Stavění májky - 30. 4. 2014 Zahájení turistické sezóny - 17. 5. 2014 Klosterlin - 12. - 14.. 6. 2014 Sochařské sympozium ve dřevě - 24. - 29. 6. 2014 Klášterecké hudební prameny - 4. - 13.7. 2014 Siraex - 16. - 22.. 8. 2014

Noviny občanů města Klášterec nad Ohří



Měsíčník

Jak zlepšit cestovní ruch ve městě
setkání podnikatelů v pohostinství a
cestovním ruchu s představiteli města



Číslo 4/14

24. duben 2014

Kompletní kulturní program na květen

Velký úspěch kláštereckých atletů
na mistrovství ČR
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Požádejte si o grant
Pořadatelé koncertů, festivalů, divadelních přehlídek i jiných kulturních akcí
konajících se na území našeho města ve
druhém pololetí tohoto roku, mohou až
do 31.5. 2014 podávat své žádosti o grant.
Každá žádost 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 70.000 Kč.
Detailní podmínky včetně potřebných
formulářů najdete na www.klasterec.cz.

Velikonoce obalené porcelánem se slavily na zámku

krátce ...

Zastupitelstvo města na svém zasedání
rozdělilo v rámci grantu 2014 částku 3
302 500 Kč. Pro sportovní organizace
je z této částky určeno 2 965 000 Kč,
pro dětské organizace 32 500 Kč, pro
sdružení postižených 115 000 Kč, pro
zájmová sdružení celkem 90 000 Kč a
pro ostatní 100 000 Kč. V rezervě bylo
ponecháno 22 500 Kč na případné ocenění mimořádných výkonů sportovců
v průběhu roku 2014.

Krásné počasí přilákalo do kláštereckého zámku a jeho okolí nejen místní, ale i mnohé návštěvníky ze sousedních měst
a obcí, kteří si přišli užít první velkou akci letošní zámecké sezóny. Tentokrát se ale tradiční pletení pomlázek propojilo s
oslavami 220. výročí výroby porcelánu v našem městě, a tak si mnozí nenechali ujít nově instalovanou výstavu porcelánu,
která je netradičně umístěná po celé expozici Muzea porcelánu. Hlavní program byl samozřejmě připraven pro děti, které
si krásné nedělní odpoledne užívaly nejen s hudebním divadlem Hnedle Vedle,
ale mohly shlédnout i Barevnou pohádku. Dokonce jim přijela zazpívat i česká
superstar, zpěvák Zbyněk Drda. To však nebyl celý výčet z programu. Jako každý
rok, také letos si mohly uplést svoji pomlázku, naučit se v dílnách vyrábět tradiční velikonoční předměty a nebo využít mnohé atrakce, které byly připravené
v zámeckém parku. Také pohádkové tržiště bylo neustále v obležení. Vrcholem
celé akce pak bylo ukončení nadvlády Morany, která vládla po celé zimní období. Poslední cesta této kruté vládkyně, na kterou ji všichni s jásotem vyprovodili,
skončila v řece Ohři. Jaro je definitivně tady.
-rony-

Za odevzdání velké částky peněz
si vysloužili obdiv a uznání
Život přináší příběhy, se kterými se rádi
chlubíme, ale i takové, o kterých se nikdy nikdo nedoví. Ten, který se udál, bychom mohli zařadit do obou kategorií.
Ale je potěšitelné, že tu druhou můžeme
vynechat. Nalezení peněz, které nám
nepatří, to je vždy ožehavé téma. Jak se
zachovat? Zamlčet nález a peníze si ponechat nebo je poctivě vrátit? Pracovníci veřejně prospěšných prací - František
Gábor, Ludovít Olah, Dana Horáčková
a Marcela Urbanová - našli v Klášterci

nad Ohří při vyklízení bytu po smrti
jeho obyvatelky v igelitovém sáčku větší
obnos peněz. Že by si ale tyto peníze nechali, to je ani na chvíli nenapadlo i když
bylo pravděpodobné, že o nich nikdo
nevěděl. Neváhali a ihned kontaktovali
svého nadřízeného a následně také policii. Peníze ani nepočítali a zavezli je
na městský úřad. Tam teprve zjistili, že
jde o částku 63 000 korun. Za svůj čin
od vedení města dostali poděkování a
finanční odměnu.
-rony-

Vedení města a Městského úřadu děkuje Daně Horáčkové, Marcele Urbanové,
Františku Gáborovi a Ludovítu Oláhovi, pracovníkům veřejně prospěšných
prací, za jejich poctivý přístup při nálezu finanční hotovosti. Při úklidu bytu po
zemřelé nalezli finanční hotovost převyšující 60.000 Kč a odevzdali ji svým nadřízeným. Částka byla následně předána do dědického řízení.
Za příkladné jednání patří oběma velký dík. Jsme hrdi na to, že spolupracujeme
s takto poctivými lidmi.
Ing. Kateřina Mazánková
starostka města
Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní,
abyste navštívili náš webový portál

zdarma

Atleti získali medaile z MČR

Vše o kultuře ve městě na jednom místě
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Bc. Jaroslav Kohout
tajemník MÚ

www.klnoviny.cz
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Sloupek
pro starostku
Vážení spoluobčané, čtenáři,
nepatřím zrovna mezi ty, kteří si rádi
připomínají, jak ten čas rychle ubíhá.
Je však skutečností, že první čtvrtina
letošního roku je již za námi a pro nás
mnohé přišlo nejhezčí období roku.
Jaro již běží na plné obrátky, příroda
rozkvetla a svět je najednou plný světla,
nádherných barev a nových zvuků, které v zimních měsících zanikly.
Svátky jara s sebou přináší i hřejivé paprsky jarního sluníčka, které
nám všem dobíjí
potřebnou energii
a zlepšují naši náladu.
V těchto jarních dnech dokončujeme
úklid města, po kterém bude plynule
následovat nutná oprava komunikací
a chodníků. Důležité bude, že některé z nich dostanou zcela nový „kabát“.
Také jsme zahájili nové investiční akce
a pokračovat samozřejmě budou i ty
rozdělané, které jsme nestihli dokončit
v loňském roce.
Ale nejen práce, i odpočinek je pro nás
všechny důležitý. Naše město nabízí
bohatý kulturní i společenský program,
z něhož si každý bude moci vybrat to,
co je mu blízké. Já osobně bych Vás
velmi ráda pozvala v polovině května
na Zahájení turistické sezóny v našem
městě. Letos jsme tuto akci připravili
ve zcela novém pojetí, než jste byli doposud zvyklí. Bohatý program pro vás
všechny nebude tentokrát připraven v
areálu lázní, ale v prostorách zámku,
zámeckého parku a na náměstí. Na vás
pak bude, abyste si tuto akci užili co nejpříjemněji.
Těším se na setkání s Vámi nejen při
pracovních schůzkách, ale také při kulturních, sportovních a společenských
akcích, kde se budeme vzájemně potkávat.
Příjemné, jarem provoněné dny přeje
Vaše starostka Kateřina Mazánková
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Jak zlepšit cestovní ruch ve městě?

Soutěžte o nejhezčí garážová vrata

Policie informuje...

Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje třetí ročník soutěže „O nejhezčí garážová vrata“. Cílem soutěže je vylepšení vzhledu řadových garáží ve městě. Přihlásit se mohou
občané, kteří na území města vlastní řadovou garáž, jež je součástí bytových domů
nebo garážových kolonií a netýká se tedy garáží u rodinných domů. K účasti v soutěži
můžete použít tuto otištěnou přihlášku nebo si ji stáhnout elektronicky z webových
stránek města, kde také naleznete podmínky soutěže. Termín pro odevzdání přihlášek
letošního ročníku je od 1. dubna do 15. května 2014.

Skončil v nemocnici

O tom se diskutovalo ve středu, 16.
dubna na zámku, kde Město Klášterec
nad Ohří uspořádalo setkání podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu.
Vedoucí oddělení vztahů s veřejností a
cestovního ruchu, Dr. Ing. Radka Hodicová, představila výsledky motivačního
šetření mezi turisty a navrhla možnosti
spolupráce mezi přítomnými subjekty
a městem. Další možnosti vzájemné
propagace a podpory přednesli ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří,
o.p.s., Libuše Novotná Pokorná a ře-

Na parkovišti před marketem v Klášterci nad Ohří došlo k napadení. 33letý
muž zde zaútočil pěstí na poškozeného
a způsobil mu zranění, které si vyžádalo ošetření v ústecké nemocnici s
následnou pracovní neschopností. Co
incident vyprovokovalo, nyní vyšetřují
policisté, útočník se bude zodpovídat z
výtržnictví a ublížení na zdraví.

ditel Zámku Klášterec nad Ohří, Ing.
Petr Hybner. Setkání se zúčastnilo cca
15 subjektů působících v Klášterci nad
Ohří a z následné diskuze vzešla řada
zajímavých nápadů, kterými se budou
všichni přítomní nadále zabývat. Podnikatelům v oblasti cestovního ruchu,
kteří se nemohli setkání zúčastnit, bude
zaslána podrobná zpráva z jednání se
všemi informacemi o možnostech spolupráce. Ta podpoří rozvoj cestovního
ruchu ve městě a úroveň zde nabízených služeb.

Objasněné krádeže

Klášterečtí policisté objasnili dva případy krádeží ve městě. Během měsíce
února kdosi odcizil telefonní automat
z budky umístěné před domem v Mírové ulici. Za sebou zanechal škodu za
téměř 26 tisíc korun. K druhé krádeži
došlo v ulici Pod stadionem, kdosi vnikl do kočárkárny domu a odcizil dvě
pánská jízdní kola. V tomto případě
byla škoda vyčíslena na 6 tisíc korun.
Muži zákona nyní zjistili, že oba případy má na svědomí 34letý místní obyvatel.

NABÍDK A PRODE JE
Město Klášterec nad Ohří,
nám. Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří,

Musel z bytu

-----------------------------NABÍZÍ K PRODEJI
bytový dům Nádražní č. p. 169,
a to obálkovou metodou za minimální
nabídkovou cenu ve výši:

Světelná fontána projde celkovou rekonstrukcí

Nabídková cena 3.642.000,- Kč.
Bližší informace na www.klasterec.cz, sekce úřední deska

Pomozte nám vytvořit logo města
Čím dál více měst nejen v České republice, ale i v zahraničí používá ve své komunikaci vedle tradičního znaku také logo. I Klášterec nad Ohří by si zasloužil moderní grafické materiály, které zaujmou a budou jasně identifikovatelné s naším
městem. Město Klášterec nad Ohří proto vyhlašuje výzvu: Pomozte nám vytvořit
logo města. Až do 30. 6. 2014 máte možnost zasílat své grafické návrhy, kterými se
následně bude zabývat Rada města Klášterce nad Ohří. Návrh musí splňovat základní požadavky na logo. Věk účastníků není omezen, maximální počet návrhů
od jednoho autora jsou 3 ks.
Hodnotící kritéria:
- výstižnost návrhu (jednoznačná vazba na město, symbolika)
- zapamatovatelnost
- aplikovatelnost na veškeré materiály (tiskoviny, prospekty, reklamní předměty, apod.)
- mnohostranná využitelnost a možnost další práce s logem
Návrhy zasílejte elektronicky na adresu hodicova@muklasterec.cz, soubor musí mít
název ve formátu PRIJMENI_PORADOVE CISLO NAVRHU.
Případné návrhy v papírové podobě můžete odevzdat osobně nebo zaslat na adresu:
Turistické informační centrum, nám. Dr. E.Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Bližší informace podá Dr. Ing. Radka Hodicová, na tel.: 474 376 431.
Těšíme se na Vaše návrhy!

Z pultu sebral cigarety
foto: V. Růta
V průběhu měsíců dubna a května bude demontována světelná fontána na kruhovém
objezdu u nákupního centra Tesco. Fontána bude firmou MK-mont illuminations
s.r.o. zdarma vyčištěna, opravena a následně vrácena na původní místo, za což tímto
firmě MK-mont illuminations s.r.o. Město Klášterec nad Ohří děkuje.

Nová zámecká cukrárna vás zve
k příjemnému posezení
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Ne 9.00 - 18.00 hodin

Děti z kláštereckých mateřských škol zpříjemnily úředníkům cestu do zaměstnání
Možná to zní trochu podivně, ale nápad uspořádat výstavu prací dětí z mateřských
škol na chodbách městského úřadu byl ze strany učitelek dopředu promyšlený. Záměrem této výstavy bylo, aby práce dětí předškolního věku potěšily nejen zaměstnance
městského úřadu, ale i veřejnost, která radnici v měsíci dubnu navštíví. Výstava, která
nese název „Jak to vidí děti“ je součástí prezentace kláštereckých mateřských škol a už
při vernisáži, která proběhla 2. dubna na radnici, bylo zřejmě, že myšlenka padla na
úrodnou půdu. „Já jsem nadšená, obrázky jsou fantastické a úplně rozzářily prostor před
vstupem do kanceláří,“ nezkrývala příjemné pocity starostka města Ing. Mazánková.
„Dokonce jsem mezi těmi nádhernými
kresbami nalezla i svůj portrét,“ dodala s
úsměvem. Obrázky, které vznikaly pod
vedením učitelek jednotlivých mateřských škol instalovala Dagmar Křivánková z MŠ v Dlouhé ulici. Poděkování za
zapůjčené výstavní panely pak směřuje
do ZŠ v Krátké ulici.
-rony-

1734 - 2014

Jednání 19letého mladíka z Klášterce
nad Ohří vyšetřují kriminalisté z Kadaně. Již delší dobu bezdůvodně napadá
svoji matku a jejího bývalého manžela,
vulgárně je uráží a došlo i na fyzické
napadení. Vynucuje si vydání peněz a
rozbíjí zařízení bytu. Své jednání stupňuje a situace se opakuje i několikrát
do týdne. Všechny tyto skutečnosti na
místě vyhodnotili policisté z místního
obvodního oddělení a přistoupili k
jeho vykázání ze společně obývaného
bytu v ulici 17. listopadu. Muž je podezřelý z trestného činu týrání osoby žijící
ve společném obydlí, v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v
rozmezí od dvou až do osmi let.
Karton cigaret za 890 korun sebral
19letý mladík z Klášterce nad Ohří v
místní prodejně. Využil chvilkové nepozornosti prodavačky, cigarety sebral,
ukryl a následně z prodejny odešel.
Vzhledem ke skutečnosti, že za krádeže byl odsouzen Okresním soudem
Chomutov v roce 2013, čeká na něj i
nyní obvinění z krádeže.

Whisky bez placení

Dvě lahve značkového alkoholu odcizil z regálu prodejny v Klášterci nad
Ohří 19letý místní obyvatel. Hotovost
ve výši 1100 korun neměl a tak odešel
bez řádného zaplacení. Policisté při vyšetřování zjistili, že za obdobné jednání
byl odsouzen Okresním soudem Chomutov již v loňském roce.

Úspěšné pátrání

Muž z Klášterce nad Ohří oznámil
ve večerních o hodinách na linku 158,
že jeho 46letý otec odešel z domova a
prostřednictvím SMS zprávy oznámil
manželce, že chce skončit poblíž obce
Ciboušov se životem. Na místo byly
ihned vyslány policejní hlídky, do pátrání se zapojila i hlídka MP Klášterec
nad Ohří. S hledaným se nakonec podařilo spojit telefonicky a policejní hlídka muže v nezraněném stavu nalezla.
Ten nakonec skončil v péči lékařů.

Dne 26. ledna se narodil Jan Mikoláš Weber, zakladatel porcelánky, který se do Klášterce přistěhoval na pozvání Františka Josefa
Thuna.

280 let
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Matyáš Málek

Laura Gáborová

Dominik Nack

Sofie Kubínová

Daniela Mašková

Setkání původních
obyvatel města

10

duben 2004

let jsme s vámi !

Dát přednost dětem nebo
n
seniorům? Tuto otázku řešili představitelé města,
když se rozhodovali o novém zbudování jídelny a vývařovny pro seniory, která měla nahradit zastaralý objekt ve staré městské části, který vyžadoval neustálé opravy nejen stavební části, ale i kuchyňského zařízení, protože bylo ve
velmi špatném technickém stavu. Pro svůj záměr vytipovali jeden z pavilonů
mateřské školy v Dlouhé ulici, který se měl s budovou Domova důchodců
propojit venkovním tunelem.

Ve dnech 22. až 25. 5. navštíví naše město
původní obyvatelé Klášterce nad Ohří,
kteří byli po druhé světové válce odsunuti do Německa. Během svého pobytu si
prohlédnou město a jeho okolí a zúčastní
se také např. nedělní bohoslužby v kostele Nejsvětější Trojice.
Zájemci z řad veřejnosti, studentů apod.,
kteří by se rádi od těchto pamětníků neformální formou dozvěděli něco o životě
v našem městě před a během druhé světové války, jsou srdečně zváni. V případě zájmu prosím kontaktujte Oddělení
vztahů s veřejností a cestovního ruchu
MÚ, tel.: 474 376 431, e-mail: hodicova@
muklasterec.cz.

Nikola Kmochová

Noví občánci města

V dubnu 2014 díky grantovému programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM
zahájíme projekt s názvem „Společně úspěšní ve škole“. Tento projekt je zaměřen na
podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a to z Kadaně,
Klášterce nad Ohří a Prunéřova.
V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi máme se školní přípravou
bohaté zkušenosti a díky financím z projektu můžeme navýšit počet vyučujících a
pomoc nabídnout více žákům. Doučování bude probíhat přímo v rodinách, v prostorách RADKA v Kadani či v nově zřízené provozovně městského Centra sociálních
služeb Prunéřov nebo v pronajatých prostorách ZŠ Petlérská Klášterec nad Ohří.
Děkujeme Nadačnímu fondu Albert, že pořádá na svých prodejnách sbírkové akce,
jejichž finance jsou použity na tak důležité věci, jako je vzdělávání dětí a naši organizaci podpořila již podruhé. A chceme také oslovit případné zájemce o doučování z
Kadaně a Klášterce nad Ohří, aby nás neváhali kontaktovat. Více informací na www.
radka.kadan.cz
Kamila Pekárová, DiS. za RADKA

Vojtěch Weiss

foto: www.profifotoart.cz

Společně úspěšní ve škole - RADKA rozjíždí nový projekt

Michal Očenášek

Sofie Částková

Kateřina Kupková

22.května a 19. června 2014
od 14.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK

Německá firma Döbelner Süβmanufaktur (Čokoládovna), která několik
něko
měsíců neplnila závazky vůči městu a dlužná částka za pronájem
m bbudovy se
vyšplhala na několik set tisíc korun, nedostála svým závazkům a připravila
přes 100 lidí o práci.
Začátkem dubna tohoto roku zahájila svou činnost privatizační komise,
kterou zvolilo zastupitelstvo města a pracovala ve složení: Předseda komise
Ing. Šroubek a členové Ing. Saitz, PaedDr. Homolka, p. Pech, Ing. Dlouhá,
pí. Tropková a p. Krejsa. Úkolem této komise bylo připravit podklady pro
prodej bytového fondu města Klášterce nad Ohří, jehož správcem byl Bytový
podnik Klášterec nad Ohří, s.r.o. Nejtvrdším oříškem pro tuto komisi bylo
stanovit cenu prodeje za 1m2 podlahové plochy bytu.
Firma Tirpák, s.f.o. začala plnit svůj slib a zahájila vyklízení objektu v Chomutovské ulici č.p. 457/458 (tzv. Dům hrůzy) a připravovala konečně stavbu
k rekonstrukci. Na její finální podobu jsme ale museli ještě několik dalších
let čekat.
V dubnu se v prostorách kláštereckého zámku také zahájila velmi očekávaná
výstava pod názvem „Zkamenělý svět“. Jednalo se už o desátý ročník, kdy se
v prostorách renesančního sálu vystavovaly minerály. Jubilejní výstava byla
zaměřená na období třetihor a k vidění byly například nálezy z Chomutovska, Kadaňska, ale i z oblasti klášterecké průmyslové zóny, které byly objeveny
teprve v nedávném období, kdy se zóna začala budovat.
-rony-

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 - 20 týdnů
Cena: 149,- až 185,- Kč/ks.
Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu !
Případné bližší informace:
728 605 840
601 576 270 * 606 550 204
Při prodeji slepiček - nová služba
výkup králičích kožek
Cena: 20-30 Kč/ks.

ŘÁDKOVÁ
Pronajmu nebytový prostor v Karlovarské ulici, KlnO., vhodný jako dílna, sklad,
garáže. El. 220/380V, voda, koupelna,
WC. Plocha prostoru 82m2 + volná plocha 42m2.
Kontakt: 603 792 826.

INZERCE

Te .: 776 427 427
Tel.:

ul.Polníí 684 vedle restaurace Obušek

Jsme bývalá výrobna na Korku.
rk
ku.
Přestěhovali jsme se do nového
ého
o
objektu v Polní ulici. Naše knedlíed
dlí-ky mají 15 letou tradici!!
Lze je koupit jen: v naší provozovně, u Šebka a v Kadani u Michalce!!!
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Léto za dveřmi… Huráááá do Ohnišova!
Nový rok nedávno začal a mnozí z nás
si už plánují nebo dokonce mají naplánovanou letní dovolenou. A protože
dovolené mají rodiče méně než školáci prázdninových dní, mohou své
ratolesti poslat na letní dětský tábor.
Rádi bychom vám tedy nabídli jeden,
který má dlouholetou tradici, zabaví a
postará se o vaše děti ve věkové kategorii od 6 do 15 let. Tábor, jehož pobyt
je stanoven na 15 dní i s dopravou, se
nachází v krásné přírodě Orlických hor
na Náchodsku, v Ohnišově u Dobrušky. O legraci a kamarády tu není nouze.
Oba zkušení hlavní vedoucí, Jan Škach
a Lenka Pekárová, mají za léta vedení
tohoto tábora okolo sebe stálou partu
NAVŠTIVTE NÁS. DĚKUJEME!

WWW.PEJSCIKLASTEREC.CZ
 Béďa
Béďa přišel do útulku před lety ve
velmi špatném psychickém stavu.
Dodnes je na něm vidět, jak se na
něm nějaký „člověk“ podepsal. Béďa
je v útulku doma, ale určitě by si
zvyknul u někoho, kdo ho bude mít
opravdu rád.

 FILÍPEK
Filípek je už pejsek dědeček. Bohužel
už před sebou moc toho psího života
nemá. Potřebuje k sobě někoho, kdo
mu poskytne láskyplnou náruč a kdo
ho u sebe nechá v klidu dožít.

dospěláků, která se o děti profesionálně postará. Někteří z nich jsou pedagogičtí
pracovníci ze ZŠ Petlérská a DDM Volňásek v Klášterci nad Ohří. Tábor v Ohnišově má více jak 25 letou tradici. Za ta léta tímto táborem prošly stovky dětí. A
prakticky se zde už střídají generace. Ti, co jezdili na tábor jako děti, jsou dnes
dospělí a posílají k nám zase své děti. V loňském létě nás dokonce byl na táboře
navštívit i redakční tým Kláštereckých novin, který s námi prožil jeden táborový
den. Letní pionýrský tábor Radost v Ohnišově u Dobrušky organizuje PS Heleny
Bišové, která sídlí v prostorách MŠ Bruslička v Souběžné ulici. Zde jsou vám táborníci k dispozici každé úterý od 16:00 do 18:00hod. Přijďte se za námi podívat,
popovídat si a třeba přihlásit vaše dítko na tábor. Jedeme na 1. běh 28.6 – 12.7.
a na 2.běh 12.7. – 26.7. 2014. Anebo si prohlédněte naše webové stránky www.
ohnisov.klnet.cz.
Těšíme se na vás, PS Heleny Bišové.

Přišlo na adresu redakce ...

Comenius project „Four Elements“ – Slovinsko
Ve dnech 17. – 22. března jsme se zúčastnili dalšího výjezdu, tentokráte ve Slovinsku, v Lublani.
Žáci všech zemí projektu (Česká republika, Slovinsko, Polsko, Lotyšsko,
Španělsko, Itálie, Portugalsko) společně pracovali na pokusech v laboratořích, na výrobcích týkajících se životního prostředí, zúčastnili se mnoha
workshopů a stali se součástí videa,
které popisuje projekt. Toto video můžete zhlédnout na této adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=iGEkJ--R_00
Učitelé se věnovali náležitostem důležitým pro splnění cílů projektu. Program byl doplněn návštěvou zajímavých míst Slovinska – Predjama Castle
vytesaného ve skále, jeskyně v Postojné, historické části Lublaně atd.
Projekt vrcholí v květnu 2014 návštěvou Lotyšska.
Ing. Monika Bártová, ZŠ Školní

Jarní přehlídka základních škol praktických a speciálních
Pozvánka k sousedům
Doporučujeme všem navštívit tuto
akci, kde jsou každoročně k vidění
úžasné vozy, které je možné fotit z bezprostřední blízkosti. Někteří majitelé
aut vás dokonce pustí i k volantu. Tento rok půjde o jubilejní 20. výročí této
akce! Tak neváhejte a udělejte si čas.

V pátek 11. dubna se ze škol v Chomutově, Místě, Kadani, Jirkově, Radonicích
a ve Vejprtech sjeli žáci do klášterecké Základní školy praktické, aby ukázali své
dovednosti v nesoutěžní přehlídce zručnosti. Tématem nebylo samozřejmě nic jiného, než jaro a Velikonoce. „Tato přehlídka se na naší škole pořádá již mnoho let a
získala si tak svoji tradici,“ vysvětlil nám Mgr. Jaromír Mácha, proč se žáci z celého
okresu sjíždějí právě do naší školy. „Každá ze škol se ve školním roce zaměřuje na
to, aby se žáci vzájemě navštěvovali a připravují předem dohodnuté akce, jako jsou
například dílenské práce nebo atletický pětiboj apod.“ Na tuto přehlídku následně
navázala výstava pod názvem „Jarní přehlídka tvořivosti žáků základních škol
praktických, základních škol speciálních okresu Chomutov a přátel školy“, která
se konala v hotelu Bohemia Excellent a kde si návštěvníci mohli prohlédnout
právě ty práce, které vznikly na již zmiňované přehlídce zručnosti.
-rony-

Pohřební služba
František Barák

Klášterec nad Ohří
zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
• civilní a církevní obřady v Klášterci s následnou kremací
nebo uložením do hrobu
• obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Perštejně 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.levnypohreb.cz
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Sochařské sympozium „Paměť krajiny“ v zámeckém parku Pořádáte kulturní akci? Dejte nám vědět
První ročník Krušnohorského sympozia ve dřevě „Paměť krajiny“ se uskuteční v zámeckém parku poslední červnový týden. Odborná porota vybrala šest návrhů, z nichž první dva jsme vám představili v minulém
vydání Kláštereckých novin. Vznik těchto děl bude mít veřejnost možnost sledovat přímo v zámeckém
parku, kde budou následně nainstalována na dobu jednoho roku. Dnes Vám představujeme další dva autory vybraných návrhů. Tvorbu všech zúčastněných umělců budete moci na začátku léta nejen sledovat, ale i
hodnotit. Kromě Ceny odborné poroty bude na konci sympozia vyhlášena také Cena diváka.

MgA. Jiří Němec
Rodák z Chomutova studoval SPŠ v Karlových Varech, obor Modelářství porcelánu a poté VŠUP v Praze, obor Sochařství u
profesora Jiřího Beránka.
Vystavoval v Praze v Klementinu, v paláci
Lucerna, v Chomutově v galerii Lurago či
v Jirkově.
V současné době vede kurz figurální kresby a modelování portrétu v Jirkově a vedle
toho provádí své pokusy a omyly v malebné vesničce Boleboř.

***********
Josef Matějka
Josef Matějka o tématu dřevařského sympozia říká, že Paměť krajiny může mít
mnoho podob a významů. Krajina je stále
více zasahována stopami člověka, který se
jí ale spíše vzdaluje.
Jedním z poslání sochaře je to, že přes svá
díla diváka propojuje s přírodou.
Josef Matějka k tomuto návratu zvolil dřevo ořešáku pro jeho kresbu, soliternost,
energii i podobnost jeho plodů lidskému
mozku.
Rozkročený objekt nese krystal – tj. paměť
této krajiny, objekt je protkaný mnoha
chodbami, které představují symbol světla. Světlo vede člověka tmou chodeb a zároveň vyjadřuje jeho cestu poznání svého
vnitřního světla.
Proto se návrh jmenuje Za světlem.

Mnozí z vás už zaregistrovali spuštění nového
webového portálu s názvem kultura.klasterec.
cz, pro jiné to bude stále žhavá novinka. Příspěvková organizace Zámek Klášterec nad Ohří
si do letošního roku dala předsevzetí, že vyjde
vstříc všem, kteří chtějí být informováni o kulturním dění v našem městě, a to nejen klasickým
tištěným materiálem. Cílem projektu, který se od začátku roku připravoval, bylo nabídnout jak
občanům, tak návštěvníkům našeho města jednotnou internetovou platformu, kde bude možné
se dozvědět o veškerém kulturním dění v Klášterci nad Ohří. Snahou tvůrců tohoto webového
portálu je zlepšit současný stav, kdy na internetu neexistuje ucelený kulturní přehled a o kulturním
dění se dozvídáme procházením celé řady webů. Vedle oficiálních stránek města to jsou hlavně
internetové stránky příspěvkové organizace Zámek a jejích jednotlivých středisek - Kulturního
domu, Městské knihovny, Kina Egerie a Kláštereckých novin. Nový web s názvem kultura.klasterec.cz, který byl spuštěn 1. dubna, bude využívat jako základ informace nejen z výše jmenovaných
webových stránek, ale bude otevřen všem pořadatelům kulturních akcí v našem městě. Protože
jsme si vědomi, že nejsme jediní nositelé kultury v Klášterci, znovu vám předkládáme nabídku ke
spolupráci.
Žádáme tímto ostatní subjekty, a to i soukromé, které pořádají kulturní akce, ať se s námi spojí a vstoupí do tohoto projektu. Osobně vás navštívíme a vysvětlíme vám podmínky spolupráce.
Věříme, že nový portál bude pro pořadatele kulturních akcí v našem městě přínosem a pro koncového zákazníka - návštěvníka akcí - vítaným pomocníkem.
-rony-

Zaostřeno na Klášterec
Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje soutěž pro amatérské fotografy. Díky svým historickým památkám a
překrásným přírodním scenériím se totiž Klášterec řadí k nejhezčím městům celého regionu. Nyní tedy
máte příležitost zachytit ta nejzajímavější místa svým fotoaparátem a zúčastnit se soutěže Zaostřeno na
Klášterec. Až do 31.10. 2014 můžete fotit a zasílat své fotografie nejen našeho města, ale i jeho nejbližšího
okolí na níže uvedenou adresu. Všechny fotografie budou posouzeny a z těch nejpovedenějších vydá
město Klášterec nad Ohří nástěnný kalendář na rok 2015. Kromě toho budou fotografie k vidění v lednu
2015 na stejnojmenné výstavě v galerii Kryt. Slavnostní vyhlášení výsledků a křest kalendáře města se
uskuteční 9. 1. 2015 od 17 hodin v galerii Kryt u příležitosti vernisáže výstavy, kde budou odměněni
nejen vítězové, kteří obdrží finanční odměnu (1. cena: 3.000 Kč, 2. cena: 2.000 Kč, 3. cena: 1.000 Kč), ale
také autoři snímků vybraných do kalendáře města obdrží věcné dary.
Podmínky účasti na soutěži:
1. fotografie musí být tématicky spjata s městem Klášterec nad Ohří, jeho bezprostředním okolím a
jeho obyvateli
2. způsob zpracování fotografie není omezen (barvy, HDR, koláž apod.), nutná je možnost tisku
3. rozlišení fotografie musí být dostatečné pro tisk do formátu A3 (cca 40x30 cm), v případě jiného
poměru stran než 3:2 (2:3) se počítá delší strana snímku
4. fotografie do soutěže je nutné přihlásit jak v elektronické, tak v papírové podobě, a to minimálně ve
formátu A4 (cca 30x20 cm), v případě jiných formátů se počítá delší strana snímku
5. maximální počet soutěžních snímků od jednoho autora jsou 3 ks
6. fotografie musí být autorská a autor musí mít v době konání soutěže trvalý pobyt v Klášterci nad
Ohří
7. každá fotografie musí být ze zadní strany označena jménem autora a názvem, v elektronické verzi
musí mít soubor název ve formátu: PŘÍJMENI AUTORA_NAZEV FOTOGRAFIE
8. účast na soutěži není omezena věkem
9. autor svojí účastí v soutěži dává souhlas Městu Klášterec nad Ohří s bezplatným použitím dodaných fotografií za účelem propagace města, autor fotografie bude vždy uveden
Fotografie, včetně přihlášky do soutěže, musí být dodány nejpozději do 31.10.2014 na adresu:
Turistické informační centrum, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
a elektronicky na adresu: fricova@muklasterec.cz
V případě dotazů prosím kontaktujte Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu,
tel. 474 376 431, Mgr. Lenka Fricová, e-mail: fricova@muklasterec.cz.

Staňte se součástí výstavy o historii porcelánky
V roce 1794 byla v Klášterci nad Ohří
založena druhá nejstarší porcelánka v
českých zemích. Od jejího založení tedy
letos uplyne rovných 220 let a to už je
důvod k oslavě. Byli bychom velice rádi,
abyste se na této oslavě podíleli společně
s naší galerií Kryt i Vy, občané našeho
města. Proto si Vám dovolujeme předložit tuto výzvu.
Galerie Kryt se při příležitosti výročí založení porcelánky v Klášterci nad Ohří
rozhodla uspořádat výstavu o její historii a vyzývá všechny majitele různých
dokumentů, katalogů, obrazů, obrázků
a fotografií, které zachycují kláštereckou porcelánku v různých fázích jejího
vývoje a kteří by se jejich zapůjčením
rádi podíleli na spoluvytváření této výstavy, aby materiály zaslali či přinesli do
galerie Kryt nejpozději do 30. 6. 2014.
Výstava je plánována na září 2014 a poskytnuté materiály budou po ukončení
výstavy samozřejmě v pořádku vráceny
majitelům.

Materiály zasílejte na adresu:
Galerie KRYT (Mgr. Lenka Fricová), Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
e-mail: galerie@muklasterec.cz
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KINO EGERIE
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Pohádkový zámek se těší na své milé návštěvníky
Opět po roce se otevře brána zámku pro
všechny, co se rádi nechají unést do světa
pohádek a fantazie. Ale nejen na nádvoří
zámku si budete moc užívat pohádkovou atmosféru například s písničkami od
známých umělců. Také můžete zavítat na
bohaté pohádkové tržiště s řemesly a atrakcemi pro děti. A ti nejodvážnější se určitě vypraví i do zámeckého tajemného
sklepení, kde pro ně budou připravené
záludné cestičky, plné nástrah a překvapení. Co nebo kdo se bude v podzemí
ukrývat, to sice prozrazovat nesmíme,
ale přesto malou nápovědu vám dáme ...
Jedním z hostů pohádkového odpoledne
totiž bude i Saxana. Tak a teď už to bude
opravdu jen na vás, abyste 17. května od
13.00 hodin, v rámci celoměstské akce
„Zahájení turistické sezóny“, přišli také
za pohádkou na zámek. A kdyby se náhodou schovalo sluníčko a počasí nás
chtělo pozlobit, vůbec si toho nevšímejte,
protože se schováme do zámeckých prostor, kde na nás pršet nebude.
-rony-

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
!

upozornění, že film se hraje v několika různých
termínech a cenových relacích
08. květen 2014 od 16.00 hodin

RIO 2(3D)

USA | 2014 | 101 minut.
Blu, Jewel a jejich tři děti žijí perfektní domácký život v
kouzelném městě, v Riu de Janeiro. Když se Jewel rozhodne, že se děti musí naučit žít jako opravdoví ptáci,
spoléhá na rodinný podnik v Amazonii.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 140/120,- Kč
09. květen 2014 od 16.00 hodin

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A
SHERMANA

USA | 2014 | 92 minut.
Díky svým schopnostem a navzdory tomu, že je šelma,
adoptoval pan Peabody malého kluka Shermana, kterého od plenek vychovává tak, jak nejlépe umí.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 90,- Kč
10. květen 2014 od 16.00 hodin

ZVONILKA A PIRÁTI

USA | 2014 | 78 minut.
Dobrodružství o víle Zarině, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi kouzelného prášku. Když se kvůli
svým nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a
spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 80,- Kč

MÁJOVÉ ODPOLEDNE
Klášterecké organizace KSČM, KČP,
ČČK, spolu se Zámkem Klášterec nad
Ohří, zvou všechny občany na tradiční

11. květen 2014 od 16.00 hodin

POJEDEME K MOŘI

Česko| 2014 | 90 minut.
Hrdinou příběhu je desetiletý kluk Tomáš. Je ale zároveň vypravěčem, kameramanem a režisérem svého
filmu. K narozeninám dostane kameru a rozhodne se,
že natočí film jako Miloš Forman.
přístupný | vstupné: 100,- Kč
16. a 18. květen 2014 od 16.00 hodin

!

HURÁ DO PRAVĚKU!

USA, Jižní Korea | 2012 | 82 minut.
Příběh tří dětí, které se náhodou dostanou k zvláštnímu
stroji času tvarovanému jako vejce a v něm cestují do
minulosti. Přesněji, šedesát pět milionů let do minulosti. Ocitnou se uprostřed hnízda dinosauřích vajec a první
věcí, kterou uvidí, je obrovský T-Rex...
přístupný | CZ dabing | vstupné: 100,- Kč
17. květen 2014 od 16.00 hodin

RIO 2

USA | 2014 | 101 minut.
Blu, Jewel a jejich tři děti žijí perfektní domácký život v
kouzelném městě, v Riu de Janeiro. Když se Jewel rozhodne, že se děti musí naučit žít jako opravdoví ptáci,
spoléhá na rodinný podnik v Amazonii.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 110/90,- Kč
25. a 30. květen 2014 od 16.00 hodin

KHUMBA (3D)

!

Jížní Afrika | 2013 | 85 minut.
Z poloviny pruhovaná zebra, obviněná z období sucha,
opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy.
Na cestě potká přehnaně starostlivého pakoně a okázalého pštrosa. Společně se pokusí porazit tyranského
leoparda a zachránit své stádo.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 130,- Kč

Sladká novinka v kině Egerie
Klášterecké kino Egerie přišlo s novinkou, která každý měsíc potěší jednoho dětského diváka. Od dubna vybírá vždy jednu premiérovou pohádku v měsíci, uváděnou
v kině Egerie, a k této pohádce nechá speciálně vyrobit dort s jejím tématem. Tuto
sladkou pozornost pak vyhraje jeden z přítomných diváků, který se premiéry zúčastní. O tom, že to nebyl žádný vtip se již přesvědčil první výherce, který si v pátek
11. dubna koupil tu správnou, vyhrávající vstupenku a po premiéře animovaného
3D trháku RIO 2 si sladkou pochoutku odnášel s úsměvem domů. Tak neváhejte
příště přijít také vy ostatní. Příští dort bude možná pruhovaný, protože se bude losovat při premiéře 3D filmu KHUMBA, 25. května od 16. hodin.
-rony-

MÁJOVÉ ODPOLEDNE
v den SVÁTKU PRÁCE
ve čtvrtek 1. května 2014 od 14.00 do
17.00 hodin na nádvoří Zámku Klášterec
nad Ohří a v zámeckém parku.

Koncert Věry Martinové
Vyšlo jí čtrnáct alb, z nichž je několik zlatých i platinových. Říká se jí První dáma české
country music. Věra Martinová na jarních koncertech v rámci turné k 25. výročí své
samostatné sólové dráhy zavítala 10. dubna také do Kulturního domu v Klášterci nad
Ohří. Na svém posledním CD Věřím svým snům Věra Martinová spolupracovala s
britským zpěvákem, písničkářem a kytaristou Jamie Marshallem, který je autorem
hudby k více jak polovině písní a vystupuje na něm i jako interpret. Na základě této
spolupráce vznikl i koncertní program, ve kterém Jamie Marshall vystupuje společně
s Věrou a její sestrou Lenkou Slavíkovou. Koncertní vystoupení tedy tvořily písničky
nejen z tohoto CD, ale diváci nebyli samozřejmě ošizeni ani o ty největší hity Až na
vrcholky hor, Malý dům, Mý blues, Nebe, peklo ráj a další. Pokud vám unikla možnost navštívit tento velice příjemný koncert, nemusíte zoufat. V posledních letech se
Věra Martinová stala hvězdou mnoha letních country a folkových festivalů, tak určitě
nebude problém tuto skvělou zpěvačku opět vidět a slyšet na některým z nich. -rony-

Připraven bude pestrý program s hudbou CHORCHESTR a skupinou DRUHÝ DECH, pozdraví vás senátor PaedDr. Václav Homolka a hosté, vystoupí
soubor ZUŠ PETTINI a dětský soubor
MŠ BRUSLIČKA.
Pro děti budou připraveny hry s odměnami a opékáním vuřtů, jízda na koních
a ukázky kynologů s výcvikem psů.
Chybět nebude ani stánkový prodej,
speciality a další.
Nedílnou součástí bude v 15. 00 hodin
vystoupení známé a oblíbené skupiny

MAXIM TURBULENC,
která vystoupí v režii Bc. Jaroslava Kohouta. Zámek Klášterec nad Ohří souběžně nabízí prohlídku zámku, výstavy,
návštěvu vyhlídkové věže a návštěvu
nově otevřené cukrárny.
SRDEČNĚ ZVEME

Štastnej den pro
Kojenecký ústav v Mostě
Další z charitativních akcí, kterou si
vzal do své režie Ondřej Bláha a kterou
finančně podpoří město Klášterec nad
Ohří, bude sbírka pro kojenecký ústav
v Mostě. 24. května od 12 hodin se v
kláštereckém letním kině rozezní tóny
kapel různých hudebních žánrů. Na
pódiu vystoupí Štastnej Den, St. Age,
Sonet, Zfleku, Izzy, Jakub Tůma, Naplech, Love Makers, New Concorde,
Robot Emil, Muzika Občas nebo Blue
Eyes. Podpořit tuto akci přijdou i děti
z MŠ u Jablíček. Ten, kdo bude chtít
přispět, může počítat s tím, že v areálu
bude přistavěna „Plyšová“ dodávka, do
které budou lidé moci házet plyšáky i
jiné hračky. Vybírat se budou také chůvičky, bezkontaktní teploměry apod.
Vše, co pomůže dětem v ústavu usnadnit jejich start do života. Vstupné bude
dobrovolné a výtěžek půjde na konto
mosteckého kojeneckého ústavu. Pořadatelé doufají, že se Klášterečáci opět
nenechají zahanbit a jako už několikrát
v minulosti dokázali, že jim neni lhostejný osud lidí, kteří jsou odkázani
na pomoc druhých, přijdou tuto akci
podpořit v co největším počtu. -rony-
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KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

3D

KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...
29. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
KONCERT ANNY K
„ANNA K POPRVÉ AKUSTICKY“
Populární zpěvačka vystoupí v našem městě
v rámci jejího koncertního turné .
Vstupné v předprodeji: 300 Kč / na místě:
350 Kč / KMD: 200 Kč.
30. dubna od 15 hodin
Náměstí
STAVĚNÍ MÁJKY
tradiční akce k vítání jara na kláštereckém
náměstí.
30. dubna od 17 hodin
Zámek a areál restaurace Peřeje
REJ ČARODĚJNIC
Pořádá DDM Volňásek. Sraz a registrace čarodějnic před kláštereckým zámkem. Po té
přesun (odlet) do areálu lázní, kde budou
připraveny soutěže a táborák.
07. května od 15.30 hodin
Hřbitov
PIETNÍ AKT
Pietní akt při příležitosti Dne osvobození od
fašismu. Hudební doprovod: BrassBand ZUŠ
Klášterec nad Ohří.
09. května od 17.00 hodin
Galerie Kryt
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZUŠ
Výstava začíná vernisáží.
12. května od 19 hodin
Kulturní dům
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
SIMONA STAŠOVÁ a PETR NÁROŽNÝ v komedii, při které se smějí diváci bez rozdílu
věku a tu a tam i zaslzí.
Vstupné: 280 Kč / D: 250 Kč / KMD: 150 Kč
17. května od 14 hodin
Zámek a Náměstí
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
Městská akce viz plakát na str. 1.
24. května od 12 hodin
Letní kino
ŠŤASTNEJ DEN PRO KOJENCE
Charitativní akce . Hrát bude Štastnej Den,
St. Age, Sonet, Zfleku, Izzy, Jakub Tůma, Naplech, Love Makers, New Concorde, Robot
Emil, Muzika Občas, Blue Eyes.
23. května od 17.00 hodin
Galerie Kryt
LADISLAV STEŇKO
Výstava k životnímu jubileu umělce. Výstava
začíná vernisáží.
27. května od 18 hodin
Kulturní dům
MORE TREES? YES, PLEASE!
Mezinárodní projektové setkání v rámci evropského vzdělávacího programu Comenius. Pořádá ZŠ Krátká.
28. května od od 8.30, 10 a 17 hodin
Kulturní dům
JARO DĚTEM
Výchovně umělecký pořad pro ZŠ a MŠ. Odpoledne pro veřejnost. Pořádá ZUŠ Klášterec
nad Ohří.
28. května od 16 hodin
Knihovna
POSEZENÍ S... FOTOGRAFEM
- OLDŘICH PRŮCHA
Tentokráte o digitální fotografii s profesionálním fotografem.
30. května od od 17 hodin
Kulturní dům
OSLAVA 30 LET MŠ SOUBĚŽNÁ
Pořádá MŠ Souběžná.
25. května
Lázně Evženie
OSLAVY DNE DĚTÍ
Pořádá DDM Volňásek

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
! upozornění, že film se hraje v několika různých termínech a cenových relacích

02. a 03. květen 2014 od 16.00 hodin

!

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D)

Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 602 952 692
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz
15. květen 2014 od 19.00 hodin

GODZILLA (3D)

USA| 2014 | 142 minut.
Být Spider-Manem je skvělé, ale má také svou cenu.
Jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před pozoruhodnými padouchy, kteří město ohrožují. Když se na scéně objevuje Electro, je Peter nucen
čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám.
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 165,- Kč

USA| 2014 | 119 minut.
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou
existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 140,- Kč

02. a 03. květen 2014 od 19.00 hodin

16. květen 2014 od 19.00 hodin

!

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D)

GODZILLA

USA| 2014 | 142 minut.
Být Spider-Manem je skvělé, ale má také svou cenu.
Jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před pozoruhodnými padouchy, kteří město ohrožují. Když se na scéně objevuje Electro, je Peter nucen
čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám.
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 165,- Kč

USA| 2014 | 119 minut.
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou
existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

04. květen 2014 od 19.00 hodin

18. květen 2014 od 19.00 hodin

JEDNA ZA VŠECHNY

CAPTAIN AMERICA 2

USA| 2014 | 109 minut.
Životy tří žen jsou tak odlišné, že by se za normálních
okolností jejich cesty nikdy nezkřížily. A protože mají
jednu věc společnou, jednoho muže, dají se dohromady a stane se z nich tým. To, co dělají Markovi, je spíš
o tom odhalit, kým ve skutečnosti je, než se mu mstít.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

USA| 2014 | 136 minut.
Bucky Barnes, nejlepší přítel kapitána Ameriky, přežil
smrtící pád do hlubin. Našli jej Rusové a vymyli mu
mozek, aby ho mohli desítky let využívat jako nájemného zabijáka s krycím jménem Zimní voják.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 100,- Kč

07. květen 2014 od 19.00 hodin

21. květen 2014 od 19.00 hodin

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYSKOČIL Z OKNA ...

USA| 1994 | 153 minut.
Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je autorskou
Biblí Quentina Tarantina. Mnohovrstevnatý vesmír Pulp
Fiction vám otevírá svou náruč a vy se můžete stát
dalším z miliónů diváků, pro něž se jedná o jeden z
filmů jejich života.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč

Švédsko| 2013 | 114 minut.
Vyprávění o jednom veselém útěku a také o šíleném
životním příběhu svéhlavého muže, který se sice nikdy
nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten
do velkých historických událostí 20. století...
přístupný | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

08. květen 2014 od 19.00 hodin

22. a 25. květen 2014 od 19.00 hodin

!

RANHOJIČ

Německo| 2013 | 150 minut.
Rob Cole je schopen vycítit, když má někdo zemřít. Během společných cest s potulným ranhojičem se z Roba
stává jeho učedník. Touha, dozvědět se o řemesle co
nejvíc, nakonec Roba zavede přes Konstantinopol až do
Persie, kde se snaží nastoupit do lékařské školy.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč
09. a 17. květen 2014 od 19.00 hodin

HANY

Česko| 2014 | 90 minut.
HANY drze, s nadhledem a cynickým humorem zobrazuje společnost, které čas protéká mezi prsty. I z tohoto důvodu se tvůrci rozhodli film odvyprávět v jednom
kontinuálním záběru.
od 15 let | vstupné: 100,- Kč
10. květen 2014 od 19.00 hodin

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

!

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST (3D)

USA| 2014 | 120 minut.
Kompletní sestava bojuje ve válce o přežití svého druhu.
Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a
proto v něm můžou spojit síly hrdinové původní trilogie
X-Men a jejich mladší Já z filmu X-Men: První třída.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 150,- Kč

PREMIÉRA FILMU

S VÍTEM OLMEREM A SIMONOU CHYTROVOU
Režisér filmu Bony a klid 2 Vít Olmer přislíbil na besedě, která proběhla v kláštereckém kině v polovině března, že by se rád na toto místo opět vrátil. Svůj
slib plní a společně se svojí manželkou a herečkou Simonou Chytrovou se zúčastní premiéry svého filmu v našem městě a návštěvníci filmu dostanou jedinečnou příležitost dozvědět se zajímavé informace ze zákulisí natáčení filmu.
26. květen 2014 od 19.00 hodin

BONY A KLID 2

USA| 2014 | 142 minut.
Být Spider-Manem je skvělé, ale má také svou cenu.
Jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před pozoruhodnými padouchy, kteří město ohrožují. Když se na scéně objevuje Electro, je Peter nucen
čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám.
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč

Česko| 2014 | 90 minut.
Dlouho očekávané volné pokračování kultovní „vekslácké balady“ Bony a klid. Co dnes po 25 letech dělá partička někdejších veksláků? Jsou venku z vězení a přizpůsobili se. Zase jsou všude tam, kde se dají vydělat
„rychlý prachy“: podfuky, úplatky, dotace.
od 12 let | vstupné: 110,- Kč

11. květen 2014 od 19.00 hodin

28. květen 2014 od 19.00 hodin

3 DNY NA ZABITÍ

DIVERGENCE

USA| 2014 | 117 minut.
Ethan Renner celý život pracoval jako agent tajné služby. Byl jeden z nejlepších. Nyní se rozhodl skončit a
věnovat se tomu, co kvůli práci musel odsouvat na vedlejší kolej – své rodině. Netuší, že bývalý zaměstnavatel s ním má jiné plány...
přístupný | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

USA| 2014 | 139 minut.
Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozdělení do 5 frakcí
- Mírumilovnosti, Upřímnosti, Odevzdanosti, Sečtělosti
a Neohroženosti. Beatrice si stejně jako všichni 16letí
musí vybrat svou frakci. Půjde pryč ze své rodné frakce
a smíří se s tím, že svou rodinu už nikdy neuvidí?
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

13. květen 2014 od 19.00 hodin

29. květen 2014 od 19.00 hodin

OLGA + PLASTIC PEOPLE OTU

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

Česko| 2014 | 87 minut dokunent + koncert
Přímý přenos premiery filmu o výjimečné osobnosti –
první dámě Olze Havlové, z žižkovského kina Aero, na
který naváže koncert skupiny Plastic People of the Universe. Diváci si mohou také užít živé rozhovory s tvůrci.
přístupný | vstupné: 80,- Kč

USA| 2014 | 120 minut.
Kompletní sestava bojuje ve válce o přežití svého druhu.
Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a
proto v něm můžou spojit síly hrdinové původní trilogie
X-Men a jejich mladší Já z filmu X-Men: První třída.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

14. květen 2014 od 16.00 hodin

30. květen 2014 od 19.00 hodin

VIOLETTA - KONCERT

BONY A KLID 2

2014 | 96 minut.
Exkluzivní koncertní show největších hvězd seriálového
hitu TV stanice Disney Channel – Violetta.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

Česko| 2014 | 90 minut.
Dlouho očekávané volné pokračování kultovní „vekslácké balady“ Bony a klid. Co dnes po 25 letech dělá partička někdejších veksláků? Jsou venku z vězení a přizpůsobili se. Zase jsou všude tam, kde se dají vydělat
„rychlý prachy“: podfuky, úplatky, dotace.
od 12 let | vstupné: 110,- Kč

14. květen 2014 od 19.00 hodin

31. květen 2014 od 19.00 hodin

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

Česko| 2014 | 100 minut.
Marek je typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním světě. Je to chytrý a milý vědátor zabraný do studií
astrofyziky. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží
dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby.
přístupný | vstupné: 80,- Kč

SOUSEDI

USA| 2014 | 96 minut.
„Bydlíme vedle pekla.“ Tuhle větu si pravidelně opakují
hrdinové drsné komedie Sousedi, kteří žili na idylickém
předměstí, než se o dům dál nastěhovali milí, mladí, zábavní a bohužel taky extrémně hluční vysokoškoláci.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč
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Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

Klášterečtí atleti ovládli republiková finále

zleva: Daniel Vejražka, trenérka Veronika Blašková, Ondřej Chloupek
na trati 300 m, což je v Jablonecké hale
jeden okruh s hodně ostrými zatáčkami. V sobotních rozbězích byl jako pátý
nasazený. Cíl byl jasný, postoupit do
nedělního finále, kam se dostanou jen
čtyři nejrychlejší ze všech 24 závodníků. Dan se umí nahecovat a dokázal to
i v rozběhu. S nepříjemnými zatáčkami
se popral statečně a svůj rozběh vyhrál.
Do finále postoupil druhým nejlepším
časem a tím si vybojoval i lepší dráhu.
Cíl na nedělní finále byl tedy jasný. Nevyšlápnout v zatáčce z dráhy a doběhnout na medailových pozicích. Začal
hodně opatrně, vše ale dohnal na dlouhé rovince. V cílové rovince podstoupil
velký boj o stříbrnou medaili, ovšem
opavský soupeř měl lepší předklon v
cíli a Dan si tak v osobním rekordu doběhl pro vynikající bronzovou medaili.
Doplnil tak sbírku na dvě bronzové a
jednu zlatou medaili.
Na Mistrovství ČR dorostu jsme měli
jednoho zástupce. Tomáš Bach jel bojovat o medaili na trati dlouhé 400 m (2
okruhy). Lehce postoupil do finále, kde
ovšem závod nezvládl taktický souboj
při náběhu do posledního kola a doběhl

Vítězka plaveckých přeborů je z Jirkova

Pozvánka

na tradiční volejbalový turnaj
Srdečně zveme všechny příznivce volejbalového sportu na tradiční Prvomájový turnaj, který se uskuteční v sobotu 3.
května 2014 na kurtech u zimního stadionu. Turnaj je rozdělen na ženskou a
mužskou část, zahájení proběhne v 9.00
hodin!
Přijďte zafandit!

zleva: Bárta, Malický, Birhanzl a Chlouba
Každoroční spolupráce mezi hokejovými kluby Klášterce nad Ohří, Kadaně a
Chomutova i letos pokračovala projektem
„Výběr 3K“. Jedná se o výběrové družstvo
složené z nejlepších hráčů těchto tří klubů
ve věku 11-13 let, které se v průběhu sezóny
zúčastňuje různých akcí. V letošní sezóně
HC Klášterec nad Ohří ve „Výběru 3K“
reprezentovali Vojtěch Bárta, Tomáš Bernášek, Filip Birhanzl, Dominik Gerstner,
Matěj Chlouba a Jakub Malický. „Výběr
3K“, který v turnajích a zápasech vystupuje pod hlavičkou Pirátů Chomutov, byl v
letošní sezóně určen především hráčům z
ročníku 2001 (kategorie starší žáci) doplněných o hráče narozené v roce 2002 (kategorie mladší žáci). Smyslem tohoto výběru
je poznávat talentované hráče, kteří by v

Kateřina Zrnová v reprezentaci žen ČR U15
Klášterecká hokejová kapitánka starších
žáků Kateřina Zrnová byla nominována
do reprezentace žen do patnácti let. Reprezentační akce se konala v termínu 11.
- 12. 4. 2014 v Přerově a Prostějově, kde
se mladé reprezentantky dvakrát utkaly
s výběrem Maďarska. Sraz reprezentačního výběru U15 byl ve čtvrtek 11. 4.
2014, kdy se hlavnímu trenérovi Rudolfu

Vallovi hlásilo celkem 22 hráček. Jednou
z nich byla i útočnice Kateřina Zrnová,
která v Klášterci hostuje z Karlových
Varů již několikátou sezónu. Kateřina po
celou letošní sezónu patřila mezi opory
družstva starších žáků HC Klášterec nad
Ohří, když si v žákovské lize ve 28 utkáních připsala 32 kanadských bodů za 18
gólů a 14 asistencí.

Klášterecký odchovanec mistrem republiky

Antonín Drobný v dresu Pirátů
Po jednoroční odmlce se titul pro mistra
NOEN extraligy juniorů vrací do rukou
Pirátů Chomutov. Ti ovládli rozhodující
třetí finále na domácí půdě před téměř
pěti tisícovkami diváků a v bouřlivé atmosféře dokázali v napínavé sérii zvítězit. V kádru mistrů byl také klášterecký
odchovanec Antonín Drobný.
Po roční odmlce chomutovští Piráti opět
dokázali, že v juniorské kategorii nemá
jejich hokej konkurenci. Po famózním
tažení vodami play-off, kdy si junioři postupně poradili s Vítkovicemi, pražskou
Spartou a ve finále s litvínovskou Vervou,
si ve čtvrtek 3. dubna mohli na krk po-

Hasiči po dvacáté
Na začátku dubna se v bazénu ZŠ Krátká uskutečnily již 13. Klášterecké plavecké
přebory pro žáky 4. - 9. tříd. Celkem se představilo 212 závodníků v klasických plaveckých disciplínách na 50 metrů. Zúčastnili se i plavci z Jirkova a Kadaně, takže o
dramatické plavecké souboje nebyla nouze. Vůbec nejrychlejším plavcem, tedy vlastně plavkyní, se stala Barbora Veselá z Jirkova, která uplavala 50m VZ za 31,7s. Všem
plavcům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.
J. Hnilička, ZŠ Krátká

příští sezóně mohli být součástí chomutovské výběrové 8. třídy a posléze
by měli tvořit jádro extraligového
mladšího dorostu v hokejové akademii Pirátů Chomutov.
V celkovém hodnocení můžeme
vystoupení kláštereckých mladíků v
průběhu celé sezóny brát jako velmi
úspěšné. Vojtěchu Bártovi se podařilo vyhrát celkové kanadské bodování
výběru i statistiku +/-! Matěj Chlouba se svou poctivostí a bojovností
stal stejně jako Bárta lídrem týmu.
Oba tak přispěli k dobrému obrázku
HC Klášterec nad Ohří v rámci spolupráce 3K.
Jakub Malický, ač o rok mladší, absolvoval s týmem všechny akce v
průběhu celé sezóny, Filip Birhanzl
společně s Tomášem Bernáškem a
Dominikem Gerstnerem nasbírali cenné zkušenosti v trénincích a
zápasech s o rok staršími hráči. Pro
ně jsou tyto zkušenosti přínosem do
další sezóny, kdy bude „Výběr 3K“
složen právě z ročníku 2002. Soudě z
výkonů v letošní sezóně budou jistě
klášterečtí odchovanci opět výraznými postavami „Výběru 3K“.

V letošním roce se bude opět konat tradiční soutěž hasičů v požárním útoku „O
pohár starostky města“. 24. května od 10:00
na fotbalovém hřišti se opět utkají hasičská
družstva mužů a žen o putovní pohár. Letošní rok je pro hasiče z Klášterce jubilejní,
nejen, že se jedná již o 20. ročník soutěže,
ale zároveň sbor oslavuje 140 let od svého
založení. Tradičním sponzorem a hlavním
partnerem soutěže je Skupina ČEZ.

Klášterecké noviny jsou registrovány u MKČR pod číslem E 14592. Vydává: Zámek Klášterec n. Ohří, Chomutovská 1, 43151 Klášterec n. Ohří. Adresa redakce: Klášterecké noviny,
Chomutovská 1, 431 51 Klášterec n. Ohří. Tel.: +420 724 046 622, +420 602 194 099. E-mail: redakce@klnoviny.cz http://www.klnoviny.cz Odpovědný redaktor, fotoreportér: Roman
Novotný. Sportovní redaktor: Miroslav Nyklíček. Redakční rada: Ota Schnepp, Dr. Ing. Radka Hodicová, Bc. Milan Doležal, Mgr. Martin Biša, Roman Novotný. Nevyžádané materiály a
fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Zveřejněné nepodepsané články jsou redakční. Podepsané články, i zkratkou, nemusí
být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce.
Klášterecké noviny jsou neprodejné a vychází v nákladu 7 000 výtisků. Tisk - AKORD s.r.o. Chomutov.

věsit zlaté medaile pro šampiony NOEN
extraligy. Pevnou součástí týmu byl také
urostlý obránce Antonín Drobný, který
v letošní sezóně odehrál také 8 utkání za
klášterecké A mužstvo.
Díky spolupráci 3K se Antonín Drobný,
který v žákovských letech oblékal dres
Klášterce, v sezóně 2008/2009 přesunul
do ligového dorostu Chomutova. Tato
sezóna byla zlomová, neboť se dorostencům podařilo postoupit do extraligy.
Tady začala extraligová cesta Antonína
Drobného za titulem v kategorii juniorů. Svými výkony v mladším a následně
starším dorostu Chomutova si Drobný
řekl o místo v juniorech. Zde si postupně vydobyl pevnou pozici, když se svou
zodpovědnou defenzivní hrou vypracoval mezi 4 nejvytěžovanější obránce.
Po odchodu do Chomutova se Drobný
objevoval také v kláštereckém dresu. V
loňské sezóně pomáhal v utkáních juniorů a v letošním ročníku byl posilou A
mužstvu. Drobnému tak za jeho pracovitost zlatá medaile pro šampiony juniorské extraligy po zásluze náleží.

Mistrovské zápasy
FK Klášterec
03. 05. 2014 od 17.00
FK Klášterec : FK Ervěnice
17. 05. 2014 od 17.00
FK Klášterec : FK Dobroměřice
31. 05. 2014 od 17.00
FK Klášterec : Sokol Spořice
14. 06. 2014 od 17.00
FK Klášterec : FC Havran Kryry
Nové číslo vyjde 29. května 2014
Uzávěrka příštího čísla je:
20. 05. 2014
Uzávěrka pro inzerenty je:
20. 05. 2014

Rozsvícení vánočního stromu - 30. 11. 2014 Reprezentační ples města - 14. 2. 2015 Velikonoční neděle - 5. 4. 2015

O pořádný úspěch pro naše město se
postarali klášterečtí atleti, když ze dvou
mistrovství přivezli hned čtyři medaile.
Sbírku začali na Mistrovství ČR žactva
v hale, které se konalo první březnový
víkend v Jablonci nad Nisou. Letos se
odjíždělo s nemalými medailovými
ambicemi. Ondřej Chloupek, který na
tréninky dojíždí již čtvrtým rokem z
Chomutova, jel bojovat hned o dvě medaile. V sobotním běhu na 1500m se na
start postavilo kompletní pole šestnácti vybraných běžců. Hned po startu si
Ondra vybojoval vedoucí pozici, kterou
už do konce závodu nepustil a suveréně
si stylem start-cíl doběhl pro titul Mistra ČR. V neděli ho čekal závod na 3
000m. Do tohoto závodu Ondra nastupoval s tím, že své už splnil a toto je bonus. Ale chuť po další medaili byla. Po
pomalu rozběhlém tempu musel Ondra dopředu a diktoval tempo, čehož
soupeři využili. Dvě kola před cílem
nastoupili dva soupeři, ale Ondra jejich
nástup nezachytil. Bronzovou medaili
si však už pohlídal. A mohl si tak podruhé vystoupit pro medaili. Jeho oddílový kolega Daniel Vejražka bojoval

na 5. místě. Přáním byla medaile, ale já
věřím, že to Tomáš soupeřům na dráze
vrátí. Tomáš se díky halovým výkonům
dostal do reprezentačního výběru a v
dubnu odjíždí na soustředění do Španělska.
Dokončit sbírku medailí jeli na Mistroství ČR v přespolním běhu všech
kategorií, které se konalo v Bělé nad
Radbuzou, kam odjelo celkem sedm
klášterecký atletů. Největší a jediný aspirant na medaili z kláštereckého oddílu byl Ondra Chloupek, ostatní jeli sbírat první velké zkušenosti z takto velké
akce. Závodní trať spíše připomínala
trať pro cyklokrosové závody. Prudké
a krátké seběhy a výběhy naznačily, že
trať bude hodně těžká. Ondra se však s
touto tratí popral statečně. V průběhu
trati se držel na čele závodu, v konci tříkilometrové trati už nestačil na soupeřův nástup a doběhl na druhém místě.
Svou stříbrnou medailí si doplnil letošní sbírku na kompletní sadu medailí z
mistrovství. Dalšího pěkného výsledku
dosáhla Anežka Ševčíková, když doběhla na 19.místě. Mistrovství se ještě
zúčastnili: Hana Čechová, Marie Dvořáková,Ondra Páleník, Filip Šimána, a
Jakub Foltýn. Všem moc děkuji za reprezentaci oddílu a přeji úspěchy v další
části sezony!

Mladé klášterecké naděje ve „Výběru 3K“

Klášterečtí Kláštereckým - 30. 8. 2014 Klášterecké promenády - 13. 9. 2014 Klášterecké divadelní žně - 25.10. - 1.11. 2014
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