedoucí odboru životního prostředí, do kterého spadá právě útulek) bohužel nezaznamenala za celou dobu,
kdy mají pánové útulek ve svých rukou, žádný problém či nedostatek v jejich doposud
odváděné práci. Útulek pravidelně navštěvuje a dělá i neohlášené prohlídky a nikdy prý
nebyl problém se špínou, smradem či s vydáním psa nebo nepříjemným vystupováním
a chováním vůči potencionálním zájemcům o psa, byť právě na tyto problémy směřují
veškeré stížnosti. Pánové se o psy prý řádně starají, veterinární péče je psům, dle jejích slov,
poskytována základní a tudíž tedy i dostačující. Nicméně situace útulku se řeší a nadále
řešit bude. Věřím, že se celá tato záležitost uzavře ve prospěch pejsků a celkově lepšího
budoucího chodu útulku.“
Samozřejmě nás zajímal také názor provozovatelů psího útulku k podané petici, a proto
jsme se zeptali Ivo Fischla na jeho vyjádření.
„Petici jsem osobně neviděl, nikdo mi jí neukázal. Slyšel jsem jen, že je na ní přes 700
podpisů, ale těch 700 lidí tady nebylo, takže každý podepisuje něco, co nevidí. Myslím si, že
například, když je petice za rozpuštění vlády, tak podepíšu petici za její rozpuštění, protože
mi na vládě něco vadí, ale nemohu podepisovat něco, když nevím co tam je nebo co se
tam děje. Je to útok, který zde pokračuje asi
dva roky a za kterým stojí určití lidé, kteří MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
asi mají zájem útulek získat, protože dnes vyhlašuje záměr prodeje budov
přijede odhadce, který bude tento útulek Chomutovská č. p. 206 (občanská
odhadovat a ten půjde do prodeje. K petici vybavenost) na pozemku p. č. 782,
se tedy vyjadřovat nebudu, protože o ní nic Chomutovská č. p. 207 (občanská
nevím. Chodí sem kontroly ze státní veteri- vybavenost) na pozemku p. č. 783/1 v
nární správy a ty jsou vždy v pořádku. Ty části obce a obci Klášterec nad Ohří,
kontroly nejsou předem hlášené a nikdo včetně pozemků p. č. 782 o výměře
nám dopředu neřekne, kdy přijedou. Z 223 m2, p. č. 783/1 o výměře 560 m2
mého pohledu je zde tedy vše v pořádku.“
v katastrálním území Klášterec nad
O tom, jak dopadlo zasedání rady měs- Ohří, stav dle geometrického plánu
ta a jaká usnesení byla ohledně psího č. 1300-3677/2013, a to obálkovou
útulku přijata, se dočtete v zápisu z jejího metodou za minimální nabídkovou
zasedání, který naleznete na webových
cenu 11.913.300,- Kč.
stránkách města na elektronické úředTermín odevzdání nabídek je
ní desce, odkud bude po vypršení dané
do 13. 9. 2012 do 12.00 hod.
lhůty přesunut do sekce „Samospráva/
Bližší
informace na www.klasterec.cz
Usnesení RM“.
-rony-

Pozemky mezi fotbalovým stadionem a Základní školou v Krátké ulici leží již
dlouhá léta ladem. Denně zde projde mnoho obyvatel a možná, že mnohého
z nich napadne, jak by se tyto pozemky na tak výjimečném místě daly využít i
jinak, než že zde na nějaký čas najdou útočiště jen pouťové atrakce nebo někdy
cirkusová manéž. Své představy a plány měla určitě i minulá vedení města, ale
ty zřejmě zůstaly jen v jejich myšlenkách nebo možná na papírech, protože tyto
pozemky již dlouhá léta vypadají stejně – nevyužitě. Zřejmě i proto, že se jedná
o lukrativní prostor, a proto nebylo dobré se unáhlit v rozhodování. To si uvědomuje i současné vedení města, a proto se rozhodlo přistoupit k řešení využití
tohoto místa jiným způsobem. „Nechceme o takové věci rozhodovat sami, bez
účasti občanů města,“ říká starostka města Ing. Kateřina Mazánková. „Dostupnost tohoto místa je ze všech sídlišť ideální a mohlo by se do budoucna stát prakticky středem dění pro obyvatele této nejhustěji obydlené části města. Proto by právě
občané města měli mít to rozhodující slovo o tom, co by zde mělo být. Nechceme
dělat žádné unáhlené kroky, které by se pak už nedaly vrátit zpět. Budeme naslouchat jejich námětům, připomínkám a nápadům. Je to pro nás - pro vedení města
- velmi důležité, abychom věděli, co lidé nejvíce postrádají, jaké mají přání a jaké
důležité změny do budoucna si představují, aby se jim v Klášterci líbilo a spokojeně
žilo. Jsme si vědomi toho, že „1 občan = 1 názor“, ale rozhodovat „o nich - bez nich“
nechceme. Proto jsme se rozhodli, že uděláme setkání občanů s představiteli města,
kde budou mít možnost se k danému tématu vyjádřit. Záleží jen na nich, jak toho
využijí a pomohou nám své město vytvářet společně,“ dodává starostka města.
Neváhejte tedy, využijte nabídky a přijďte říct svůj názor na to, jak by se podle vás
mohl využít prostor mezi stadionem a Základní školou v Krátké ulici. Můžete
svůj názor nebo nápad napsat také do naší redakce, tak, jako to udělal například
pan Houška, jehož příspěvek otiskujeme níže.
-rony-

Pomník obětem války poničil vandal
Nepochopitelně se zachoval neznámý vandal, který zřejmě usoudil, že by v den
„nechvalného výročí“ okupace naší republiky roku 1968 vojskem Sovětské armády a armád Varšavské smlouvy, měl tento čin pomstít. Bohužel mu zřejmě stoupající adrenalin zatemnil mozek nebo je to absolutní historický barbar. Jak si jinak
vysvětlit, že si ke své pomstě vybral pomník rudoarmějců, kteří položili své životy
za obranu naší vlasti v nejkrutějším válečném konfliktu v dějinách lidstva? Možná k tomuto neomluvitelnému činu napomohla i současná politická situace ve
státě a obava, že by se mohly vrátit časy před rokem 1989. Ale také to mohla být
jen hloupá klukovina, načasovaná na ten nejméně vhodný okamžik. Každopádně
nikoho neomlouvá, že dokázal poničit hrob uctívající vojáky, se kterými do naší
vlasti přišel konec II. světové války, zánik fašismu a začátek vytoužené svobody po
mnoha letech bídy, utrpení a ztrát milionů lidských životů.
-rony-

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
vyhlašuje záměr prodeje budovy Nádražní č. p. 110 (administrativní budova) na pozemku p. č. 1097 v části
obce Miřetice u Klášterce nad Ohří a
obci Klášterec nad Ohří, včetně pozemků p. č. 1097 o výměře 180 m2, p.
č. 1098 o výměře 112 m2 v katastrálním území Miřetice u Klášterce nad
Ohří, stav dle geometrického plánu
č. 1890-3678/2013, a to obálkovou
metodou za minimální nabídkovou
cenu 3.279.570,- Kč.
Termín odevzdání nabídek je
do 13. 9. 2012 do 12.00 hod.
Bližší informace na www.klasterec.cz

Starostka 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.

Přišlo na adresu redakce ...

Park nebo další chrám konzumu?
Každý z nás si přeje bydlet na místě, kde se žije příjemně. Na místě, kde je čisto,
hodně zeleně, dostupné veřejné služby, dobré obchody. Někdy však nastane situace, kdy je nutné si vybrat.
V našem městě je poměrně velká nezastavěná plocha mezi zimním stadionem
a Základní školou Krátká. Dnes je tato plocha využívána spíše jako „psí plácek“
nebo plocha pro pouťové atrakce. V loňském roce jsme uvažovali nad smysluplnějším využitím a podali jsme žádost o dotaci na úpravu zeleně v této lokalitě,
následovat pak měla etapa s dalším rozšířením zeleně a dětským hřištěm. Náklady na údržbu zeleně by se dramaticky nezvýšíly, i dnes je plochu třeba udržovat.
Město bylo s projektem Ing. Šestáka úspěšné a dotaci dostalo. Projekt počítá s
náklady kolem 3.2 mil, z toho vlastní podíl města činí cca 800 tisic korun. Otevřenou soutěží by se náklady na projekt ještě snížily, a tím samozřejmě i podíl
města. Rada města ovšem doporučila zastupitelstvu, aby dotaci odmítlo z důvodu, že nejsou finance na podíl města. To samozřejmě není pravda, finance jsou
pochopitelně v rezervě. K tomu, že prostředky na vlastní podíl máme, jsme se
totiž museli zavázat již při podání žádosti. Pravý důvod doporučení odmítnutí
bude nejspíš někde jinde. O tuto plochu projevila již v únoru zájem společnost,
která by zde chtěla postavit další supermarket.
Odpůrci parku budou jistě argumentovat vznikem nových pracovních míst a
rozšířenou konkurencí supermarketů. Víme všichni, že je to nesmysl. Kupní síla
v Klášterci větší nebude, zavře se nebo dokonce zavřou se tak jiné obchody.
Nyní je to i na Vás, zda si na takovém místě postavit zbytečný obchod, nadměrně
zatížit ulici Petlerskou projíždějícími auty, dívat se na osiřelé prostory jiných supermarketů, nebo získat možnost pro příjemný odpočinek, vycházky a prostor
pro hry dětí.
Přijďte o této věci diskutovat na zasedání zastupitelstva 20. září. Jan Houška

Klášterecké noviny č. 08/2013

strana 3

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Provoz kláštereckého kina Svět se uzavřel
v půlce prosince loňského roku. Důvod
byl jasný. Kino už prakticky nemělo co
hrát. Technologie, kterou disponovalo,
„došla na konec své cesty“. Distributoři
nekompromisně přešli na novou technologii výroby filmů a přestali produkovat filmy na klasické filmové pásy. Proto,
kdo se nepřizpůsobil a neinvestoval do
digitalizace, měl smůlu. A tento osud
zasáhl i tehdy soukromé provozovatele
kláštereckého kina. Ale začátkem roku
2013 se kino stalo součástí příspěvkové
organizace Zámek Klášterec nad Ohří a
s tímto rozhodnutím přišla po více než
půl roce pro milovníky pohyblivých obrázků ta nejlepší zpráva.
„Rozhodli jsme se s městem a s vedoucí
střediska paní Vohánkovou, bývalou
provozovatelkou kina, že půjdeme cestou

20.září 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 - 18 týdnů
Cena: 149,- až 170,- Kč/ks
v začátku snášky 178,- Kč/ks
Případné bližší informace:
Po-Pá 9-16 hod. - 728 605 840
415 740 719 728 165 166
Při prodeji slepiček - nová služba
výkup králičích kožek
cena 15-22 Kč/ks

- tedy jedinou možnou variantou - digitalizace,“ potvrdil konečně oficiálně Ing.
Hybner, ředitel organizace Zámek Klášterec nad Ohří (pod kterou nyní kino
spadá) zprávu, která městem koluje již
několik měsíců. „Nějakou dobu trvalo,
než se dalo vše technicky dohromady, než
proběhlo výběrové řízení a než se vymyslel systém financování. Ale teď jsme se již
dostali do poslední etapy, kdy došlo k předání staveniště (10.8.) a do dvou měsíců
by podle smlouvy měla být digitalizace
kina hotová. Měli bychom v podstatě mít
jedno z nejlepších kin, co se momentálně technologicky, v rozsahu finančních
možností, které máme k dispozici, nabízí
ohledně obrazu a zvuku.“
To nám následně potvrdil i vedoucí
Odboru výstavby a rozvoje města Ing.
Potůček, který nám prozradil, na co
se návštěvníci mohou těšit. „Předmětem smlouvy pro kino v Klášterci nad
Ohří je dodávka digitální technologie ve
standardu DCI, umožňující projekci 2D
a 3D filmů v rozlišení 4K (4096x2160
obrazových bodů). V rámci uzavřené
smlouvy pak bude dále provedena výměna projekčního plátna za nové průzvučné, umožňující instalaci reproduktorů v
prostoru za projekčním plátnem včetně
instalace nového ozvučení, které bude
podporovat zvukové formáty Dolby Surround EX a Dolby Surround 7.1. Co se
týče výsledné kvality instalované digitální
technologie (tj. výsledné kvality obrazu a
zvuku), tak by se mělo jednat o nejmodernější technologii, kterou v současné
době disponuje jen malé množství kin v
České republice.“
Technologii tedy bude mít kino špičkovou, ale to je jen část změn, jakými musí
ještě projít. Budova kina není bohužel
nejmodernější stavba, a proto se musí
investovat nejen do ní, ale i do jejího
okolí. „My jsme si vytyčili cíl, aby v roce
2013 bylo kino hotové zevnitř, tzn. nejen
obraz a zvuk, ale i zázemí pro diváky,“
prozrazuje další záměry Ing. Hybner.

„Nejprve jsme museli opravit střechu, aby
nezatékalo do kina. Další na řadu přišly
záchody, kde je konečně i teplá voda. Následně se vymalovalo, vyměnily se koberce
na podlaze i na stěnách, připravuje se šatna a opravuje se bar, který by měl splňovat nároky na moderní kina. Tedy aby si
divák mohl koupit nealko nápoje, kvalitní
víno, kvalitní kávu nebo popcorn, který ke
kinům neodmyslitelně patří, a podobně.
Rád bych také upozornil, že celý prostor
kina bude nekuřácký. Víme, že nás čeká
ještě hodně práce. Kino není zrovna v
nejkrásnějším prostředí, ale jeho okolí už
se mění k lepšímu. Na jeho okolních domech se dělají nové fasády a i my bychom
chtěli kinu dát nový kabát. Naším záměrem ale není dělat fasádu klasickou. Myšlenka je taková, že bychom udělali fasádu
v nějakém základním barevném designu
a pak bychom se chtěli spojit se sprejery,
kteří to doopravdy umí a kteří by vyzdobili fasádu graffiti, souvisejícími s filmovou tvorbou. Měl jsem možnost to vidět
na vlastní oči ve Švédsku, v Belgii nebo v
Holandsku. Jsou to krásné práce a myslíme si, že by to bylo originální a výrazné a
že ostatní „sprejeři“ by neměli důvod tu
fasádu ničit, protože si těchto prací váží
ze všeho nejvíc. Samozřejmě také víme a
trápí nás to, že není u kina odpovídající
parkoviště. Snažíme se získat pozemek
hned vedle kina (mezi kinem a Restaurací Ohře), kde bychom chtěli parkoviště
udělat. Ale to je zatím ještě v jednání.“
Došli jsme tedy k závěru, že se kultura
v našem městě opět posune o velký stupínek výše a fanouškům dychtícím po
filmových zážitcích ubude starost, kam
se za nimi vydat, protože zase budou
mít to své kino na „dosah ruky“. Když
ale budeme mít nové kino, zajímala nás
ještě jedna věc. Změní se i jeho název?
Připomeňme jen, že kino již neslo název
„Únor“ a „Svět“. „Také zde jsme se rozhodli pro změnu. Zvolili jsme proto název „3D kino Egerie Klášterec nad Ohří“,
přičemž i s tímto byly spojené určité peripetie. Například jsme dělali anketu mezi
studenty místního gymnázia, kde jsme se
ale nedobrali až tak ideálního názvu. Nakonec název přišel nečekaně od správce
zámku. Egerie, jak možná mnozí vědí, je
víla řeky Ohře. Je to dobrá víla Klášterecka a Kadaňska, která má jednou za 500
let přinést dobré poselství pro místní kraj.
Tak snad nám bude přinášet jen dobré
zprávy a krásné filmy,“ dodává s přáním
na závěr Ing. Petr Hybner.
Plánů s kinem je tedy hodně. A to nejen
s tím „kamenným“, ale i s letním kinem.
O jeho osudu si řekneme zase někdy
příště.
-rony-

Denisa Hanzlíková

Natálie Danišíková

Noví občánci města

Foto zdroj: sabertudo.net

Markéta Hutňanová

Kristýna Růžičková

David Luis Geci

foto: www.profifotoart.cz

Nové kino by mělo zahájit provoz v polovině října

Tereza Prandlová

Dominika Geciová

Tadeáš Horňák

Na školách a MÚSS začaly tzv. „zateplovačky“!
Co se týče zahájení akcí „Realizace energetických úspor ZŠ Petlérská, MÚSS“ a
„Realizace úspor energie ZŠ Krátká“, jedná se ve všech případech o komplexní
zateplení budov s cílem dosáhnout maximálních úspor energie na vytápění. V
případě ZŠ Petlérská a ZŠ Krátká se jedná o výměnu otvorových výplní (oken
a dveří), při které bude provedeno nahrazení stávajících dřevěných oken a dveří novými výrobky z plastových profilů zasklených tepelně izolačními dvojskly.
Vnější obvodové pláště objektů budou zatepleny prostřednictvím kontaktního
zateplovacího systému (ETICS - external thermal insulation composite systems)
s izolací z expandovaného fasádního polystyrenu EPS-F tl. 140 mm. Střešní pláště budou zatepleny variantně, v případě dvouplášťových střešních konstrukcí
prostřednictvím foukané minerální izolace tl. 300 mm, v případě jednoplášťových střešních konstrukcí prostřednictvím izolace z expandovaného polystyrenu EPS tl. 250 mm. V případě MÚSS bude pouze provedeno zateplení vnějšího
obvodového pláště objektu prostřednictvím kontaktního zateplovacího systému
(ETICS) s minerální izolací tl. 140 mm. Střešní plášť bude zateplen prostřednictvím foukané minerální izolace tl. 300 mm. Střešní pláště budou v případě
všech výše uvedených akcí a na všech objektech opatřeny novou hydroizolací
ze svařovaných pásů měkčeného PVC. Práce na „zateplování“ byly již zahájeny
předáním staveniště vítězné firmě (NEPRO stavební) a jejich ukončení by mělo
být v lednu 2014.
-Ing. S. Potůček-

Pořiďte si domů dobrou pomůcku na třídění odpadu ... a k ní přidáme ještě dvě rady navíc
Máte rádi přírodu? Nechcete, aby dále
přibývaly skládky? Záleží Vám na životním prostředí a na dalším vývoji zeměkoule? Nesnášíte plýtvání? Pokud ano,
tak žijete správně a pokud všichni budeme stejně uvědomělí jako Vy, tak se nám
podaří dobře žít, aniž bychom zatěžovali
přírodu a zbytečně čerpali surovinové
zdroje. Nakládání s odpady je jedna z
nejzásadnějších činností, která může, ale
nemusí znečišťovat zemi.
Primární snahou našeho města je co
nejvíce podporovat občany v třídění
odpadů. Za finančního přispění společnosti EKO-KOM, a.s., která provozuje v
ČR systém sběru a recyklace obalových
odpadů byly zakoupeny sady obsahující tři barevně odlišené tašky, určené
ke třídění jednotlivých komodit – PAPÍR, PET a SKLO. Tašky o velikosti cca
35x50x25cm jsou omyvatelné a díky suchým zipům se dají spojit. Občané města
a přilehlých obcí si je mohou zakoupit na
celkem 5 prodejních místech v Klášterci (Informační centrum u radnice, In-

formační centrum v Lázních, Městská
energie s.r.o., Stavební bytové družstvo a
Městská knihovna). Město Klášterec nad
Ohří prodává tašky za pořizovací náklady, cena celé sady tak činí pouze 40 Kč.
Pro efektivní třídění odpadů je důležitá
jeho včasnost – nutné je třídit odpad
již v domácnostech, protože smíšený
odpad nejde již dále roztřídit a tedy
zpracovat. Každý z nás ročně vyprodukuje okolo 250 kg odpadu. Pokud se ale
rozhodneme pro jeho třídění, můžeme
tak k recyklaci poslat více než 1/3 tohoto

množství. Za rok se vám tak může podařit vytřídit okolo 30 kg papíru, 25 kg
plastů nebo 15 kg skla.
Rozhodnout se chovat se ekologicky je
tak snadné a výsledky jsou v globálním
měřítku obrovské. Odměnou Vám bude
dobrý pocit z toho, že jste něco dobrého
udělali pro město a při různých akcích
pořádaných městem rádi předáme propagační materiály od firmy EKO-KOM,
a.s. se kterou má Město Klášterec nad
Ohří výbornou spolupráci. My i země
Vám děkujeme!
-sš-

Od letošního podzimu budou mít občané města možnost třídit nově také
nápojové kartony (TETRAPACK). Nádoby o objemu 240 litrů s uvedenou
samolepkou budou rozmístěny na 30
místech ve městě. Seznam konkrétních
míst naleznete na www.klasterec.cz v
sekci „Info pro občany“. Do těchto nádob se ukládají pouze nápojové obaly
od mléka, mléčných výrobků, ovocných
šťáv, vín apod. Obaly musí být prázdné,
důkladně vypláchnuté a zmáčknuté.
Pro občany žijící v okolních obcích, které spádově patří do katastrálního území
Klášterce nad Ohří, je možnost dotříďování odpadu také zajištěna. Zájemci
si mohou vyzvednout 3 ks speciálních
pytlů na jedno číslo popisné rodinného
domu na Městském úřadě v Klášterci
nad Ohří v 1. patře na odboru místního hospodářství, dopravy a životního
prostředí, dveře č. 208 u paní Šantorové od 19. 8. 2013. Zde také obdrží další
informace týkající se míst určených pro
předání pytlů a termíny vývozu.

Ve městě také přibyla další místa se
zásobníky se sáčky na psí exkrementy.
Jedná se o 5 nových míst v Miřeticích u
Klášterce nad Ohří – ul. Rašovická, ul.
Jižní, ul. Říční, ul. Přívozní a ul. Žižkova.
Do ul. Rašovické byl přemístěn jeden
ze dvou zásobníků z ul. Ciboušovské.
Aktuální mapu s rozmístěním 37 zásobníků s mikrotenovými sáčky a 15
zásobníků s papírovými sáčky najdete
na internetových stránkách města www.
muklasterec.cz v záložce Městský úřad Info pro občany.
-sš-
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Pssst, začíná školní vyučování

100 + 2 Gratulujeme, pane Vlku

Tak je to opět tady. Bezstarostné období školáků končí, je potřeba oprášit
aktovky, doplnit penály, nastartovat
ten správný režim pro ranní vstávání
a může se jít na věc. Tedy do školních
lavic. A pokud se chystá vaše dítě do
školy poprvé, pak je nepostradatelné
vědět, že vstup do školy představuje
pro dítě v jeho životě důležitou změnu.
Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i
vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. A to nejen
pro prvňáčky jako takové, ale i pro
rodiče, sourozence a ostatní členy rodiny. Všichni ale mají společné jedno.
Jdou do školy s očekáváním, zda si ta
jejich pro své žáky připravila něco, čím
je na začátku školního roku překvapí.
Pojďme se tedy podívat na jednotlivé
základní školy ve městě.

prošla většina pedagogického sboru, a
je tudíž připravena na zahájení výuky
podle nově upraveného školního vzdělávacího programu. Takže i „čtyřka“ je
dokonale připravená.
A co naše nejmladší „základka“ v Krátké ulici? Během dvou měsíců prázdnin přibyly v některých třídách nové
tabule, v pracovně výpočetní techniky
nové židle, probíhaly běžné opravy v
celé škole a na školním bazénu. Projekční technika zakoupená částečně
ze sponzorských darů bude nainstalována do 1. tříd poté, co proběhne výměna oken. Dodatečně proběhne také
výměna podlahových krytin na chodbách. Škola připravuje spuštění nových
webových stránek, a pokud revitalizace nebude příliš zasahovat do chodu
školy, naběhne i elektronická žákovská

Rok 1911 se zapsal do historie hned
několika velkými událostmi. Jan Kašpar uskutečnil historicky první dálkový let v Čechách z Pardubic do Velké
Chuchle, americký cestovatel Hiram
Bingham objevil ruiny inckého města
Machu Picchu, Roald Amundsen jako
první člověk stanul na jižním pólu, Jaroslav Hašek založil v hospodě „U zlatého litru“ Stranu mírného pokroku v
mezích zákona, Alexandra Kollontai
prosadila oslavy Dne žen a Marie Curie-Sklodowska obdržela Nobelovu cenu
za chemii za objev radia a polonia. V
tomto roce také startoval první ročník
legendárního závodu Rallye Monte
Carlo, z Louvru je odcizena pod pracovním pláštěm Vincenzo Peruggia
slavná Mona Lisa a ve Spojených státech amerických panovala taková zima,
že zamrzly Niagarské vodopády.
A právě v tomto roce se v obci Zálší
okr. Tábor narodil pan Josef Vlk. 15.
srpna uplynulo od jeho narození neuvěřitelných 102 let! Taková událost
si pochopitelně žádá trochu víc, než
„jen“ rodinnou oslavu. Proto mu k
jeho významnému životnímu jubileu
přišla popřát také starostka města Ing.
Kateřina Mazánková v doprovodu tajemníka MÚ Bc. Jaroslava Kohouta a
matrikářky Jany Handlové. V útulně
zařízeném bytečku se vystřídali s právě
odcházejícími kamarády pana Vlka,
kteří mu za doprovodu harmoniky
gratulovali jen o chvilku dříve.
Život pana Vlka, to je hlavně velká rodina (se svojí ženou Ilonou vychovali

Začněme třeba na té nejstarší ve Školní
ulici. Ta totiž letos vstupuje do 40. roku
své existence a asi tou nejdůležitější
změnou pro všechny bude, že už je neuvítá ředitel školy Mgr. Miroslav Andrle, který dosáhl důchodového věku. V
jeho funkci ho nahrazuje Ing. Monika
Bártová. Ovšem Mgr. Andrle na škole
zůstává dále jako učitel, takže jásající
žáky, kteří si mysleli, že se ztratí z přísného zorného úhlu pohledu tohoto
pedagoga, musíme trochu zklamat. To,
že třídy jsou perfektně připravené, je
samozřejmostí.
Díky projektu „EU peníze do škol“,
letos ukončovanému na škole v Petlérské ulici, bylo nakoupeno více nových
učebnic, interaktivních učebnic a pomůcek. K novému vybavení přibyly
další dataprojektory a nové výukové
programy. Škola naplánovala také
nové školní projekty i s využitím DDM
Volňásek. Během prázdnin byla provedena revize el. zařízení s následnou
opravou a na chodbách školy jsou mezi
pavilony nové dveře. Intenzivními školeními v rámci „EU peníze do škol“

knížka a moodle, výukové prostředí
pro interakci učitele a žáka. Do školní
knihovny byly zakoupeny pro všechny ročníky řady knih pro školní i mimoškolní četbu, interaktivní výuka na
prvním stupni bude posílena novými
sadami výukových programů. Takže i
„jednička“ dostává palec nahoru. Neboli vyjádřeno řečí facebooku - jeden
veliký „LIKE“.
Tak SUPER, školy jsou připraveny,
není co řešit ... ale je. Zaregistrovali jste
v článku to nenápadné slůvko „revitalizace“? Ta se totiž právě v první polovině
školního roku bude týkat škol v Krátké
a Petlérské ulici. Revitalizace totiž pro
tyto školy znamená výměnu oken, zateplení střech a plášťů budov. A to za
jejich plného chodu, proto ředitelé prosí všechny, jichž se revitalizace škol dotýká, o podporu, spolupráci, vstřícnost
a také shovívavost. Odměnou pak budou kvalitnější vnitřní interiéry i nový
vzhled budov. Základní škola ve Školní
ulici už tyto peripetie má za sebou, tam
nebude výuka v tomto směru ničím
narušena.
-rony-

Prostor pro nové
kulturní akce

Areál zámeckého parku bude zase o něco hezčí
Restaurování Sedmi bolestí Panny Marie probíhá v zámeckém parku souběžně s několika projekty. Prvním je „Rehabilitace zámeckého parku“, na který
získalo v loňském roce město Klášterec
nad Ohří dotaci od SFŽP ČR, a druhým
projektem je „Stavební obnova sala terreny“, který je financován za přispění
MK ČR. Oba tyto projekty jsou víceleté
a jejich ukončení je plánováno na rok
2014. Po jejich ukončení se město Klášterec bude moci ještě více pyšnit překrásným areálem zámeckého parku.
Projekt Restaurování Sedmi bolestí
Panny Marie je realizován v letošním
roce a bude ukončen do 31. 10. 2013.
Náklady na obnovu této památky budou hrazeny z dotace ve výši 701 000,Kč, kterou schválil Ústecký kraj v rámci
„Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro
rok 2013“. Abychom vás více seznámili
s kaplemi Sedmi bolestí Panny Marie,

které jsou dlouhou dobu v našem městě
označovány mylně jako „Křížová cesta“,
uveřejňujeme v tomto vydání obsáhlý
rozhovor s jejich restaurátorem (píšeme
na jiném místě), který nám do redakce
dodali studenti místního gymnázia.
S Ústeckým krajem udržuje město velice
dobrou spolupráci, např. v r. 2010 – 2012
získalo v rámci tohoto programu dotaci
na postupné restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na nám. Dr.E.Beneše a v
rámci „Programu na záchranu drobných
památek a architektury Ústeckého kraje“
byly v r. 2011 a 2012 opraveny kaplička
a kašna v Ciboušově. Všechny tyto kulturní památky připomínají naši bohatou
historii a péče o ně obecně reálně symbolizuje vyspělost současné civilizace.

Rada města na svém srpnovém zasedání schválila návrh na změnu v
přidělování dotací pořadatelům kulturních akcí. „Dosavadní systém nebyl
transparentní, dotace byly přidělovány
stále stejným subjektům a byly vysoké
rozdíly ve výši podpory jednotlivým
pořadatelům“, vysvětluje předkladatelka návrhu Dr. Ing. Radka Hodicová a doplňuje: „cílem změny je i
nadále podporovat tradiční kulturní
akce, ale zároveň vytvořit prostor pro
akce nové.“
Každá žádost o dotaci bude posuzována dle několika kritérií, z nichž
největší váhu bude mít návštěvnost
a tradice. Zároveň se bude hodnotit
zapojení občanů města a přispění
akce k propagaci Klášterce nad Ohří
jako kulturního města. Organizátoři
kulturních akcí budou moci získat
až 50% nákladů, maximální výše příspěvku bude 70.000Kč.
Dotace budou rozděleny na akce
konající se v 1. a ve 2. pololetí roku
2014. „Systém tak bude mnohem
flexibilnější, mohou se tak zapojit i
žadatelé, kteří přijdou se zajímavým
nápadem až během roku“ vysvětluje
Hodicová. Žádosti na akce pořádané
od ledna do června 2014 bude možné podávat do 30. 11. 2013, do 30. 5.
2014 pak budou přijímány žádosti na
akce konané ve druhé polovině roku
2014. Detailní podmínky včetně potřebných formulářů budou zveřejněny na www.klasterec.cz do konce
září. Bližší informace poskytne také
Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu Městského úřadu.

Pokud se ve Vašem okolí nachází drobná kulturní památka (kaplička, Boží muka,
sochy, zastavení, smírčí kříže apod.), která by si zasloužila opravu, informujte prosím Odbor výstavby a rozvoje města (Ing. M. Šimánová, MÚ, 3. patro, tel.: 474
359 642, e-mail: simanova@muklasterec.cz). Za případné podněty děkujeme.

6 dětí a postupně do rodiny přibylo 9
vnoučat, 11 pravnoučat a 1 prapravnouče) a poctivá práce. V 15 letech
odešel ze svého rodného Zálší sloužit
k sedlákovi do Benešova, a když se v
roce 1945 přestěhoval ze Struhařova
do Ciboušova, hospodařil ve zdejším JZD. Následovalo stěhování do
Miřetic a práce u státních statků. Ani
po odchodu do důchodu pan Vlk na
práci nezanevřel, až do pozdního věku
pracoval v ZKL. Léta plynula, ale ani
s přibývajícími křížky Josef Vlk svoji
činorodost neztratil. Jeho celoživotní
vášní jsou koně, ale také zahradní trpaslíci. Má jich ve svém bytě velkou
sbírku, která se mu rozrostla o další
kousek, který mu věnovala k jeho jubileu starostka. Těžko byste od pana

Vlka získávali recept na dlouhý život.
On sám říká, že žádný nemá, prostě
že je mu na světě fajn, a tak si to užívá. Ke spokojenosti mu stačí pivečko a
taky rád zhřeší s oblíbenou „zelenou“.
Zbytečně se nestresuje. Ač má televizi,
nekouká na ni. A to nejen z důvodu, že
mu přece jen v jeho letech už oči neslouží tak, jako za mlada. Zato na své
tranzistorové rádio nedá dopustit. Jeho
vitalita je ohromující. Když jste v jeho
přítomnosti, máte pocit, že spousta
věcí, se kterými se člověk běžně trápí,
je vlastně jen zbytečná ztráta času. Velká gratulace k jeho životnímu jubileu
tedy putuje i z redakce Kláštereckých
novin s přáním pevného zdravíčka a
ještě mnoha spokojených dní na tomto
světě.
-rony-

Zemřel farář Georg Thorn
Dne 23. července 2013 bohužel zemřel bývalý farář Klášterce nad Ohří, Georg Thorn. 31.
prosince 2012 oslavil v Unterstinkenbrunnu
v Dolním Rakousku své 100. narozeniny.
Město Klášterec nad Ohří u příležitosti páterova jubilea mu zaslalo dar v podobě místního porcelánu, dopis a výtisk Kláštereckých
novin. Poté do našeho města osobně zavítal
starosta obce z Dolního Rakouska a vylíčil
radost, kterou Georgu Thornovi tato vzpomínka udělala. Pocházel z mnohačetné rodiny z obce Horní Lomany u Františkových
Lázní. V roce 1937 byl jmenován kaplanem v Klášterci nad Ohří a od roku
1942 byl na přímluvu hraběte Dr. Oswalda Thuna doporučen na faráře. Pro
své přesvědčení a antifašistické cítění byl pronásledován gestapem, byla mu
zakázána výuka náboženství a byl na čas propuštěn. V roce 1946 následoval
své staré rodiče do Rakouska.V roce 1995 v kostele Panny Marie Utěšitelky
Páter Thorn požehnal (v Klášterci naposledy) manželskému páru při příležitosti zlaté svatby.
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Král zemřel, ať žije král? Je to jinak

Na začátku se přímo nabízí slogan „Král zemřel, ať žije král!“ Ale takto to samozřejmě není. V historii Císařského dne v Kadani nastal „bod zlomu“. Nejde o žádný
nečekaný jev, ale o evoluci a přirozený sled událostí, byť na místě nejvyšším. Takže
nebojte se, nezemřel! „Císař“ Honza Milota se po 20 letech rozhodl sejmout ze svých
beder nejen velkou zodpovědnost, ale i slávu a předal štafetu těm „později narozeným“, kteří budou tuto slávu tradiční a velice oblíbené kadaňské slavnosti šířit dále.
Honzo Miloto, rozhodl ses předat žezlo mladšímu. Dnes, když poprvé vidíš v
sedle koní nového císaře a císařovnu, není ti to líto a nemáš pocit, že ses třeba v
rozhodování unáhlil?
Já myslím, že lítost není na místě. Ke každé profesi patří rozhodnutí a poslání, že člověk má končit včas. Ono je to velké umění odejít včas a já jsem se do toho chtěl trefit.
Nehledě na to, že dalším z důvodů bylo stoupající se angažování v přípravě Císařského dne. Já jsem tím, že jsem byl císařem, nenasadil jen paruku, vousy a korunu.
Já jsem musel předtím, a musím i nadále, udělat obrovskou spoustu práce ohledně
organizace této slavnosti. A už to bylo na jednoho člověka moc. Ale to beru jako
„druhý“ důvod. Ten první byl rozumový, kdy jsem si řekl, že je lepší si říct sám, že
odejdu, než aby mi to za čas řekl někdo jiný.
Ty žiješ už nějaký „ten pátek“ v Kadani, ale pocházíš z Klášterce. Volba na nového císaře padla na Miroslava Nyklíčka, takže další císař přijíždí do Kadaně opět
z Klášterce.
Tak je to pravda a dokonce se divím, že se proti tomu Kadaň ještě nevzbouřila
(úsměv). Ale to je dáno tím, že jsme od prvního ročníku divadelní část Císařského
dne zajišťovali my, klášterečtí ochotníci. Takže bylo zcela logické, že nástupci, kteří
po nás přijdou, budou opět z „Klasu“, tudíž opět z Klášterce. Co se týče přímo konkrétně Míry Nyklíčka a Majdy Nucové ... já jsem se dlouho rozmýšlel, kdo by to po
nás převzal a nakonec volba padla na ně, protože to jsou nejvhodnější typy.
Tím, že padlo jméno Magdy Nucové je řečeno také to, že s odstupujícím císařem
skončila i role Ivety Svobodové jako císařovny. Jak to přijala ona?
Tak ta to měla vzhledem k tomu, že já jsem se takto rozhodl, trochu komplikované. Nezbývalo jí nic jiného, než skončit se mnou, protože není možné v této dvojici
střídat jenom jednoho. Prostě já chtěl, ona musela. Já se jí za to strašlivě omlouvám
a chtěl bych jí touto cestou velice poděkovat za těch 20 let, kdy mně stála po boku.
Ještě k tomu střídání. Hodně se mluvilo jen o císařské dvojici, ale vlastně on s námi
střídá i Karel Vodrážka, který 20 let dělal šaška a od letošního ročníku ho nahrazuje
Honza Valta. I Karlovi bych chtěl poděkovat jako královskému šaškovi za těch 20 let,
kdy nám ležel u nohou.
Ještě, než se zeptám na pocity nového císaře a císařovny, co bys jim popřál a vůbec i Císařskému dni do budoucna?
Já bych jim skutečně přál, aby je lidi přijali. Minimálně tak, jako nás. Aby se časem
tito představitelé hlavních rolí stali ikonou Císařského dne tak, jako já s Ivetou. A
Císařskému dni bych přál velice to, co tento historicky a kulturně rozvrácený kraj
potřebuje nejvíc - a to jsou dlouhodobé tradice. Mým osobním přáním pak je, aby
Císařský den nežil jen třeba 30 nebo 40 let, ale aby to šlo přes generace.
Miroslave Nyklíčku, pro dnešek jsi v Kadani tou nejmocnější a nejsledovanější
postavou. Jak se cítíš a jak jsi připravený na roli „nového císaře“?
Připravoval jsem se co nejsvědomitěji a jediné, co cítím, je šílená zodpovědnost, protože vstupuju do něčeho, co se budovalo 20 let a nechci to zkazit. Je to taková „schýza“, protože moje představa se trochu liší od představy scénáristů a všech kolem. Ale
ta je už jasně 20 let budovaná a daná, a tak se musím do té role napasovat. Myslím,
že to dopadne dobře, alespoň soudím podle včerejší zkoušky, že to s Majdou zvládneme.
Máš v sobě nějaký „podpůrný“ prostředky mimo piva?
No to určitě nemám. Jen to pivko. Ale to jen proto, že jsme změnili trochu program.
My už jsme dopoledne byli v domově důchodců a teď nás teprve čeká hlavní program. Mluvil jsem tam, tančil a už jsem tak vyprahlej, že jsem si to pivo musel dát,
protože bych nebyl schopný říct jediné slovo. Ono to stejně ze mě rychle vyprchá,
jen co vlezu na koně.
Magdo Nucová, krásná nová císařovno, jaké jsou pocity před „startem“?
Mně to zatím nedochází. Momentálně si tady sedím v kostýmu mezi stromečkama
na seřadišti a je to dobrý. Myslím si ale, že jak vlezu na koně, tak to bude trochu horší,
ta tréma tam je určitě.
Jak ses připravila na to, že slavnostně přijedeš na naprosto zaplněné náměstí v
Kadani, kde budeš ty a Míra v hledáčku několika tisíců párů očí, které třeba budou čekat na nějaké vaše zaváhání?
Neumím si to představit. Protože loni, když nám předávali korunu, tak jsme tam
vlezli, nic jsme nedělali, jen mrkali okolo sebe a stejně to člověka v tu chvíli zahltí.
Já jen doufám, že mě to dneska nezahltí tak, abych nemohla mluvit, chodit, apod.
Trochu se bojím. Ale uvidíme ...
-rony-

Bláznivý pětiboj
Městská knihovna hluboce soucítí se
svými dětskými čtenáři, surově vrženými do reality každodenního docházení do školy. Abychom předešli stresu,
který by se mohl z prvních školních
dnů ve školácích nahromadit, rozhodli
jsme se s tím něco udělat. A proto vás,
všechny děti z Klášterce nad Ohří, zveme na další ročník rozpustilých soutěží
„BLÁZNIVÝ PĚTIBOJ“ do městské
knihovny. Zasoutěžíte si o drobné
ceny, poklábosíte s kamarády a užijete spoustu legrace. KDY? Neváhejte a
přijďte ve čtvrtek 19. 9. od 15 do 17 hodin do městské knihovny. Vy, co ještě
nejste našimi čtenáři, se po knihovně
alespoň porozhlédnete a když se vám
tu bude líbit, můžete se přihlásit. Těšíme se na vás.

Den „D“ s hasiči

Děti z „Jablíčkové školky“ ze třídy „Barvička“ si prožily dlouho očekávaný den
s hasiči. Dlouho očekávaný proto, že
hasiči museli zasahovat při letošních záplavách a zábava s dětmi musela počkat.
V „Den D“ se děti svezly od školky na
„Zatopenou“ hasičským autem za doprovodu dobrovolných hasičů a svých
učitelek Lenky Walterové, Evy Vackeové a Jitky Walterové. Na „Zatopené“
na děti čekala skupina dobrovolných
hasičů z Klášterce nad Ohří, která se
jim postarala o spoustu zábavy a zážitků jako je jízda na čtyřkolce a svezení v
záchranném člunu po řece Ohři. Děti
si zastříkaly z požární hadice, soutěžily
ve vědomostních znalostech a nakonec
hasiči dětem opekli buřtíky. Spokojeni z
krásně prožitého dne jsme se opět hasičským autem vrátili do školky. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zúčastněným dobrovolným hasičům, zvláště
pak panu Davidu Čižinskému, který
celou akci dětem z barvičkové třídy „U
Jablíček“ zorganizoval. -L. WalterováV červenci oslavila
nádherné životní jubileum 80 let paní
Marie Havlová.
Hodně zdraví v dalších letech přeje rodina Havlova.
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.

ŘÁDKOVÁ
Prodám zděnou chatu se zahradou(519m) v chat.oblasti lázně Evženie(300m od pramene Evženie). Suché wc, bez zavedené vody-studánka
na vodu 50m, snadný přístup k řece,
upravený pozemek, zateplená lepenková střecha, 230/400V. Cena k jednání
480tis. Foto+ info na e-mailu 7enil@
seznam.cz
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.

INZERCE

Bez Ohnišova si to už neumí představit

Letní prázdniny končí. Většina z nás se vydala trávit dovolené podle svých představ.
Někdo preferuje zahraničí, jiní nedají dopustit na krásy naší republiky. Každoročně
ale přichází trochu trauma pro rodiče, jak naplánovat, aby se jejich ratolesti po dlouhé
dva měsíce nenudily. Dovolenou všechny dny nepokryjí, a tak volí různé možnosti.
Babičky, příbuzné a nebo stále oblíbené tábory. Asi málokdo v našem městě nezaslechl slovo „Ohnišov“. Je to legenda mezi tábory, kam klášterečtí již po dlouhá léta
jezdí. A když říkáme dlouhá léta, vězte, že brzy to už bude 30 let. Kde se vzalo v našem
městě povědomí o malé vesničce v nádherném kraji Náchodska a koho vůbec napadlo založit pionýrský tábor právě zde? „To byl kdysi dávno nápad Helenky Bišové, po
které je ohnišovský tábor pojmenovaný,“ prozrazuje tajemství Lenka Pekárová, která je
jednou z hlavních vedoucí tábora. „Když končil tábor ve Žluticích, tak se hledalo nové
místo. Helenka z tohoto kraje pocházela, vyrůstala v nedaleké Dobrušce, věděla tady o
těch krásných místech a měla zde stále své kontakty. Proto nebyl problém si to krásné
místo najít a pronajmout. I když do Ohnišova jsme se nestěhovali hned napoprvé. Napřed jsme byli asi 5 let v Kounově, který je kousíček odsud. Ale tam nám stále hrozila
„velká voda“, proto jsme se nakonec přesunuli sem, do Ohnišova“. Tímto táborem už
prošly stovky dětí. A prakticky se zde už střídají generace. Ti, co jezdili na tábor jako
děti, jsou už dnes dospělí a posílají do těchto nezapomenutelných míst zase své děti.
Nemají o ně strach, protože si moc dobře pamatují, jak do Ohnišova rádi jezdili, co
zde vše prožili. Našli tady spoustu kamarádů, vzniklo mnoho přátelství, někdy i na
celý život a také první lásky. „Je to pravda“, usmívá se Lenka Pekárová. „Několik párů
se nám zde natolik sblížilo, že jsou z nich nakonec partneři i manželé. Dokonce jsme
zde už měli i táborovou svatbu. Pán, který sem jezdil jako malý chlapec, se zde oženil a
zůstal tady. Jsme s ním stále v kontaktu, protože nám zajišťuje takové to ohlídání během
roku.“ Také moje děti do Ohnišova rády jezdily a nikdy nepřijely zklamané. Proto mě
napadlo, co takhle strávit jeden den na táboře? Zavzpomínat na doby, kdy jsem jako
malý kluk také jezdíval prožívat dobrodružství, které jsem znal jen z knížek. Že to byl
dobrý nápad a prožitý fajnový den, o tom se můžete přesvědčit na našem webu www.
klnoviny.cz, kde jsme pro vás připravili bohatou fotogalerii. rony-

Pořadatelé Vysmátého léta děkují
Po úspěšném zakončení jubilejního 10. ročníku Vysmátého léta v Kadani, bychom rádi poděkovali všem, díky kterým jsem měli možnost rockfest uspořádat. Jmenovitě to jsou naši hlavní partneři: Skupina ČEZ, Pivovar Krušovice, Donaldson Czech Republic s.r.o., Kulturní zařízení Kadaň, dále mediálním
partnerům Rádio Evropa 2, Prima COOL, MF DNES a všem dalším partnerům
a sponzorům. Velký dík za marketingovou podporu, patří programu: „Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Podporováno z
Evropského fondu pro regionální rozvoj“.
A na závěr samozřejmě děkujeme všem fanouškům a návštěvníkům, bez kterých bychom akci nemohli vůbec uskutečnit, za skvělou náladu a super atmosféru. Veškeré první fotky a videa z akce najdete na našich facebookových
stránkách. Všechny sponzory a partnery naleznete v sekci „info – partneři“ na
www.rockfest.cz
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Na kole okolo Klášterce

Před dvěma lety jsem začal jezdit na kole. Vím, trochu pozdě v
mých 40+ letech, ale velice mne to začalo bavit. A samozřejmě,
hned jsem narazil na různá úskalí. Prvním z nich je, že z Klášterce je to prakticky všude, asi kromě cyklostezky do Kadaně, do kopce. Ale postupně jsem si
našel několik pěkných a možná ne až tak známých tras, o které bych se chtěl
podělit. Pro někoho to samozřejmě bude již dlouho známá věc.
Klášterec - koupaliště Prunéřov - elektrárny - Mikulovice - Klášterec je trasa,
která snad ani není tak moc náročná na převýšení, ujela ji i moje žena. Ale poněkud náročnější je na terén. Zato vás odmění průjezdem krásnou přírodou
a možná se i odměníte sami v hospůdce na koupališti. Z Klášterce je třeba vystoupat ke kapličce, to je asi největší stoupání, které budete absolvovat. U ní
potom odbočíte na silnici nad průmyslovou zónou. Jedete po asfaltu, ale je zde
pěkně. Jen si prosím uvědomte, že zde jezdí auta. Po této silnici dojedete až ke
křižovatce v bývalém Vernéřově a zde si vyšlápnete kousek do kopce až k místu,
kde stávala hospoda U Lípy. Tady začíná terénnější část výletu, ale nebojte se,
pokud nevlastníte silniční speciál, projedete všude. U Lípy tedy odbočíte doprava a zpočátku po špatné asfaltce pojedete podhůřím Krušných hor v místech
zaniklých vesnic Pavlov a Potočná. Rozbitý asfalt se záhy změní v ještě rozbitější,
potom v polní cestu, nakonec se projedete kousek po špatné „panelce“. Ale zase
na druhou stranu zde projíždíte divočinou, super přírodou, stojí to za to. Cestou
překonáte i několik kopečků, ale nic dlouhého, co by se v případě krize nedalo vytlačit. Pokud vždy odbočíte správně (vpravo, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo)
sjíždíte za krátký čas do Prunéřova a můžete se v hospůdce v kempu odměnit
za svůj výkon. Ale co cesta domů? Přeci nepojedeme stejnou trasou. Nebojte,
nepojedeme. Od kempu sjeďte ke třináctce a OPATRNĚ ji přejeďte, souběžnou
asfaltkou podél elektrárny dojeďte až k prunéřovské jedničce, dále na Kadaň a
potom před podjezdem doprava. Zde projedete mezi poli, ale za malou chvíli
opět najíždíte na asfalt, který vás přivede k další silnici do Kadaně. A to už jsme
skoro doma, silnici přejedete a asi po 500 metrech odbočíte doleva. Projedete
zrušenými Mikulovicemi až na křižovatku u lomu. Zde se můžete rozhodnout,
zda ještě máte sílu dojet do Kadaně a po cyklostezce zpět domů (pozor kopec!).
My ale odbočíme doprava a po silnici se vydáme do Klášterce. Je tu drobný
kopeček, ale nic, co by vám dělalo veliké problémy.
Tato trasa je dlouhá asi 20 km, ale věřte mi, zvládne ji i pokročilejší začátečník.
Doporučuji nejezdit ji po vydatnějších deštích, to je tam bahýnko a louže, ale
jinak je to moc pěkná vyjížďka. Jen kdyby se na začátku nemuselo vystoupat k té
kapličce...
-M. Biša-

Soutěžili jsme s fa. Koberce Breno
Vážení čtenáři,
Klášterecké noviny společně s firmou KOBERCE BRENO pro vás o prázdninách
připravily soutěž o hodnotné ceny. Stačilo správně odpovědět na tři soutěžní otázky a odeslat přiložený kupón na naši uvedenou adresu. Představujeme vám výherce prvního kola soutěže. Pan Michal Novák z Chomutova si za správné odpovědi
převzal z rukou Markéty Brtníčkové DVD přehrávač. Výherce druhého kola si
cenu může vyzvednout na Zámku v Klášterci nad Ohří.

Výherce druhého kola soutěže:
Topinkovač získává ** Martin Kovář - Klášterec nad Ohří **

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

Rozhovor s restaurátorem Sedmi bolestí Panny Marie

V létě se začalo s restaurováním vzácných kaplí Sedmi bolestí Panny Marie,
které jsou situovány v horní části kláštereckého zámeckého parku. Dříve bývaly nesprávně označovány jako Křížová cesta. Kaple byly vytvořeny nejspíše
roku 1691 na popud Michala Oswalda
Thuna. Dnes přinášíme čtenářům rozhovor s restaurátorem Janem Víchem,
jehož sdružení bylo vybráno, aby kapličky zrenovovalo. V Klášterci nepůsobí poprvé, restauroval také sloup Nejsvětější Trojice na náměstí.
Jak byste zhodnotil stav kaplí před restaurováním?
Devastace památky spočívala především v dost hrubých vandalských zásazích, které tady probíhaly zřejmě průběžně. Nejen, že byla zničena výzdoba
na tympanonu, ale byly poničeny kříže a
ozdobné koule, reliéfy pak byly nejčastěji poškozeny otlučením kameny, různými malůvkami, nátěry a nastříkanými
graffiti. Jediné obrovské štěstí památek
ve vašem regionu je, že jsou z velice kvalitního kamene. Byl použit černovický
pískovec s velkým obsahem křemene,
který poměrně slušně odolává nejen
vandalům, ale i přírodním procesům.
Mohl byste popsat jednotlivé fáze restaurování?
V první fázi probíhá restaurátorský průzkum a připravuje se dokumentace výchozího stavu, kdy se hledají jak veškeré
dostupné archivní informace, tak se
přímo na místě zkoumá vývoj vzhledu
v souvislosti s historickými opravami a
změnami, fragmenty a souvrství starších povrchových úprav, dokumentuje
se aktuální stav poškození. Tato památka už byla opravována několikrát, jsou
na ní patrné nejméně dva dřívější rekonstrukční zásahy. Písemné historické
doklady o minulých opravách nemáme
však žádné. Hned po průzkumu následuje vypracování záměru a projednání
koncepce s odbornými pracovníky Národního památkového ústavu. Dále se
pokračuje čištěním od všech biologických náletů, nevhodných povrchových
úprav, včetně vrstev depozit, různých
sazí a rozpustných i nerozpustných
nečistot, u těch se musí zvlášť opatrně
postupovat - často i lokálním naměkčováním. Čistí se jak mechanicky tak
chemicky, ale musí se velmi šetrně. Hranice očištění je přesně tam, kde začíná
původní kamenná hmota, během čistícího procesu se respektují i dochovaná
souvrství historických barevných úprav,
pokud se, a to nejčastěji již jen ve fragmentech, objeví.
U prvního zastavení jste asi sprej
mohli odstranit lépe než barvu, že?
To, co vidíte očištěné, šlo dolů, zaplať
pánbůh za to. No a to, co tam ulpívá,
nebo je nerozpustné nebo by odstranění agresivnějšími chemikáliemi už
vážně narušilo kámen, to ještě vidíte.
Není naším cílem čistit za každou cenu
až na holý kámen. Někde by patina stáří
měla trošičku zůstat. My jsme tu vlastně
u zastavení nejzachovalejšího, které je již
z větší části vytmeleno. Tmely se potom

samozřejmě retušují, aby se potlačily a
barevně nebo strukturou nevystupovaly. Výsledek nemá být rušivý, protože cílem je, aby kamenný celek vypadal staře,
ale ušlechtile a nerozbitě. Samozřejmě
probíhají také další operace, například
biosanace, při níž se likvidují mechy,
lišejníky, a další mikrovegetace. Teď
minimálně měsíc musíme počkat, aby
nám provedené tmely a doplňky tvarosloví vyzrály. To je stejné jako při dělání
omítek, taky je nemůžete hned natírat.
Úplně stejná pravidla platí v tomto případě o tmelení a doplňování. Poslední
fáze je potom jemná plastická a barevná
lazurní retuš s následnou hydrofobizací.
Jak postupujete, pokud je třeba domodelovat nějaký tvar?
Například u druhého zastavení, které se
zachovalo, je reliéf čitelný. Vidíte, že doplňky, které teď jsou před retuší barevně
odlišitelné, byly provedeny opravdu v
minimální míře, často na místech, kde
vlastně už byly doplňky z předchozích
restaurátorských zásahů, ostatní doplňky tvarů navazují na dochované tvarosloví a analogie potud, pokud nám stav
zachovalosti umožňuje se v tvaru přesně
orientovat. Čím je však dílo poškozenější a čím delší je doba, která uběhla od
vytvoření památky, tím méně rekonstruujeme často již jen hypotetický tvar a
spíše přistupujeme ke konzervační metodě. Domodelovávat ručičky a hlavičky, dotvářet draperie a celé kompozice,
když nevíme, jak vypadaly, to je historický anachronismus. Výsledek sice může
na první dojem vypadat moc hezky, ale
s odborným restaurováním a respektem
k podobě a hodnotám dávného autorského díla má málo společného.
V třetím zastavení však velký kus kamene přímo chyběl. Existuje sice černobílá fotografie ze 70. let, na níž ještě vidíme reliéf celý, ale snímek není
příliš čitelný.
My jsme tady zvolili koncepci, která byla
u dalších zničených zastavení nastartována restaurátory v 70. letech. Kolegové
se tehdy rozhodli, že plochu, kde reliéf
původně byl, vyplní jakousi reminiscencí „barokního ducha“. Víceméně vypadá
jako taková zvrásněná, mračná plocha,
která se snaží nerušit celkový dojem, ale
také nic neříká. Nám v této fázi nezbylo
nic jiného, než se pokusit na tuto koncepci navázat. My jsme vlastně tady onu
velikou chybějící část reliéfu pojali podobně, jak to občas vidíte u konzervace
malířských památek. U historických
nástěnných maleb, když zcela chybí nějaká část, tak se vytvoří čistá, neutrální
plocha a konzervuje se a případně retušuje, pouze odhalená, existující část, kde
je možné původní kresbu a barevnost
ještě nalézt. Tady jsme dotvořili neutrální plochu, která je teď velmi světlá,
ale barevnou retuší je možné ji následně
zakomponovat do celku.
Úlomek ze třetího zastavení se vůbec
nezachoval?
Ne. My jsme z něho nenašli vůbec nic.
Podle fotografie víme, že se jedná o kázání dvanáctiletého Ježíše. Takže u tohoto reliéfu jsme navázali na koncepci,
která už je dána u ostatních dříve opravovaných zastavení.
Takže tam „barokního ducha“ jen
doplníte?
No, ani ne. To se tak nedá brát. Tam by
mohla být buď rovná plocha, nebo zvlněná struktura připomínající vzdáleně
ona „mračna“. Samozřejmě ještě to není
úplně definitivní, budeme tyto věci ještě konzultovat s doktorem Honysem z
Národního památkového ústavu v Ústí
nad Labem, tohle je první krok možné
koncepce. Restaurování je proces, kdy

se mnohdy koncepce přizpůsobuje
nebo mění během práce a to podle toho,
co se během zásahu konkrétně nalezne,
nebo podle toho, k čemu se po odborné
diskusi dospěje. Není možné na začátku
si říct, bude to tak a tak a za každou cenu
se této šablony držet, protože musíme
vycházet i z informací, které průběžně
po dobu celého procesu získáváme. V
tomto případě jde o otevřenou záležitost. Uvidíme, na čem se dohodneme s
památkáři.
Máme důležitou otázku. Už jste někdy restaurovali podobnou památku,
nemyslíme teď Křížovou cestu, ale
opravdu Sedm bolestí Panny Marie?
Ne. Sedm bolestí Panny Marie restaurujeme poprvé. Křížových cest jsme restaurovali několik, jednu velice zajímavou a krásnou v Kadani. To je ta poutní
cesta parkem směrem k františkánskému klášteru. Před několika lety tam
ve dvou etapách proběhla záchranná
akce. Kadaňská zastavení jsou naštěstí
v mnohem lepším stavu. Dá se říct, že
některá jsou vandalskou destrukcí téměř netknutá.
Tady je totiž problém, že se naše
kapličky nacházejí opravdu v odlehlé části parku. Velmi špatně se dají
kontrolovat. Nemyslíte si, že je vandalové zase poničí? Jak to pak na vás
působí?
Jak to asi působí, je nasnadě, že. Nejde
jenom o to, že vidíte svou vlastní zničenou práci, ale především jsme opět
svědky ničení posledních hodnot, které
tato civilizace má. Nicméně všímáme si
i zajímavých, nadějných momentů. Například na náměstí na sloupu Nejsvětější Trojice můžete vidět zlacené atributy,
které jsou v dosahu rukou, a během
dvou let se neztratily a nikdo se jich ani
nedotkl. Že by se posouvala doba? Nebo
že by se báli kamer? Kdo ví. Takže to nás
příjemně překvapilo. Navíc mám zkušenost, že když se něco opraví a je to čisté,
udržované a je o to veřejný zájem, tak se
aktivita vandalů mohutně sníží. I u nich
existuje zřejmě ještě nějaká hranice morální sebekontroly, ale v momentě, když
už je věc „načatá“, tak se přidává další
a další násilí. Je to taková podivná psychologická věc. Ale asi to takhle ve světě
funguje. Co se týče konkrétně těchto
sedmi zastavení, jejich restaurování probíhá v souvislosti s revitalizací parku.
Město se začalo velmi starat a dokonce
tady i příroda bude revitalizována, tato
část parku bude lépe zpřístupněna, takže se dá počítat s tím, že by snad už doba
nejhrubšího vandalství měla pominout.
I když, samozřejmě, pak není od věci to,
co doporučuji. V momentě, kdy se objeví první nástřik, graffiti, tak je dobré ho
hned odstranit, aby nepřitahovalo další
pozornost, protože potom se přidávají
další, ulevují si od své frustrace podobně
jako pejskové u patníku, hned přiběhnou všichni ostatní a uleví si také.
Součástí naší studentské odborné
práce na téma mariánské památky je
také popularizace. My si totiž myslíme, že když lidé budou vědět, o co se
jedná, památkám to pomůže.
Já s vámi souhlasím, protože jinak to
možné není. Buďto je mezi lidmi informovanost a vzdělanost, nebo tupost
a tma. Takhle to v historii vždycky bylo
a bude. Což je i důvod, proč jsem zanechal na chvilku práce a rád k této dobré
věci snad malinko přispěl rozhovorem.
Dělám to pro obecnou kulturu, pro svět,
ve kterém žijeme. A žijeme v tak hezkém světě, jaký si jej uděláme.
Rozhovor připravili Matouš Mokrý a
Adéla Kodytková z Gymnázia a SOŠ
Klášterec n. O.
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Do školy s Arabelou

Zámecké kulturní léto

Občanské sdružení Bezpečný Klášterec nad Ohří zastoupené předsedou Bc. Jaroslavem Kohoutem a jednatelkou
Evou Bártovou Vás zve dne 08. 09. 2013 od 13.00 hodin na
fotbalový stadion v Klášterci nad Ohří, kde se uskuteční vystoupení mediálně známého fotbalového týmu ARABELA v
exhibičním fotbalovém zápase a představení techniky hasičů
i policie.

Zámek Klášterec nad Ohří odstartoval na začátku července nový letní seriál kulturních akcí pod názvem „Zámecké
kulturní léto“, který měl ve svém programu akce zaměřené
na všechny věkové kategorie a každý tak měl možnost si
vybrat podle svého gusta. „Snažili jsme se po roce nečinnosti
v oblasti kultury sehnat nějaké finanční prostředky, abychom
opět občanům a návštěvníkům našeho města zpříjemnili
tyto dva letní prázdninové měsíce,“ hodnotí končící letní
kulturní sezónu ředitel zámku v Klášterci nad Ohří Ing.
Petr Hybner.
„Hned na začátku je však potřeba poděkovat skupině ČEZ,
která nám na realizaci zámeckého kulturního léta přispěla
a bez její finanční pomoci by realizace našeho projektu nebyla jednoduchá. Snažili jsme se vyvolat v lidech to, že se
na zámku opět každý víkend něco děje. Nechci se vracet k
tomu, proč došlo k určité proluce, kvůli které se zde bohužel
rok žádné kulturní akce nedělaly. Každopádně se to odrazilo
v návštěvnosti letošních akcí, kterou jsme si představovali trochu větší. Lidé na zámek zanevřeli, protože nechápali
souvislosti, proč jsme v loňském roce „stagnovali“. Proto
návštěvnost letos ještě nebyla ideální. Myslíme si, že to také
mohlo být způsobeno nejen tou přetrženou nití, ale i tím,
jaké panovalo letošní počasí. Extrémní vedra lákala spíše na
koupaliště nebo ke grilu na zahrádce. Mohu ale slíbit, že se
nevzdáme a budeme pokračovat. Naším záměrem zůstává,
aby každou neděli byla pohádka. Zachováme určitě posezení
pod lampiony, kde dáme možnost místním kapelám. Letos
si naše pódium vyzkoušeli Las Pegas nebo Hnedle Vedle.
Bohužel kvůli průtrži mračen byla zrušena Krušnohorská
veselá kapela. Připravíme opět takové ty perličky v podobě
nějaké větší akce. Pro letošní srpen to bude například koncert vážné i nevážné hudby se sopranistkou Pavlínou Senič,
kde jako host vystoupí herec Pavel Nový. Takové akce by
měly další kulturní zámecká léta zvednout. Pro letošní rok
jsme produkčně spolupracovali s Tomášem Bartákem, který
dal myšlenku celému programu. I příští rok bychom chtěli u
této spolupráce zůstat, ale máme v plánu i spolupráci právě
s již zmiňovanou Pavlínou Senič, která pochází také odsud
a má kontakty zase na jiné umělce, které bychom v Klášterci
rádi uvítali. Zámecké léto je pomalu za námi. Zbývají ještě
poslední akce a jsme rádi, že se nám podařilo opět posunout
kulturu ve městě tím správným směrem. Příští rok máme v
plánu pokračovat trochu jinou produkční činností a doufejme, že i s větší podporou sponzorů.“
-rony-

KAM ZA KULTUROU ...
.
Zámek
19. VÝSTAVA MINERÁLŮ A HORNICKÉ HISTORIE
Od 31. května 2013 je v prostorách renesančních sálů zámku k vidění tradiční výstava minerálů a hornické historie.
Tato tradiční výstava potrvá do 30. září
2013.
Klub Drak
VÝSTAVA OBRAZŮ
ŠIMONA ČEKALA
Přes svůj vážný zrakový handicap se
Šimon Čekal s velkým nadšením a entuziasmem věnuje výtvarnému umění
- kresbě a malbě. Ve svých dílech především uplatňuje zájem o historii a vojenskou techniku.. Tato výstava potrvá
do 24. září 2013.
od 1. září
Knihovna - minigalerie
LIBOR ŠINDELÁŘ
Výstava fotografií Libora Šindeláře. Navštivte knihovnu v průběhu měsíce září
a října.

Kulturní a preventivní akce má za cíl formou her a sportovního odpoledne se známými osobnostmi z týmu ARABELA
připomenout a formou ukázek představit činnost bezpečnostních složek IZS. Současně nastínit cílené a smysluplné
využití volného času cílovou skupinou mládeže, eliminace
delikventního chování a jednání. Základním cílem je zvýšení bezpečí a podvědomí v primární prevenci.
Celý projekt je výrazně finančně podporován z dotačního titulu „Volný čas 2013“ z fondu Ústeckého kraje, dále „Grantu
2013“ Města Klášterce nad Ohří a samozřejmě sponzorskými dary dlouhodobě spřízněných firem našeho sdružení.

Annika Tetzner v galerii Kryt
V galerii Kryt bude od 6. 9. do 2. 10. k vidění 20 originálních
obrazů Anniky Tetzner, které zapůjčilo muzeum v Teplicích.
Většina jejích obrazů je akryl na plátně, používá ale také
techniku koláže, perokresby, kresby uhlem či tužkou.

7. 9. od 13 hodin
KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY
Hlavní scéna:
Veselí muzikanti - dechovka (Kadaň,
Klášterec n.O.)
Naplech - country ( Klášterec n.O.)
eLKa - hip hop ( Klášterec n.O.)
Yellow Sisters - funky & soul & r‘n‘b (B.
Vaculíková, Praha)
Love Makers - funky & soul (Kadaň,
Klášterec n.O.)
Bára Basiková
Čechomor
Dětská scéna:
Tomáš Barták a Hnedle vedle
Dechový a pěvěcký soubor ZUŠ
Děti z partnerské obce Grossrückerswalde
Doplňkový program:
Dětské atrakce, adrenalinové atrakce,
rytířský tábor, ukázka řemesel, stánkový prodej
8. 9. od 13 hodin
Fotbalový stadion
DO ŠKOLY S ARABELOU
Udělejte si pěkné odpoledne a přijďte
se podívat na Vaše kamarády z televizních obrazovek a také na ty, kteří Vám
jsou připraveni každý okamžik pomoci
v nouzi. A pokud nevyjde počasí, je připravena „mokrá varianta“ v tělocvičně
zimního stadionu.

Annika Tetzner (vl. jménem Sara Channa Eisenmann) je
česká umělkyně v současné době žijící v Izraeli, v Jeruzalémě. Narodila se v Praze. Druhou světovou válku a pobyt nejenom v Terezíně, ale také v Osvětimi - Birkenau (Březinka)
z celé rodiny přežila jen ona a její starší bratr, vzájemně o
sobě však nevěděli, a tak se za jeho života už nesetkali. O
svých zkušenostech a vzpomínkách z raného dětství napsala
několik knih, které si sama ilustrovala. Své obrazy, převážně
s tematikou holocaustu, vystavuje po celém světě. Annika
Tetzner nikdy nepřestala hledat své vzdálené příbuzné a
jejich potomky, pravidelně jezdí do České republiky, spolupracuje s Židovským muzeem v Praze, s Českou televizí
či s Českým rozhlasem. Vernisáž výstavy Anniky Tetzer se
uskuteční 6. 9. 2013 v 17:00.

Vernisáže v galerii Kryt jsou volně
přístupné bez předchozí rezervace.
Vstup je zdarma.
Otevírací doba galerie Kryt:
PO – PÁ 8:30 – 17:00
Červen – září SO+NE 9:00 – 16:00

12.9. od 18 hodin
Kulturní dům
VENEZUELA
– PŘÍRODNÍ RÁJ SVĚTA
Okouzlující, podmanivá i tajemná, tak
by se dala charakterizovat příroda exotické Venezuely. Mohutné řeky, tropické džungle, rozsáhlé savany, majestátní stolové hory s nejvyššími vodopády
světa, pohoří dosahující pětitisícových
výšek, pláže Karibiku - to vše představuje pro nás vzdálená země, po které
nás provede cestovatel Jaromír Novák.
Vstupné: 40 Kč / KMD: 20 Kč
13.9. od 20 hodin
Klub Drak
AMELANCHA
+ PETR ACOUSTIK-WORLD
Písničky s nádechem tajemna k zamyšlení i jen tak k poslouchání.
Vstupné: 50 Kč
13.9. od 19 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
PRO MLÁDEŽ

18.9. od 08.30 hodin
Kulturní dům
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Divadelní představení pro děti MŠ a ZŠ.
Hraje Divadlo Krejčíka Honzy.
19.9.
Kulturní dům
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
19. 9. od 15 - 17 hodin
Knihovna - oddělení pro mládež
BLÁZNIVÝ PĚTIBOJ
Zveme všechny děti z Klášterce nad
Ohří na soutěžní odpoledne. Celé odpoledne budete moci soutěžit v netradičních a srandovních disciplínách. Samozřejmě o ceny. Soutěžíme od 15 do
17 hodin. Čtenáři knihovny si mohou
přivést i kamarády.
20.9. od 21 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
PRO DOSPĚLÉ
20.9. od 18 a 19 hodin
Zámek
THUNOVÉ SE VRACÍ
Netradiční prohlídka Muzea českého
porcelánu, která bude obohacena o
autorské představení Divadelní společnosti KLAS pod názvem „Thunové
se vrací“.
Vstupné 70,- Kč slevy 50,- Kč.
25.9. Vernisáž výstavy
Klub Drak
PAVLÍNA VARGOVÁ
Autorka pracuje s papírem, barvami,
látkou, keramikou a sklem. Na výstavě
představí svou grafickou tvorbu. Tato
výstava potrvá do 5. listopadu 2013.
25. 9. od 16 - 18 hodin
Knihovna - oddělení pro dospělé
POSEZENÍ S... ESOTERIČKOU
- TAJEMNÍ INKOVÉ
Zveme vás do knihovny na další posezení s esoteričkou Ivanou Prokopcovou. Tentokráte si budete povídat o
kultuře Inků.
27.9. od 20 hodin
Klub Drak
OBELIX - FUNKY MUSIC
Dan Suchý a osm přátel.
28.9. od 20 - 01 hodin
Kulturní dům
DISKOTÉKA OLDIES HITŮ
DJ Ivan Mejsnar (Praha) provází historií
oldies hitů 70. – 90. let zahraniční i domácí produkce, za doprovodu světelných laserových efektů. To vše ozvučeno aparaturou fy USA „JBL“.
Vstupné: 80 Kč / KMD: 40 Kč
29.9. od 15 hodin
Kulturní dům
TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA
Divadelní pohádka. Hraje Divadlo Kapsa.
Vstupné: 50 Kč.
13.10. od 19 hodin
Kulturní dům
ZDRAVÝ NEMOCNÝ KAREL RODEN
Excelující v brilantní notoricky známé
Moliérově hořké komedii o panu Arganovi, z nějž bezbřehá hypochondrie
udělala sobce.
Dále hrají: Jana Krausová, Kryštof Hádek (Jaromír Nosek), Marian Roden,
Monika Zoubková (Kristýna Fuitová),
Petr Pěknic (Michal Slaný), Jakub Maceček, Tereza Roglová (Linda Kefrtová),
Marika Žáková a další.
Vstupné: 280 Kč / D: 250 Kč / KMD: 140
Kč
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XC okruhy se jely na nové trati
Na konci června se konal již poosmnácté závod horských kol nazvaný XC
okruhy. Závod, kterého se pravidelně účastní také klášterečtí závodníci,
ovšem pro letošní rok změnil místo
konání. Tradiční Zadní kopec nad kadaňskou nemocnicí vystřídaly louky v
Úhošťanech. A premiéra nového okruhu byla opravdu povedená. Hnízdil
Team, který je pořadatelem celé akce,
připravil pro závodníky i diváky perfektní, ale také těžký okruh, který si pochvalovali nejen účastníci závodu, ale
také přítomní diváci.
„Změnu lokality jsme provedli proto, že
na Zadním kopci už nám bylo trochu
těsno,“ vysvětloval důvody změny místa

holky v kategorii od osmi do deseti let.
Vyhrál Michal Samec, holkám vévodila
Adéla Špičková. Poprvé na celý regulérní okruh vyjeli mládežníci v kategoriích
od 12 do 14 let. Podle předpokladu byli
nejrychlejší ti nejstarší. Nakonec vyhrál
stylem start-cíl Petr Konopásek.
Hlavní kategorie závodily až po poledni. A v jedné z nich nastoupil na start
také ředitel závodu Martin Šindelář.
„Dopadnu katastrofálně,“ svěřil se nám
před závodem. „Na kole jsem letos asi
počtvrté, protože jsem se soustředil na
běhání. Takže tenhle závod je moje letošní premiéra na kole.“ Ta nakonec
dopadla pro Martina Šindeláře více než
dobře. Skončil na čtvrtém místě, když

Fišerův memoriál vyhrál klášterecký závodník Lerch
Na začátku července se u kadaňského
vodního mlýna konal již 11. ročník
Memoriálu Václava Fišera ve vodním
slalomu. Jeho pořadatelem byl Oddíl
kanoistiky a vodního slalomu TJ DNT
Kadaň.
„Včera to bylo Mistrovství České republiky veteránů a Český pohár předžáků,“
upřesnila zaměření závodů organizátorka Lucie Černá. „Měli jsme dvě stovky
startů, takže je tu tak půl na půl, sto dětí,
sto dospělých. Závody byly výborný, moc
jsme si to letos užili.“
Závodníkům také vyšlo počasí na jedničku. Vysokou účast vodních slalomářů si pochvalovala i ředitelka závodů.
„Jsme spokojený maximálně, nebylo vedro, takže to bylo super. Závodníci jsou
navíc unešení nejen ze závodů a počasí, ale také z města a okolí.“ Vedoucí kadaňského oddílu vodních slalomářů Lucie Černá
také letos závodila v kategorii veteránů. „Mně se to letos docela povedlo,“ usmívala se Černá. „Včera na Mistrovství veteránů jsem
byla druhá na kajaku a druhá na singlu, takže maximální spokojenost“
Kadaňské závody si nenechal letos ujít ani klášterecký závodník Adam Lerch. Naděje vodního slalomu jezdí do Kadaně každý
rok a rok od roku jsou jeho výsledky slibnější. Letos skončil v kategorii mladších dorostenců na prvním místě. „V Kadani se mi
vždycky závodí dobře,“ pochvaloval si Adam Lerch. „Proto jsem taky skončil první a mám z toho velkou radost.“

Wembloudovy hrby

Jubilejní 5. ročník v obraze

konání závodu jeho ředitel Martin Šindelář. „Tahle lokalita je ovšem velmi kouzelná a fantastická, takže si myslím, že
ta změna byla ku prospěchu věci. Chtěli
jsme sice tradici Zadního kopce zachovat, ale nepovedlo se.“
Organizátoři ovšem na nové trati nepřipravovali žádné záludnosti nebo nečekané novinky. Podle Martina Šindeláře
byla trať profilově podobná té na Zadním kopci, a to z prostého důvodu, aby
ji mohl jet opravdu každý. Což potvrdil
hned první závod, při němž se na trať
vydaly děti na odstrkovadlech. Zkrácený okruh pak absolvovaly děti do šesti
let. Ten nakonec vyhrál mezi kluky Petr
Malecha, mezi holkami si nejcennější
medaili odnesla Jolana Šťovíčková.
Tři zkrácené okruhy čekaly na kluky a

ho těsně v závěru závodu předjel Karel
Vodrážka. Zvítězil Josef Zavadil.
Ředitel závodu, klášterecký Martin Šindelář, se ovšem může z poslední doby
pochlubit skvělým sportovním výkonem. „Běžel jsem Pražský maraton za
dvě hodiny, čtyřicet čtyři minuty. Chtěl
jsem to udělat pod čtyřicet, můj sen byl
osmatřicet, což je ženský olympijský nominační rekord, ale to se nepovedlo. Vím,
v čem to bylo, příště to chci zkusit znovu,
tak se uvidí,“ dodal na závěr.
Posledním závodem dne byl společný
start kategorií M18, M20 a M30. Od
startu do cíle pro sebe vítězství urval
Pavel Linet, před druhým Vojtěchem
Marvanem, který zároveň vyhrál kategorii M20. V kategorii M18 vyhrál Jaroslav Vojíř.

První ročník turnaje O pohár starostky
Na konci července se v tenisovém areálu Lázní Evženie uskutečnil první ročník nového turnaje O pohár starostky města. Turnaje se zúčastnilo dvanáct dvojic. Turnaj
byl specifický především tím, pro koho byl určen.
„Tímto turnajem jsme chtěli přilákat do města a potažmo do našeho tenisového areálu
především zástupce firem a společností z našeho města a okolí,“ řekl nám hlavní organizátor turnaje Petr Gillich z tenisového klubu Lázní Evženie. „Cílem bylo navázat
kontakty nejen mezi tenisovým klubem a těmito společnostmi, ale také zprostředkovat spolupráci těchto firem.“ Kdo se stal nakonec vítězem a odnesl si výše zmíněný
pohár nebylo vůbec důležité. Podle Petra Gillicha se však podařilo splnit cíl, který
si organizátoři při přípravě turnaje dali. „Já jsem s turnajem velice spokojen,“ dodal
Gillich. „Vládla při něm pohodová, přátelská a příjemná atmosféra. Zástupci jednotlivých společností začali neformálně navazovat vztahy a to bylo hlavním smyslem akce.
Určitě ho budeme organizovat i příští rok a doufáme, že se z turnaje stane tradice
našeho tenisového klubu.“

Od mlhy pomohou „vrtule“
Po více než ročním úsilí byly na zimním
stadionu konečně nainstalovány pomaloběžné velkoprůměrové ventilátory na
rozhánění mlhy. Tento problém každoročně ztěžoval nebo úplně znemožňoval
tréninky a zápasy našich žákovských a
dorosteneckých týmů, včetně „A“ mužstva. V posledních letech se každoročně
jednalo o více než 50 dní, kdy se díky
teplotě, tlaku a následně nepříznivého
rosného bodu, vytvořila nad ledovou
plochou mlha, která byla v některých
dnech tak hustá, že nebylo vidět ani
na 10 metrů. Díky společnému úsilí
Městského úřadu a provozovatele areálu se podařilo před cca dvěma týdny
„vrtule“ namontovat a výsledek mohli
vidět na vlastní oči přítomní diváci na
hokejovém utkání Klášterec - Salzburg
v pondělí 19. 8. 2013. Zatímco na zimním stadionu v Kadani byla ve stejný
čas mlha tak hustá, že ani nebylo možné
spočítat, kolik hráčů se na ledě pohybuje, tak utkání v Klášterci proběhlo bez
jakýchkoliv problémů, a to se jednalo o
opravdu extrémní situaci. Dalším kladem instalace „vrtulí“ je fakt, že by již
neměla mlha kondenzovat na kovových
a dřevěných konstrukcích, potažmo na
elektroinstalačním zařízení v hale, a tím
by následně nemělo docházet k devastaci budovy zimního stadionu a zařízení.
Prosíme všechny sportovní organizace
a celky působící v Klášterci nad Ohří o
spolupráci, aby, pokud tak ještě neučinily, zaslaly své kontaktní údaje (email,
telefon, kontaktní osobu) a přehled
sportovních aktivit, kterými se zabýváte
na níže uvedený email.
Odbor sociálních věcí, školství a sportu
Kontaktní osoba: Babocká Lucie, DiS.
Email: babocka@muklasterec.cz
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