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Společný projekt byl ukončen
Ve dnech 25. a 26. listopadu 2013
proběhly předčasné volby do dolní
komory Parlamentu České republiky.
Celkové výsledky jsou již několik dní
známé, ale ne každému se chce „hrabat“ ve statistikách a ne každý ví, kde
vůbec má všechny ty výsledky hledat.
My vám proto nyní v Kláštereckých
novinách přiblížíme, jak jste v těchto
volbách hlasovali vy, občané města
Klášterce.
Pokud bychom chtěli v úvodu shrnout vše podstatné, můžeme říci, že
zisk levicových stran v Klášterci už
snad nikoho ani nepřekvapí. Naopak
nová seskupení lídrů Andreje Babiše
a Tomio Okamury dala o sobě rázně
vědět. Za absolutní „propadák“ pak
lze označit výsledky ODS.
A nyní už volby podrobně. Se ziskem 21,31% (1 222 hlasů) zvítězila v
Klášterci nad Ohří ČSSD před druhou KSČM 20,84 % (1 195 hlasů),
třetí místo patří ANO 2011 18,33
%, (1051 hlasů), čtvrtý skončil Úsvit
přímé demokracie Tomia Okamury
12,33 % (707 hlasů) a pátá příčka patří TOP 09 6,52 %, (374 hlasů). Přes
5 % nutných pro vstup do sněmovny
se v Klášterci už žádná další strana
nedostala. Těsně pod touto hranicí
skončila ODS 4,79 %, (275 hlasů).
Ostatní strany nedosáhly ani na 3 %.
I když Česká strana pirátská si může
jako úplně nové uskupení s 2,84 %
(163 hlasů) asi spokojeně pobrukovat a připravovat si půdu do dalších
voleb. Stranu Zelených 2,51 % (144
hlasů) s KDU-ČSL 1,77 % (102 hlasů)
zase může těšit mírný vzestup oproti
minulým volbám. Větší úspěch určitě
předpokládala Dělnická strana sociální spravedlnosti 1,77 %, (102 hlasů),
Strana soukromníků České republiky
1,72 %, (99 hlasů) a také Strana Práv
Občanů Zemanovci 1,58 %, (91 hlasů). Oproti volbám v roce 2010 si o
trochu polepšila Strana svobodných
občanů, ale s 1,58 % (89 hlasů) nemohla na nejvyšší příčky ani dohlédnout. HLAVU VZHŮRU - volební
blok jako nováček také moc voličů
neoslovil 1,11 % (64 hlasů). Zajímavý
je pohled na samý konec žebříčku.
Pouhých 18 voličů oslovila Suverenita - Strana zdravého rozumu, sedm
hlasů si v Klášterci připsala Koruna
Česká (Monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska) a pouhé čtyři hlasy
si na své konto připsal LEV 21 - Národní socialisté.
více na str. 2.

Advent je za dveřmi

V úterý 8. listopadu byla za přítomnosti starostů, zástupců Euroregionu Krušnohoří a hostů z řad místních hasičů, ZUŠ a mnoha dalších slavnostně odhalena
jedna z celkem čtyř tabulí informujících o partnerství našeho města s německou obcí Grossrückerswalde. Byl tak symbolicky završen rok trvající společný
projekt, v rámci kterého se uskutečnila četná setkání občanů, sportovních klubů, hasičů a mládeže jak v Klášterci, tak v partnerské obci. Starostka Klášterce
Ing. Kateřina Mazánková spolu se starostou Grossrückerswalde, panem Jörgem
Stephanem jsou přesvědčeni, že spolupráce bude probíhat i nadále. „Euroregion
Krušnohoří projednal naši žádost o další finanční podporu, tentokrát bychom se
rádi zaměřili na spolupráci dětí a mládeže a zapojili školy z obou stran hranice,“
říká Jörg Stephan.
Projekt „Na společné cestě Krušnohořím II“ byl financován z prostředků Cíl3/
Ziel3 Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Peněžní dar konečně dorazil na místo určení
I když advent nastane až za měsíc, již
dnes nám chodí do redakce dotazy,
kdy bude termín rozsvícení vánočního
stromu. Tato akce se uskuteční první
prosincovou neděli, jako vždy od 13
hodin. Současně se v galerii Kryt při
příležitosti rozsvícení vánočního stromu opět uskuteční tvůrčí dílny pro děti
i dospělé. Probíhat budou od 13.00 do
17.30. Tentokrát se zaměří na původ a
tradice Vánoc. V galerii se tak můžete
seznámit s tradičními vánočními zvyky, ozdobit a rozkrojit si vánoční jablko, namalovat svíčku či perníček nebo
poslat své přání Ježíškovi.
Dílny budou probíhat v rámci vánoční
výstavy ZUŠ, současně s ní se uskuteční také zahájení výstavy betlémů kláštereckých základních a mateřských škol,
které budou instalovány v kostele Nejsvětější Trojice.
-red-

Všichni, kdo zažili letošní ničivé povodně, se shodují v jednom. Každá pomoc, i
ta sebemenší, byla vítaná. To si uvědomil i frontmen kapely Šťastnej den Ondra
Bláha, který se v půlce července rozhodl společně s dalšími muzikanty uspořádat
jednodenní hudební festival v kláštereckém letním kině, s dobrovolnou sbírkou
na pomoc lidem, které letošní povodně zasáhly nejvíce. Peníze, které se podařilo vybrat se však nepodařilo předat podle představ. Vytížení lidí v zatopených
oblastech bylo enormní a schůzky se odkládaly. Nakonec ale penízky doputovaly tam, kam bylo slíbeno, a svádovští je mohou použít na potřebné opravy.

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

www.klnoviny.cz

Sloupek pro starostku
Vážení spoluobčané, čtenáři,
v pondělí 28. října jsme si připomněli
95. výročí vzniku samostatného československého státu. Tehdejší zrození Republiky československé bylo vyvrcholením staletého národně emancipačního
úsilí Čechů a Slováků, který velmi uspíšila 1. světová válka. V posledním roce
války byla situace pro rakousko-uherskou monarchii
již beznadějná,
což se plně projevilo v památných
říjnových dnech.
Kapitulace Rakouska-Uherska
byla oznámena
28. října a týž den odpoledne byla na
pražském Václavském náměstí oficiálně vyhlášena samostatnost. Lidé tenkrát dostali možnost si poprvé demokraticky zvolit, kdo bude nově vzniklé
zemi vládnout. Prvním prezidentem
Československa byl jednomyslně zvolen T. G. Masaryk.
Po 95 letech skoro na den přesně máme
za sebou další volby. Tentokráte do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. A já věřím, že jste tyto volby
nebrali lehkovážně a s chladnou hlavou
dali hlasy těm, o kterých jste přesvědčeni, že povedou naší zemi tím správným
směrem v dalším období její historie.
Před námi je nyní čas podzimní, čas
dušičkový, kdy se naše myšlenky budou ubírat k těm, kteří tady již mezi
námi nejsou. Věnujme proto těmto lidem tichou vzpomínku.
Přeji Vám příjemné nadcházející dny
plné podzimního slunce.
Vaše starostka Kateřina Mazánková

Změna termínu zasedání ZM
Starostka města upozorňuje občany
na změnu termínu zasedání Zastupitelstva města (7. 11.). Důvodem posunutí termínu zasedání ZM je kolize
s konáním Kláštereckých divadelních
žní. Ve velkém sále KD v původním
termínu (31.10.) probíhá přehlídka
divadelních představení, a také další
prostory jsou využity divadelníky. Jelikož v poslední době navštěvuje zasedání ZM více občanů, a ti by se nevešli
do náhradních prostor na Panoramě,
je termín posunutý. Všichni zastupitelé byli informováni s dostatečným
předstihem. Děkujeme za pochopení
jak zastupitelů, tak i občanů města.

Krátce...

Začátkem října byly
dokončeny restaurátorské práce na
kulturní památce „Sedm bolestí Panny
Marie“, lidově nazývané Křížová cesta.
Tato akce, v plné výši financovaná z dotace Ústeckého kraje, se velice zdařila a
vytváří nový prostor pro seznámení se
s dochovanými kulturními památkami
v areálu zámeckého parku.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Předčasné volby 2013 v Klášterci nad Ohří
V Klášterci nad Ohří se volilo v 11 volebních okrscích a pokud bychom se
mohli na jejich výsledky podívat očima
sportovců, tak zlatou medaili by získala
ČSSD, která zvítězila v 6 okrscích, stříbro by brala KSČM (3) a bronz zbyl na
ANO 2011 (2). Nikdo jiný se na první 3
místa nedostal. Tak, jako při posledních
volbách v roce 2010, i letos bylo patrné,
že v Klášterci se rozhodně nehlasuje
všude stejně. Rozdíly v různých částech
města činily i více, než deset procent!
Podívejme se tedy na výsledky právě
skončených voleb podrobněji.
Zisk více než 26 % zaznamenala ČSSD
ve volebním okrsku č. 10, ve kterém
volí mimo jiné obyvatelé ulic Lipová,
Okružní nebo Topolová. Naopak ve volebním okrsku č. 6 (celé sídliště Václava
Řezáče a jeho nejbližší okolí) se museli
„oranžoví“ spokojit jen s necelými 16%
(15,70 %). Srovnáme-li to s volbami v
roce 2010, ztratila ČSSD u kláštereckých voličů více jak 6 %. Volební okrsek
č. 6 je tak trochu paradoxní, protože zahrnuje jak celé sídliště Václava Řezáče a
jeho nejbližší okolí, tak novou zástavbu
rodinných domů (ulice Sluneční, Severní, Jižní...). Silnou voličskou základnu tu tudíž má levice i pravice. Když
opět srovnáme výsledky roku 2010 s
letošními, zjistíme, že zatímco v roce

2010 největší podporu získala v tomto
okrsku ODS, letos absolutně propadla
(koneckonců i v mnoha dalších okrscích). Nejvíce hlasů zde získala KSČM
21,92%, čímž si oproti roku 2010 polepšila o více jak 6 %. Ovšem jen o malinký
krůček za ní zaostalo ANO 2011, které
volilo 21,61 % voličů. KSČM letos v
Klášterci získala mnohem více voličů,
než v minulých volbách. Zatímco jí v
roce 2010 dali nejvíce hlasů voliči ve volebním okrsku č. 6 (15,62 %), tentokrát
její program oslovil nejvíce voliče ve 4.
okrsku (Královehradecká, Pod stadionem, část ul. Chomutovská ...). Zdejší
voliči jí přisoudili skoro 24 %, čímž jí
zvedli preference o více jak 8 %. Překvapením letošních voleb se i v našem
městě stalo Babišovo Ano 2011. Nejvíce
se mu dařilo ve volebním okrsku č. 9 a
č. 11, kde získalo přes 20 %, naopak nejméně příznivců (14,95 %) má tato strana v ulicích Dukelská, Pionýrů, Lidická
a část ul. 17. listopadu (volební okrsek č.
7). Strana TOP 09 tentokrát nezabodovala. Když obdržela v roce 2010 v okrsku č. 11 téměř 19 %, byla to velká sláva.
Také letos nejvíce příznivců nalezla ve
stejném okrsku, ale už jí důvěřovalo jen
necelých 11 %. Jinak se průměr jejích
voličů v našem městě držel těsně nad
hranicí 6 %. Okamurův Úsvit v letoš-

ních volbách můžeme přirovnat k raketovém vzestupu Věcí veřejných v minulých volbách. Jestli opravdu splní, co
slibuje a nebude „zatáčet s dinosaury“
tak neobratně, jako Věci veřejné, jejichž
exposlanci Bárta, Štětina, a Kádner se
objevili na kandidátce právě u Tomio
Okamury, tomu uvěřili nejvíce voliči
v 9. okrsku (Polní, Luční, Ječná ...), u
kterých získal 16,42 % hlasů. Celkově
v Klášterci obsadil ve všech okrscích
čtvrtá místa s průměrem okolo 13 %.
Volby do poslanecké sněmovny ani
tentokrát klášterecké voliče příliš neoslovily a tendence jsou stále klesající. I
když se zpočátku zdálo, že volební účast
bude o něco vyšší, než v roce 2010, nestalo se tak. Z celkového počtu 12 355
oprávněných voličů se jich v pátek a
sobotu vydalo do volebních místností
jen 5 789, tedy opět méně, než polovina
(46,86 %). To je téměř o více než 2 %
méně, než při předchozích parlamentních volbách v roce 2010. Klášterečtí
voliči tak výrazně zaostali nejen za volební účastí celorepublikovou (59,48
%), ale nedosáhli ani průměrné volební
účasti v Ústeckém kraji (51,69 %), a dokonce ani v samotném chomutovském
okrese (49,04 %). Vyšší volební účast
než Klášterec zaznamenala například
sousední Kadaň či Chomutov, ale ani

Azbest zbrzdil revitalizaci školy v Krátké ulici

V současné době probíhají v našem
městě práce spojené se zajištěním energetických úspor na objektech MÚSS,
ZŠ Krátká a ZŠ Petlérská.
Z hlediska náročnosti na koordinaci
stavebních prací spojených se zajištěním chodu těchto objektů a složitosti
technického řešení je na tom v současné době nejlépe objekt MÚSS, kde
se již provádění prací přiblížilo do své
závěrečné fáze. Tou je provedení finálních povrchových úprav, a to jak vnějšího obvodového pláště, tak i nášlapných vrstev podlah v prostorách lodžií.
Tomu, že zde práce probíhají přesně
podle plánu, přispěla skutečnost, že
na tomto objektu byly již v minulosti
provedeny výměny původních oken za

nová plastová.
O něco složitější situace je však na ZŠ
Petlérská. „S ohledem na pozdější zahájení prací oproti původnímu předpokladu, který uvažoval s výměnou oken a
dveří během letních prázdnin, je nutno
řešit přesuny výuky za účelem uvolňování jednotlivých pavilonů a učeben tak,
aby nenarušovaly výuku nebo ji omezily
na absolutně nejkratší možnou dobu“,
podal nám informace ke stavu prací na
ZŠ Petlérská Ing. Stanislav Potůček. „I
přes tyto skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že své závazky vyplývající z uzavřené
smlouvy splní ve sjednaném termínu.“
V případě objektu ZŠ Krátká je situace ještě o něco horší. Zde totiž došlo k
pozastavení stavby, a to kvůli potvrzení

Školy hlásí - máme málo prvňáčků!
Na začátku září se prostranství před
kláštereckými školami opět zaplnila
žáky a studenty. Pro většinu z nich začal
2. září jen další školní rok, ale pro 133
prvňáčků byl tento den zcela výjimečný.
Potud by vše bylo v pořádku, ale ... školy
zvedají varovný prst a volají: „Prvňáčků
máme čím dál, tím méně!!!“ Pojďme tedy
na chvilku nahlédnout do statistik. Nejvíce – celkem 66 – jich letos nastoupilo
do Základní školy Krátká, 46 prvňáčků
zasedlo v lavicích Základní školy Školní
a 28 jich zamířilo do Základní školy Petlerská. V této škole si svůj „první“ školní
rok vyzkoušelo také 18 žáků přípravné

třídy. 3 prvňáčky přivítala i Základní
škola praktická. Zatímco v celostátním
měřítku počet prvňáčků posledních
několik let stoupá - do prvních tříd základních škol nastoupilo letos v celé
České republice 101 tisíc dětí oproti
93 tisícům v roce 2009 - v Klášterci je
tomu naopak. Za poslední čtyři roky tu
počet žáků v prvních třídách klesl o 32.
Například právě v roce 2009 nastoupilo
do kláštereckých 1. tříd 165 dětí oproti
letošním 133. Podle škol je tento pokles
alarmující. Mohl by se tak do budoucna
naplnit ten nejčernější scénář, kterým je
možnost uzavření některé ze škol. -red-

přítomnosti azbestových vláken v konstrukci „boletických“ panelů a ve skladbě střešního pláště nad plaveckou učebnou. „Před zahájením prací spojených s
odstraňováním konstrukcí obsahujících
azbestová vlákna bylo nutno zjistit specializovanou firmu, která bude tyto
práce provádět. Současně bylo nutno za
tímto účelem vypracovat technologický
postup odstraňování konstrukcí obsahujících azbestová vlákna, který musí
být odsouhlasen KHS Ústeckého kraje,“
vysvětluje Ing. Potůček velké zdržení na
škole v Krátké ulici. „V současné době již
probíhají práce spojené s odstraňováním
těchto konstrukcí. Vícepráce spojené s řešením likvidace azbestové zátěže budou
v tomto případě znamenat prodloužení
termínu dokončení, o kterém v současné
době se zhotovitelem probíhají intenzivní jednání.“
Tyto situace jsou nepříjemné nejen pro
žáky a učitele škol, ale samozřejmě i pro
rodiče, kteří nechápou, proč se s rekonstrukcí nezačalo dříve a blížící zimní
období v nich vyvolává pocity strachu a
nedůvěry, jak bude výuka jejich ratolestí probíhat dále. „Předně bych se chtěla
všem zainteresovaným omluvit za způsobenou situaci na školách,“ posílá svojiomluvu do řad žáků, učitelů a rodičů
starostka města Ing. Mazánková. „Situace, která nastala, hlavně na ZŠ Krátká,
vznikla posunutím termínu zahájení
realizace z důvodu zdržení procesu výběrového řízení na zhotovitele stavby. Toto
zdržení bohužel nastalo v souvislosti s
neúčastí (některých ????) zastupitelů na
hodnocení obdržených nabídek i nevůlí
zastupitele Jana Houšky, který odmítl
obdržené nabídky hodnotit“.
Ve školách tedy sice panují maličko
provizorní podmínky, nicméně všichni
dělají co je v jejich silách, aby se život na
školách vrátil co nejdříve do běžných
kolejí. „Chtěla bych moc poděkovat všem
rodičům za pochopení vzniklé situace.
Děláme maximum pro zajištění řádného chodu škol a především bezpečnosti
našich dětí. Výsledkem těchto akcí, které bohužel doprovází určité komplikace,
budou ale nakonec školy „oblečené v novém kabátě,“ vzkazuje závěrem staroska
města.
-rony-

tyto dvě města se nemohou chlubit nějakou oslnivou „hitparádou“. Naopak
menší procento voličů přišlo k volebním urnám v Jirkově či ve Vejprtech.
Pod hranici 50 % klesla volební účast
tentokrát už v devíti z celkového počtu
44 obcí chomutovského regionu. Jsou
mezi nimi jak menší vesnice (Chbany,
Hora Svatého Šebestiána, Křimov, Rokle), tak města Jirkov, Vejprty, Klášterec,
ale i Kadaň a Chomutov. Politické dění
v naší republice nechává nejvíce chladnými obyvatele Vejprt. Jejich volební
účast při letošních volbách byla v chomutovském okrese absolutně nejmenší
(35,32 %), naopak Všehrdy se mohou
pochlubit volební účastí přes 79 %.
Ústecký kraj bude v nově zvolené dolní
komoře Parlamentu České republiky
reprezentovat 14 poslanců. Čtyři zástupci Babišova ANO 2011, tři poslanci za KSČM, čtyři za ČSSD, jeden za
TOP 09, jeden za ODS a jeden za Úsvit
T. Okamury. Přímo okres Chomutov
bude v poslanecké sněmovně zastupovat jen poslanec za ČSSD Jaroslav Krákora. Bývalou primátorku města Chomutova Ivanu Řápkovou, ani primářku
dětského odd. Nemocnice Kadaň Patricii Kotalíkovou v poslaneckých lavicích
již nezahlédneme.
Projdeme-li si podrobně kandidátní

listiny všech hnutí a politických stran,
které se ucházely o přízeň voličů v Ústeckém kraji, zjistíme, že mezi desítkami kandidátů bychom našli dvanáct
přímo z Klášterce.
S výjimkou Strany soukromníků České
republiky a Úsvitu přímé demokracie T.
Okamury, jejichž kandidáti Ing. Štefan
Drozd (2) a Josef Suchý (3) se nacházeli
na volitelných příčkách, a Bc. Jaroslav
Kohout (KSČM), který startoval jako
č. 5, se většina kláštereckých kandidátů
nacházela na nevolitelné pozici za hranicí 10. i 20. místa. Nejblíže k poslaneckému mandátu se přiblížil Josef Suchý,
který skončil jako druhý náhradník
(Úsvit získal 1 poslanecký mandát) a
Bc. Jaroslav Kohout, který skončil jako
třetí náhradník (KSČM získala 3 poslanecká mandáty). Strana soukromníků České republiky s Ing. Štefanem
Drozdem se do hry o poslanecká křesla
nedostala. Za zmínku ještě určitě stojí
jméno Ing. Petra Hybnera, který ač
nebydlí v Klášterci, jako ředitel Zámku
má u zdejších občanů velkou podporu. V celkovém součtu sice ztratil na
vedoucího lídra Úsvitu Davida Kádnera 381 hlasů, ale získal například o 21
hlasů více, než Josef Suchý. Přesto ho
volební matematika zařadila jako postupujícího až na 7. místo.
-rony-

Na návštěvě v městském ústavu

V rámci Týdne sociálních služeb vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních služeb a Asociací poskytovatelů sociálních služeb, proběhl dne 8.10.2013 v Městském
ústavu sociálních služeb Klášterec nad Ohří Den otevřených dveří.
Naším cílem bylo ukázat veřejnosti a hlavně seniorům služby, které jsou u nás
poskytovány - ubytování a stravování. Dále pak seznámení s úhradami za pobyt v
DpS a úhrad za jednotlivé služby. Den otevřených dveří probíhá v MÚSS tradičně
dvakrát do roka, dále pak na základě domluvy kdykoliv. Na Dni otevřených dveří
měla veřejnost možnost si prohlédnout krásné výrobky seniorů našeho domova.
Celý den probíhal v příjemné atmosféře a byl ukončen malým občerstvením, hudbou a tancem.
Městský ústav sociálních služeb Klášterec n/Ohří

Klášterecké noviny č. 10/2013

strana 3

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Policie informuje...

Z hub se už domů nevrátil

XV poslední zářijové ráno odešel z
místa trvalého bydliště v Klášterci nad
Ohří 72letý muž do lesa na houby. Dojel až do Klášterecké Jeseně, tam nechal
zaparkované vozidlo a vyrazil do lesa.
Když se po něm začala manželka shánět, jeho mobilní telefon byl nedostupný. Jelikož měl muž zdravotní problémy, rozeběhla se ihned pátrací akce, do
které bylo nasazeno několik desítek policistů, strážníci a další složky. Ve večerních hodinách bylo pátrání přerušeno
a v hledání se pokračovalo následující
den. Hledaný byl nakonec v lese nalezen, bohužel ale nejevil známky života.
Nebylo zjištěno cizí zavinění, přesnou
příčinu smrti určí až nařízená pitva.

Napadal a vyhrožoval

XKlášterečtí policisté vyšetřují incident, ke kterému došlo v Dlouhé ulici.
34letý muž nejprve poškozenému nadával a pak ho chtěl i fyzicky napadnout. Po neúspěšném útoku však upadl
na zem. Když ze své tašky vytáhl kladivo a nůž, poškozený na nic nečekal a z
místa utekl. Jednání podezřelého policisté vyhodnotili jako výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Provedená dechová zkouška na alkohol byla u obou
mužů negativní, u podezřelého však byl
pozitivní orientační test na amfetamin.

OMLUVA:
Dne 5. května 2011 jsme ve čtrnáctideníku Klášterecké noviny (číslo 9/11) zveřejnili článek nazvaný „Politická situace v Klášterci je napjatá. Opoziční zastupitelé chtějí odvolat
vedení města“ a na něj navazující část označenou jako „Argumenty, které zazněly na tiskové konferenci vedení města Klášterce nad Ohří 26. 4. 2011“. V tomto článku bylo o Ing.
Mirce Sadílkové napsáno, že je osobou, která je vyšetřována policií. Tato informace byla
podána jako citace Ing. Stehlíka doslovně takto: „Za prvé tu je skupina, která zabezpečovala dotace pro město. Máme tu bývalé zaměstnance úřadu – Ing. Mazánkovou a Ing.
Sadílkovou – a místostarostu Šroubka, kteří jsou dnes vyšetřováni policií …“
S ohledem na skutečnost, že Ing. Mirka Sadílková není a nikdy nebyla v žádné kauze vyšetřována Policií, jsme se dopustili uvedení mylné informace, nepravdy či neautorizované
citace, která neodpovídala skutečným výrokům.
Tím jsme se dopustili závažného zásahu do práva na ochranu osobnosti paní Ing. Mirky
Sadílkové. Za zveřejnění tohoto článku, kde jsme ji bez relevantních podkladů označili za
osobu vyšetřovanou policií, se jí proto omlouváme.
Redakce Kláštereckých novin
a Zámek Klášterec nad Ohří, vydavatel Kláštereckých novin

Informace pro obyvatele ulice Kpt. Jaroše
V souvislosti s prováděním oprav stávajících podzemních sítí technické infrastruktury v části ul. Kpt. Jaroše (rozvod plynu a rozvody vody a kanalizace, včetně
přípojek) máme zejména pro občany města bydlící v této lokalitě, nepříjemnou
informaci. Pozdní termín zahájení prací na těchto opravách způsobil, že již nebude možné provedení vlastní rekonstrukce ul. Kpt. Jaroše ještě v tomto roce. Tu
měla na základě uzavřené smlouvy o dílo realizovat společnost EUROVIA CS a.s.
V současně době probíhají mezi vedením města a společností EUROVIA CS a.s.
jednání o uzavření dodatku na změnu termínu. K dokončení stavby tak s největší
pravděpodobností dojde v termínu červenec 2014, v závislosti na klimatických
podmínkách v místě stavby. Jen bychom chtěli občany města v této souvislosti
informovat o tom, že probíhající práce na opravách stávajících podzemních sítí
technické infrastruktury nejsou zajišťovány ze strany města Klášterec nad Ohří, a
že město s touto akcí prakticky nemá nic společného kromě toho, že je vlastníkem
této komunikace. Proto nemá „žádné páky“ na to, aby práce byly dokončeny v
dřívějším termínu, než zhotovitelem avizovaná půlka října.
-red-

Místo květiny rány

XDo ulice Nádražní se vydal 29letý
místní obyvatel navštívit svou bývalou
přítelkyni. Po otevření dveří však byl
odmítnut, s čímž se však nehodlal jen
tak smířit. Ženu zatlačil do chodby bytu,
odtud do kuchyně, kde ji několikrát pěstí udeřil. Pak z místa utekl. Jeho jednání
policisté z místního obvodního oddělení vyhodnotili jako porušování domovní svobody. V případě odsouzení může
skončit až na tři roky ve vězení.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych poděkovala paní ředitelce, přeji jí hodně štěstí, zdraví, lásky
a děkuji jí za její dobrotu, že se zde o mě
starají a přeji jí z mého srdce, aby tu byla
do sta let. Poděkování patří i všem sestřičkám, jmenovitě paní Lukavské, Dabičové,
Glacnerové a Kotkové. Zvlášť bych chtěla
poděkovat paní Jílkové, kterou mám moc
ráda a je moje zlatíčko. V neposlední
řadě bych chtěla poděkovat pracovnicím
sociálního úseku, že mi vždy pomohou
zajistit co je potřeba a úplně všem zaměstnancům domova přeji hodně zdravíčka,
štěstíčka a lásky. A dále panu Hájkovi a
paní Manové děkuji za úctu ke starým
lidem a přeji jim jen to nejlepší.
Klientka domova pro seniory
v Klášterci nad Ohří

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v legislativě týkající se kácení dřevin došlo v
letošním roce k několika podstatným
změnám. Zejména byly rozšířeny
podmínky, za nichž se mohou dřeviny kácet i bez povolení. To je hlavní
změna, která bude občany nejvíce
zajímat. Proto je vhodné se s touto
legislativou podrobně seznámit. Jaké
jsou podmínky a pravidla, o tom se
můžete informovat na webových
stránkách města Klášterce nad Ohří.

PRO OBČANY

Fotopast je pomocník
Také vás štve, když jdete na procházku
příjemnou krajinou a najednou vám
zkříží cestu třeba pneumatika nebo
starý sporák, hromada sutě a podobně?
Zaskřípete zubama a pomyslíte si o některých lidech, že jsou to ... no, něco ve
smyslu s domácím sudokopytníkem.
Jenže to je mýlka, protože zvířata prostě nezakládají černé skládky a oproti
nám, lidem, se k přírodě chovají nadstandardně. Co tedy s těmi lidmi, kteří
určitá pravidla ignorují? Moc možností
neexistuje. Policie nemůže být všude a
kamery nemohou viset na každém
stromě. Určité řešení ale přece jen existuje. Možná jste se s touto věcičkou již
někde setkali. Určitě už jste minimálně
zaslechli slůvko „fotopast“. Co to je a k
čemu se používá, na to jsme se zeptali
velitele městské policie Bc. Petra Hörbeho.
„Fotopast nasazujeme permanentně na
místa, kde nedohlédnou naše kamery,
a nebo kde se nemůžeme sami denně
pohybovat a monitorovat tato místa.
To znamená většinou za městem, tam,
kde nám vznikají černé skládky, jako
například na Korey, v bývalých Mikulovicích, nahoře u Hradiště a podobně.
Samozřejmě nemohu jmenovat všechny
lokality. Ale používáme ji i do zahrádkářských kolonií nebo také na místní
hřbitov. Místa dost často měníme,“ prozrazuje využití fotopasti velitel strážníků. Fotopast je přístroj, který je v klidu
do té doby, než před sebou zaznamená
nějaký pohyb. Proto je důležité, umístit
ji tak, aby viděla co nejvíce, ale zároveň
aby ona sama byla vidět co nejméně.

Pak dokáže zachytit to, o čem nemají
různí filutové ani ponětí.
„Díky fotopasti se nám například podařilo objasnit i několik případů vykrádání zahrádek. Také nám odhalila mnoho
tzv. „šroťáků“, kteří kradou jakékoliv železo a neváhají třeba rozebrat ploty a podobně. V poslední době jsme nasazovali
fotopast také na hřbitov, kde docházelo
k vandalismu. Ale bohužel i k tomuto
místu se někteří lidé chovají nepochopitelně. Třeba jsme zjistili odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Dokonce
i lidé přijeli s vozíkem a sypali stavební
suť do kontejneru na hřbitově. Občas
využíváme fotopast také u kontejnerových stání na novém sídlišti. Protože
většinou přes víkend si je lidé pletou se
sběrným dvorem. Prakticky stejná situace nastává v zahrádkářských koloniích.
Když odjíždějí zahrádkáři ze svých chat,
nacházíme u našich kontejnerových stání ohromné množství odpadu. Prostě
vyklízejí chaty. Nábytek, stavební suť,
stavební materiál atd. Takže třeba tam
fotopast zafungovala velice dobře. Bylo
tam několik řešených případů ukládání
odpadu a pomohlo to. V současné době
to není tak hrozné. V některých místech
nepořádek zmizel úplně.“
V současné době má městská policie k
dispozici jen jednu fotopast, ale uvažuje
se o koupi další. I když pořizovací náklady nejsou nijak astronomické, stále
to je samozřejmě otázka financí, kterými disponuje. Fotopast má své uplatnění a osvědčila se, proto by se peníze
v rozpočtu na pořízení alespoň ještě
jedné měly najít.
-rony-

Celoživotní univerzita
také v Klášterci
Společnost Rogus, s.r.o. přichází do
Klášterce nad Ohří s nabídkou realizace celoživotního vzdělávání dospělých
v oblasti středověké literatury a historie. Občanům Klášterce i přidružených
obcí se nabízí možnost navštěvovat
přímo ve městě cyklus přednášek, které
vede Mgr. Jiří Novotný, vysokoškolský
pedagog odborně působící na Fakultě
pedagogické Západočeské univerzity v
Plzni. Jeho vědecká činnost je zaměřena na nejstarší raně středověkou literaturu – hagiografii (legendy o svatých)
a historiografii (kroniky) – a na související poznatky řady dalších oborů:
archeologie, antropologie, sociologie,
religionistika apod. Přednášky jsou vedeny se zřetelem k jednotlivým regionům, ve kterých probíhají; to znamená,
že se klášterecká setkání budou zabývat
také celonárodními tématy částečně
souvisejícími s Poohřím.
Přednášky jsou určeny všem zájemcům
o ranou historii naší země – seniorům,
ženám v domácnosti a na mateřské

dovolené, studentům i pedagogům,
prostě všem bez rozdílu věku a dosaženého vzdělání. Jednotlivé cykly budou
probíhat semestrálně (dva cykly v roce
– podzimní a jarní) ve čtrnáctidenním
intervalu. Zájemce je třeba upozornit
na to, že není podmínkou k přijetí ke
studiu absolvování celého tříletého
cyklu přednášek; je možné hlásit se i na
pouhý jeden semestr, který obsahuje
sedm dvouhodinových akcí realizovaných během necelých tří měsíců. Za
celý semestr zaplatí zájemce pouhých
500,- Kč. Studijní průkaz je přenosný,
při avizované neúčasti je možné poslat
na přednášku další osobu, která se prokáže studijním číslem nepřítomného
účastníka Celoživotní univerzity. Ty,
kteří absolvují všech šest semestrů,
čeká slavnostní ukončení studia za přítomnosti představitelů města, během
něhož obdrží certifikát deklarující absolvování studijního cyklu. Vyloučena
není ani účast studentů na přípravě následné knižní publikace.
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Setkání s občany města mělo smysl
Na začátku října se v Klášterci udála
věc prakticky nevídaná. Vedení města
se sešlo se svými občany, aby si podiskutovali o pozemku mezi městským
stadionem a základní školou v Krátké
ulici.
„Děkuji všem občanům, kteří se zúčastnili veřejné diskuze a vyslovili svůj
názor ohledně dalšího využití pozemku
mezi stadionem a ZŠ Krátká,“ vyjádřila
svoji spokojenost s vůlí občanů města
diskutovat o palčivých problémech
společně starostka Ing. Mazánková.

využití pro tento luxusní pozemek
města by sami navrhli. Existuje totiž
projekt, který už jedno řešení má. Ale
jak se nakonec ukázalo, ne všechny
oslovil. Argumenty zastupitele Houšky, který se také setkání zúčastnil a
který tento projekt obhajoval, byly pro
mnohé přítomné nepřijatelné. A to i
přes to, že celý projekt velice srozumitelně vysvětloval také Ing. Bernášek.
„Zalesnění“ této plochy prostě nebylo tím, co si mnozí v těchto místech
představovali. Většinou se přikláněli

Jubilejní čtyřicítku slaví letos „trojka“ ve Školní ulici

”

Vážení,
většina proslovů začíná slovy „sešli jsme se zde dnes“, přičemž na spojení „jsme se zde dnes“ se řečník minimálně dvakrát
zakoktá. Potom oznámí, co všichni vědí, nebo alespoň tuší: proč se dostavili. Ano, správně, naší krásné škole je čtyřicet let. Je
to dáma v nejlepších letech, dost zralá a zkušená, aby zvládala případné problémy a potíže a hned tak někdo ji neoblafnul,
přitom dost mladá a dychtivá, aby se nebránila novým podnětům a postupům. Samozřejmě, že ji občas pobolívají schody,
určitě někdy potřebuje vyčesat šedivý vlas se střechy, ale vrásky má jen drobné u oken, ty od smíchu. Péčí všech zainteresovaných získala škola v roce 2010 nový kabát a koncepčním přístupem dnes již bývalého pana ředitele Miroslava Andrleho
vznikly -nejen- terénní úpravy, které zkulturnily celé okolí. Navíc realizace projektu vypracovaného paní učitelkou Janou
Hortovou dovršila úpravu prostranství před školou vytvořením malého arboreta. Kolegyně a kolegové v čele s panem emeritním ředitelem Bohumilem Hrudkou, kteří školu kdysi otvírali a tvořili čapkovskou „první partu“, jistě mírně užasnou
nad změnami i uvnitř budovy. Ostatně při prohlídce školy si každý sám najde, co všechno se změnilo za poslední léta.
Já osobně bych si přál - a jistě nejen za sebe - aby se něco přece jen nezměnilo: zvláštní „genius loci“, který odjakživa na
této škole panoval a který jsme my, co jsme původně působili na jiných školách, „těm z trojky“ jenom tiše záviděli. Tak mi
dovolte popřát nám, našim dětem i jejich rodičům, aby ta atmosféra nikdy nevyprchala.
Bronislav Krhánek.

V listopadu 2012 podalo Město Klášterec nad Ohří v rámci Operačního programu
životního prostředí SFŽP žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace sídlištní
zeleně v Klášterci nad Ohří“. Jedná se o prostor podél Petlérské ulice mezi ZŠ Krátká
a stadionem. V červenci Státní fond životního prostředí České republiky rozhodnul
o poskytnutí dotace dle žádosti takto: Celkové výdaje na projekt: 3 210 886,-Kč vč.
projektové přípravy a TD a AD, výše dotace: 2 408 164,-Kč, vlastní zdroje žadatele tj.
spoluúčast Města Klášterce nad Ohří - 802 722,-Kč. Projekt je zaměřen na revitalizaci
sídelní zeleně s cílem založení parku pro obyvatele města. Má zde vzniknout „zelený
ostrůvek“ uprostřed hustě osídleného sídliště - druhově rozmanitá zelená parková plocha, která má v budoucnu sloužit jako odpočinková zóna pro mládež, rodiny s dětmi,
sportovce i seniory. Plocha bude tedy volně přístupná všem obyvatelům města. Nemalý
význam má i „odclonění“ okolní výstavby a rušné Petlérské ulice výsadbou javorových
a platanových alejí. Hlavními indikátory projektu jsou např. celkový počet vysazených
dřevin (ks) 480, celková plocha zakládané zeleně (ha) 0,9772, celková plocha regenerované zeleně (ha) 1,3069 apod. Jakékoliv bližší informace o tomto projektu Vám podá
Ing. Markéta Šimánová – odbor výstavby a rozvoje města, kancelář č. 410
3. patro v budově radnice, kde je dokumentace projektu k nahlédnutí.

Tento lukrativní pozemek se totiž stal
ostře sledovaným ve chvíli, kdy se začala městem šířit poplašná zpráva, že
se v těchto místech má stavět další nákupní středisko. Pro vedení města tedy
konečně přišel impulz, který ale nebyl
jedinou záminkou, kvůli kterému
iniciovalo setkání s občany. Hlavním
cílem bylo seznámit občany s realitou
a získat informace o tom, co by si lidé
v tomto místě sami představovali, jaké

ke sportovnímu využití této zóny. I
když i na parkoviště došla řeč. „Setkání potvrdilo, že Klášterečtí mají zájem
o dění v našem městě. Vedení města
bude s názory a nápady občanů na vybudování relaxačně-sportovní zóny pro
všechny generace dále pracovat. Do budoucna vidím velký smysl podobných
setkávání a těším se na další názory k
jiným tématům,“ vzkazuje závěrem
starostka města.

 Ing. Monika Bártová
Klášterecká „trojka“ - nebo-li správně řečeno - ZŠ Školní, slaví jubileum.
Právě letos je jí 40. let. Zároveň ale také
s tímto jubileem zaznamenala změnu ve svém vedení. Po letité chlapské
nadvládě na postu ředitele školy došlo
k výměně „stráže“ a ředitelské křeslo
obsadila křehká žena. Ovšem s letitými
zkušenostmi. Ing. Monika Bártová je s
touto školou prakticky srostlá.
„Já jsem zde chodila do školy od 1. do
8. třídy. Po vysokoškolském studiu a
mateřské dovolené jsem se do této školy
vrátila a učila 13 let.“
Čtrnáctý rok tedy začala jako ředitelský. Jak sama prozradila, hnacím motorem k tomu, aby se do výběrového řízení přihlásila, byli nejen kolegové, ale i
lidé mimo školu, kteří jí dodávali sílu k
tomuto rozhodnutí. „Po zvážení všech
pro a proti jsem si řekla, proč to nezkusit.
Školu mám moc ráda a také náš kolektiv
je perfektní. Nakonec mě přesvědčilo i to,
že pro školu bude lepší, když jí povedu
já, která jí zná „jako své boty“, než aby
přišel někdo „z venku“.
Když se z „řadové“ učitelky stane ředitelka, spousta očí najednou začne
sledovat, co třeba před tím nebylo tak
vidět. Děti bude zajímat, zda ta jejich
bývalá učitelka bude přísnější, kolegy
zase bude zajímat, jestli po nich najed-

Klášterečtí deváťáci v kadaňském
„K centru“ a v „Klubu DOpatra“
Skupina žáků 9. B třídy ZŠ Krátká se
vydala v rámci protidrogové prevence
do kadaňských nízkoprahových zařízení. Nejprve navštívili tzv. K centrum,
a poté zařízení pro děti a mládež klubu
DOpatra. Naši deváťáci se seznámili se
službami obou zařízení, důvody k jejich zřizování, ale zároveň byli varováni před užíváním návykových látek. S
některými pojmy se žáci setkali poprvé
a věřím, že v jejich případě jen teoreticky a naposledy. Tímto děkuji všem
pracovnicím obou nízkoprahových
zařízení za možnost exkurze a za profesionální přístup vedení besedy v oblasti
prevence dětí a mládeže, v případě klubu DOpatra potom za nabídku služeb
pro děti mládež.
Mgr. S. Jírovcová
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.

nou nebude chtít víc práce. Také bude
určitě ve větším zorném úhlu rodičů ...
„Tak určitě. Už ten pocit už mám, že na
mě víc lidí kouká. Ale to je normální reakce. Jak je člověk v nějaké jiné funkci,
než ho původně vnímali, víc si ho lidé
všímají a poznávají ho. Musím si teď dávat víc pozor (úsměv).“
Jak velký skok je to, že se z kabinetu najednou přesunete do ředitelny?
„Tím, že jsem se chodila nějakou dobu
seznamovat a zaučovat se s touto, pro
mě novou funkcí, tak mi to ani už nepřišlo jako takový skok. Na ředitelnu jsem
si zvykla celkem rychle, spíš jsem se ještě
trochu nesrovnala s tím, když jdu zpátky učit do třídy, protože jako ředitelka
mohu učit jen pár hodin. Tak je to zatím
pro mne trochu zvláštní. Také nemám
čas zastavit se za kolegy s kterými jsme
se scházeli. Asi půjde jen o určitý čas, než
se se vše srovná.“
Dnes již bývalý ředitel Andrle je takovou ikonou školy, protože zde působí
od začátku otevření této školy. Jako učitel i jako ředitel měl a má stále velkou

„

autoritu. A nejen proto, že to je muž.
Asi nebude jednoduché hned navázat
na jeho - jak to nazvat- auru. Budete
také přísná ředitelka?
„Já doufám, že ano. Na lidi, kteří to
budou potřebovat, tak určitě (úsměv).
Samozřejmě, že dnes je jiná doba. Ten
styk s veřejností dřív nebyl takový pravidelný a nebyl někdy ani důležitý. Dnešní
rodiče mají daleko větší touhu o něčem
diskutovat a vyjádřit své názory. A to
přenáší i na své děti. Proto musíme brát
zřetel také na jejich názory, jak to vidí.
Doba se hodně změnila, a to vidím i z
vlastní zkušenosti během těch třinácti let,
co jsem učila, jak se ty děti i rodiče mění.
Takže být přísný asi není úplně přesný
termín. Je třeba s rodiči vycházet a přistupovat k nim tak, jako že to jsou partneři. A to dnes platí prakticky i pro děti.
Není to úplně jednoduché z pohledu učitele, přistupovat k dítěti jako k partnerovi, se kterým jednáme a dát mu prostor
vyjádřit se k názoru, který má. Ale je to
naše práce, kterou máme rádi a chceme
jí dělat, jak nejlépe umíme.“ -rony-

Prodejna potravin a smíšeného zboží
v obci Lužný (Perštejn) u mostu přes Ohři
nabízí nejen čerstvé pečivo a potraviny

Výprodej značkových triček a mikin
Adidas, Puma, Nike, Lonsdale, Everlast
Otevřeno

Po-Pá: 8-12 a 14-16
So: 8-10
SLEVA

50,- Kč

S tímto výstřižkem
jednorázová sleva!
PLATÍ NA ODĚVY
(pouze 1 kupon na osobu)
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Marcela Hřebíčková získala další titul Mistryně světa
Klášterec nad Ohří se může pyšnit
další světovou šampionkou. A to hned
několikanásobnou. Jmenuje se Marcela Hřebíčková a reprezentuje Taneční
školu Stardance z Chomutova, která
je bezesporu jednou z nejúspěšnějších
svého druhu v celé republice. Za více
jak dvacet let svého působení má na
kontě mnoho titulů mistrů světa i Evropy. A právě jednou z již tradičních
přispěvovatelek do bohaté sbírky úspěchů této školy je i Marcela, jejíž cesta k
úspěchům začala už v klášterecké mateřské škole Bruslička. Poté prošla různými tanečními kroužky a vyzkoušela
gymnastiku i aerobic. Nakonec zakotvila ve svých sedmi letech v chomutovské taneční škole, kde působí dodnes.
Roky dřiny jí vynahrazovaly úspěchy.
A to nejen na domácí půdě, ale hlavně
v zahraničí. Ocenění, která se hromadila, Marcela už jen těžko počítá, protože jich je opravdu mnoho. Ta zatím
nejčerstvější jsou z Prahy a rakouského
Grazu. Podívejme se tedy nejdříve do
Prahy, kde se konalo první otevřené
MS v mažoretkovém sportu „paton“ a
„pompon“ 2013. Tady naše závodnice
tancovala sólo (pompon) a hned z toho
byl titul Mistryně světa! Další titul přišel s tzv. „sedmičkou“, což je pódiová
skladba se sedmi dívkami - takzvaná
malá formace. Následovalo 2. místo ve
velké formaci a asi nejnáročnější disciplína, kterou je pochodové defilé. Tím

Pohřební služba
František Barák

Klášterec nad Ohří
zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého

se rozumí: skladba, která trvá 3 minuty
a dívky musí ujít 100m a dělat u toho
různé prvky. Ty vymýšlí trenérka, ale je
mezi nimi také pár povinných, za které se sráží body. Ve velké formaci je 20
dívek a cca10 povinných prvků musí
provést naprosto stejně. Podle toho jsou
pak hodnoceny. Jestli si myslíte, že100
metrů není nějak velká vzdálenost, pak
jste na velkém omylu.
V Praze se tedy naše mažoretky vytáhly, protože i za tuto dysciplínu získaly
skvělé umístění v podobě bronzového
kovu. Ještě však ani nestačily vstřebat
zážitky a už je čekala další nejvyšší soutěž- tentokrát v disciplíně Latino show
- Světový pohár velké a malé formace v
rakouském Grazu. Zde získaly tanečni-

Klášterec očima dětí

ce 1. místo s velkou formací která nese
název Brazilská show a 2. místo s malou
skupinou s názvem Srdcová královna.
Z Klášterce se této soutěže zúčastnily
mimo Marcely Hřebíčkové i Denisa Večeřová a Michaela Dvořáková. Úspěchy
Marcely přichází jak na běžícím pásu a
co je dnes aktuální, to už zítra neplatí,
protože za sezónu absolvuje až 8 soutěžních víkendů. K tomu je nutné připočítat právě mistrovství světa a Evropy
a to v různých stylech. Kolikrát ani nestíhá přípravu a jde rovnou ze soutěže do
soutěže. Přesto si dokáže najít i chviličku času, aby její umění mohli shlédnout
i klášterečtí. Zatím naposledy jsme jí
mohli zatleskat při vystoupení na oslavě
výročí ZŠ Školní.
-rony-

Krátce...

Jak jsme Vás již informovali, schválila Rada města návrh
na změnu v přidělování dotací pořadatelům kulturních akcí. Každá žádost
o dotaci je 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. Veškeré informace naleznete na www.klasterec.cz

ŘÁDKOVÁ

V prostorách kláštereckého zámku probíhá v těchto dnech netradiční výstava pod
názvem „Klášterec očima dětí“. Obrázky dětí z mateřských a základních škol ukazují, jak své město vnímají oči a mysl právě těch, před kterými život v našem městě
teprve otevírá svoji širokou náruč. Je opravdu zajímavé porovnat si zažité pohledy
třeba na radnici, zámek, sala terrenu a další městské památky. Umění těchto dětí je
opravdu fascinující a stojí za to, najít si trošku času, a výstavu navštívit. Ta probíhá
do 8. listopadu, poté se dveře výstavní síně uzavřou. Neváhejte tedy, protože nejen,
že budete mít možnost se na naše město podívat tím nejmilejším pohledem, ale
zároveň můžete ohodnotit, který obraz se vám líbil nejvíce a tím ho podpořit, aby
se stal součástí městského kalendáře, který se připravuje na rok 2014 a bude od
letošního prosince prodejný. „Rozhodli jsme se jako město tentokrát vydat kalendář
„trochu jinak“. Po léta, kdy se v kalendářích objevovaly prakticky stále stejné motivy
nás napadlo, ukázat naše krásné město úplně jiným pohledem. A pohled očima dětí
je prostě úžasný a už teď jsem přesvědčená, že nový kalendář bude naší chloubou,“
řekla starostka města, která osobně výstavu zahajovala.
-rony-

EkoOlympiáda v Klášterci
O víkendu 11. – 13. října 2013 se na Gymnáziu a SOŠ v Klášterci nad Ohří uskutečnilo krajské klání 19. ročníku Ekologické
olympiády (EO) středoškoláků. Již v pátek po poledni se do našeho města začaly pozvolna sjíždět týmy reprezentující střední školy a gymnázia. Nejvzdálenějšími účastníky byli studenti
Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ze Šluknova, nejblíže to měli „domácí“.
O půl čtvrté již vše bylo připraveno k tomu, aby soutěž mohla
být oficiálně zahájena. Zahájení se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, starostka města Klášterec
nad Ohří Ing. Kateřina Mazánková a místostarosta pan Vladimír Klíma. Společně s ředitelem krajského kola EO dr. Janem
Eichlerem přivítali necelou stovku účastníků, pozvali je k poznání krás města i jeho blízkého okolí a především pak popřáli
hodně štěstí do soutěže. Po 16. hodině se ve třech třídách začala
tříčlenná družstva potit u dvouhodinové teoretické části soutěže. Nejprve byl na řadě poznávací test. V něm museli studen-

Nabízím doučování anglického jazyka
dětí a dospělých. Dále hru na kytaru,
výuku zpěvu.
Kontakt: 725 180 146.

• 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

Přišlo na adresu redakce ...

Culture in a Slide, česko-holandský projekt
Už po šesté mělo naše gymnázium tu čest setkat se s nizozemskými studenty z
partnerské školy Griftland College v Soestu.
Délka této akce skutečně nebyla závratná, nepřesáhla ani dva dny, přesto máme
všichni na co vzpomínat. Dny předcházející příjezdu holandských přátel někteří
z nás strávili v kuchyni, kde připravovali občerstvení. První setkání proběhlo v
pondělí večer v kulturním domě. Následovalo několik hodin plných seznamování, zábavy a jídla. Obě strany nacvičily vystoupení nejrůznějšího druhu a nutno podotknout, že to byla vystoupení podařená.
Dalšího dne jsme pracovali společně na powerpointových prezentacích. Seznamovali jsme holandské studenty se zvyklostmi naší země a oni nás na oplátku
poučili o zvycích té své. Vyzvídat nejrůznější podrobnosti od vrstevníků bylo
skutečně zajímavější, než zahlcovat internetové servery či dokonce moudré
knihy různými dotazy. Pobavilo nás, že naši přátelé nedokážou vyslovit Dvořákovo jméno (smích nás však přešel, když jsme měli přečíst cokoliv v holandštině). Odpoledne byl v plánu výlet na Měděnec. Bohužel, počasí nám zhatilo
plány. Nejlepším řešením se zdála být invaze do kláštereckých kaváren, spojená
s prohlídkou města. Dost možná, že šálky horké čokolády nakonec zanechaly
v našich hostech lepší dojem, než případné nachlazení získané na zamlženém
Mědníku. Čas byl neúprosný a než odbila třetí hodina odpolední, nastoupili
holandští studenti do autobusu a vyrazili směrem Praha. Je nám líto, že jsme
jejich zvláštní řeč nemohli poslouchat o trochu déle, rozhodně však nelitujeme,
že jsme naše nizozemské vrstevníky a jejich pedagogy (alespoň letmo) poznali.
Hlavní cíl projektu - co nejvíce komunikovat v angličtině a nahlédnout trochu
do jiné kultury - byl splněn na „stopadesát“ procent.
Marcela Kadlecová, Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří

Prodám domek se zahradou po rekonstrukci. Osvobozená ulice. Vhodný i ke
komerčním účelům. jen za 1 850 000 Kč.
Kontakt: 724 657 421.
Napeču vánoční cukroví. Cena
300Kč/1kg. Objednávky max. do 10.12.
Kontakt: 721251662.
Prodám byt 1+1, 40 m2 v 6. patře zatepleného panelového domu v Lípové ulici,
v původním stavu, sklep, balkón v mezipatře. Cena dohodou.
Kontakt: 602 827 439.

INZERCE
ti správně určit 30 obrázků nejen napříč ohroženými druhy
rostlin a hmyzu či stopami zvěře, ale také správně na obrázkové mapě poznat vyobrazené Chráněné krajinné oblasti příp.
Národní parky ČR a nakonec přiřadit ekologickým organizacím a hnutím jejich loga. Druhou částí teorie bylo odpovědět
na stovku otázek z různých vědních disciplín, které se více či
méně dotýkají ekologie a ochrany životního prostředí. Nutno
dodat, že teorie jako celek byla opravdu velmi náročná. Důkazem může být, že z možných 130 bodů byl nejvyšším ziskem
počet 83 bodů, které získalo družstvo ze Střední odborné školy
pro ochranu a obnovu životního prostředí – Scholy Humanitas
Litvínov. Večerní program pro studenty byl vyplněn přednáškou a fotoprezentací zdejší studentky Kateřiny Malické, která
ostatním předávala zkušenosti a postřehy z ročního pobytu v
USA. Následovala ji pedagožka hostitelské školy učitelka RNDr.
Ivana Peteriová, která svůj výklad a promítání vedla po Národních parcích USA.
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KULTURA

A pokud by vás zajímalo, co má takové
sdružení ve svých plánech a nebo jak
se vůbec do tohoto sdružení dostat,
tak na to nám odpověděla sama předsedkyně sdružení Anna Tussetschlägerová. „Co se týče členství, má naše
sdružení velmi mírné podmínky. Jsme
sdružení založené na dobrovolnosti.
Roční členský příspěvek činí cca 120
korun, což je myslím si přijatelné pro
každého. Přestože se nazýváme Svaz
postižených civilizačními chorobami,
nemusí zájemci o členství dokládat

PODĚKOVÁNÍ

Tradiční společenský večer u příležitosti celorepublikové akce „Týden se
SPCCH“ (Svaz postižených civilizačními chorobami) uspořádala Okresní organizace SPCCH Chomutov se
sídlem v Klášterci nad Ohří ve spolupráci s kláštereckým Kulturním domem. Tomuto společenskému večeru
již tradičně předcházela netradiční
olympiáda, která se uskutečnila - jako
pokaždé - na zahradě restaurace Na
Vyhlídce v Rašovicích. „V restauraci v
Rašovicích máme zázemí každý rok a

Je to fakt kvalita - říkají návštěvníci nového kina
pro milovníky filmových zážitků má
přímo vedoucí kina Eva Vohánková.
„Rezervované vstupenky je třeba odebrat
nejpozději půl hodiny před začátkem
představení. Poté je rezervace ukončena
a lístky jdou do prodeje.“ Tak že ti, kteří
spoléhají na to, že jim stačí přijít do kina
5 minut před začátkem představení a
budou spoléhat na rezervaci, mají prostě smůlu. Počítače nám totiž v dnešní
době život pomáhají zlepšovat, ale někdy naopak nám ten život dokáží jednoduše zkomplikovat.
-rony-

„Parádní zvuk a absolutně špičkové rozlišení,“ to byla nejčastější slova, která
vyslovovali návštěvníci po premiérovém představení nově otevřeného kláštereckého kina Egerie. Konečně se tedy
dočkali i u nás a nemusí jezdit hltat filmové novinky do vedlejších měst. Rozjezd sice měl své malinké mušky, když
se například zpozdila dodávka 3D brýlí
pro malé děti nebo se bojovalo s propojením Československé filmové databáze

se serverem umístěným v kině a jeho
následné propojení s nově vytvořenými webovými stránkami kina. Ale vše
se během několika málo dní podařilo
vyřešit, takže dnes už mají návštěvníci kina komfort v podobě on-line rezervace vstupenek z pohodlí domova.
Mohou si v klidu zjistit na minimálně
měsíc dopředu, co se bude hrát a zároveň objednávat vstupenky. Co se však
rezervace vstupenek týče, jeden vzkaz

jsme tam vždy velmi spokojeni,“ říká k
tomu Anna Tussetschlägerová, předsedkyně místní základní organizace
SPCCH.
V rámci dobrých vztahů mezi postiženými přizvali jejich členové už před
lety i obě organizace tělesně postižených, které v Klášterci také působí.
Sdružování seniorů a postižených má
v Klášterci dlouholetou tradici.
Tradicí na tomto setkání je ale také
pozvání představitelů města Klášterce nad Ohří. To letošní neodmítli
starostka Ing. Kateřina Mazánková,
místostarosta Vladimír Klíma, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a
sportu Bc. Milan Doležal a tajemník
úřadu Bc. Jaroslav Kohout. V průběhu
večera vystoupily dívky z tanečního
studia Reflex z Kadaně pod vedením
paní Hříbalové a Žabičky z gymnastické skupiny Gabriely Jedličkové. O hudební doprovod se už klasicky postaral
Václav Němeček se skupinou Sonet.

žádné potvrzení od lékaře. To je nutné
jenom v případě, že by se chtěli účastnit
relaxačních pobytů, na které čerpáme
státní dotace. Naším členem může být
dokonce i člověk bez postižení, a to jako
sympatizant sdružení.“
Máte-li zájem seznámit se s činností
klášterecké SPCCH blíže nebo pokud
se chcete přímo stát jejím členem, dveře jsou vám otevřeny každé pondělí
od 16 do 17 hodin ve Společenském
domě na Panoramě.
-ronyMatěj Vrábek

Eliška Antalová

Oslava štrůdlu v
městské knihovně
Podzimní barvy a ranní mlhy nám
zvěstují, že se blíží závěr roku. Někdo
má toto období rád, někdo ne. Ale co
je hlavní, dozrávají jablka. Hlavní je to
z toho důvodu, že kdyby nedozrály, neměli bychom z čeho dělat štrůdl. Neb
štrůdl je jen tak dobrý, jak jsou dobrá
jablka v něm. A dost!! Už se mi zase
sbíhají sliny.
Zvu vás tedy tímto na další ročník soutěže o nejlepší klášterecký štrůdl s názvem „Adventní štrůdlování“ dne 28.
listopadu v 16:30 do městské knihovny.
Přijďte soutěžit o každoročně skvělé
ceny. Přijďte se pobavit. Přijďte hodnotit představované štrůdly. Hlavně přijďte nasát vánoční atmosféru. Ano, to
všechno zde bude. Dvanáct soutěžních
štrůdlů, káva, vínko, malý bufet pro ty,
kterým by štrůdly nestačily a samozřejmě vánoční hudba v podání dětského
souboru Petini ze ZUŠ.
HLEDÁME SOUTĚŽÍCÍ
Přestože již máme několik štrůdlů přihlášených, do dvanácti jich ještě pár
chybí. Proto neváhejte, vy soutěžící jste
ti hlavní, kteří umožňují aby se soutěž
konala. Proto také každoročně vyhráváte opravdu skvělé ceny. Letos jsme jako
první cenu připravili skvělý TABLET.
A s prázdnou neodejde nikdo. Chcete-li svůj štrůdl přihlásit do soutěže,
volejte na telefon 774 404 500. Zde se
můžete u našich knihovnic do soutěže
přihlásit.
-MB-

Od 22. září do 27. září 2013 se 36 členů
MO2 STP Svazu tělesně postižených
zúčastnilo lázeňského rekondičního
pobytu ve Františkových Lázních. Celý
pobyt byl pro všechny účastníky svátkem. Ubytování, lázeňské procedury,
kulturní pořady, okolní příroda, celé
město, napomohly k upevnění tělesného a duševního zdraví zúčastněných.
Přáli bychom si, aby se dalších připravovaných akcí tohoto typu zúčastnilo
co nejvíce členů. Spokojení účastníci
pobytu.
Za výbor MO2 STP, Kádnerová

Natali Nováková

Jiří Peciár

Noví občánci města

Comenius - „The Four Elements“

Ve dnech 21. 9. - 27. 9. 2013 se žáci ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří, jmenovitě
Aneta Blahníková a Denisa Šimáková ze třídy 8. A, Valerie Bartoňová a Jana Baránková ze třídy 8.B a Eliška Filáková s Adrianou Panuškovou ze třídy 9.A, spolu
s ředitelkou Ing. Monikou Bártovou a paní učitelkou Denisou Hendrychovou,
zúčastnili výměnného pobytu ve městě Bialystok v Polsku. Tímto pobytem pokračoval společný projekt „The Four Elements“, do kterého je zařazena také ZŠ
Klášterec nad Ohří ve Školní ulici se školami ze Španělska, Portugalska, Itálie,
Polska, Slovinska, Lotyšska a České republiky.
Program výměnného pobytu byl velmi zajímavý. V dopoledních hodinách probíhaly workshopy. Učitelé připravovali a diskutovali hodiny na téma „Země“.
Žáci se učili jazykům ostatních zemí, pracovali na projektu spojeném s „Energií“
a využívali své znalosti angličtiny pro komunikaci s ostatními žáky. V odpoledních hodinách měli účastníci výměnného pobytu možnost navštívit historické
budovy a památky Bialystoku (synagoga, městský úřad, galerie), národní parky a
přírodní rezervace, typické kostely, hrady a muzeum ikon.
„Myslím si, že by bylo dobré poskytovat žákům více zahraničních pobytů. Byl to nezapomenutelný zážitek,“ vzpomíná Andrea na pobyt v Polsku a Eliška ji doplňuje:
„Byl pro nás připraven hezký program a všichni byli moc přátelští. Navázali jsme
spoustu „frendšipů“.
Další setkání se uskuteční v Klášterci nad Ohří na začátku prosince tohoto roku.
Mgr. Denisa Hendrychová, ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří,

Společenský večer si jako vždy užili

foto: Fotoslužby Kučera

Přišlo na adresu redakce ...

Ondřej Bílek

Daniela Granátová
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KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

3D

Vladimír Švec
v galerii KRYT

KINO EGERIE

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

01. a 02. listopadu 2013 od 16.00 hodin

17. listopadu 2013 od 16.00 hodin

PTAČÍ ÚLET (3D)*

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY (3D)*

USA | 2013 | 85 minut. Dva odvážní krocani se rozhodnou ukradnout vládní stroj času, vrátit se do
sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy!
přístupné | český dabing

vstupné: 130,- Kč

USA | 2013 | 109 minut. Už od té doby, kdy byl Mike jenom malé monstrum, snil o tom, že se stane
úspěšnou příšerkou. A všichni vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky.
přístupné | český dabing

01. a 02. listopadu 2013 od 19.00 hodin

17. listopadu 2013 od 19.00 hodin

PŘÍBĚH KMOTRA*

REVIVAL*

ČR | 2013 | 99 minut. Film inspirovaný bestsellerem J. Kmenty „Kmotr Mrázek. Popisuje vzestup a
pád člověka, který se od kšeftu s hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky.
od 12 let |

vstupné: 100,- Kč

ČR | 2013 | 116 minut. Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Komedie o rockenrolu a jednom podvodu,
který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl. Hrají: B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek, Marián Geišberg, Vojta Dyk. Režie: Alice Nellis.
od 12 let |

03. listopadu 2013 od 16.00 hodin

vstupné: 130,- Kč

vstupné: 90,- Kč

18. listopadu 2013 - KINO NEPROMÍTÁ

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK*

Špan. | 2011 | 90 minut. Malý gorilí sameček Snížek se liší od tlupy goril, protože je bílý. Má ale plán!
Chce navštívit mocnou čarodějku z cirkusu a stát se obyčejnou gorilou...

19. listopadu 2013 od 19.00 hodin

přístupné | český dabing

USA | 2013 | 108 minut. Po 25 letech se v domě začínají dít podivné věci, tajemná stařena se znovu
vrací a obyvatelé domu se ocitají ve smrtelném nebezpečí...

vstupné: 70,- Kč

03. listopadu 2013 od 19.00 hodin

INSIDIOUS 2*
od 15 let | CZ titulky

APOKALYPSA V HOLLYWOODU*

USA | 2013 | 107 minut. Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj o
život. Hrají: James Franco, Jason Segel, Jonah Hill.
od 15 let | CZ titulky

vstupné: 110,- Kč

04. listopadu 2013 - KINO NEPROMÍTÁ

VELKÁ NÁDHERA*

It., Fr. | 2013 | 142 minut. Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní existence
a smíření se s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem.
od 15 let | CZ titulky

05. listopadu 2013 od 19.00 hodin

vstupné: 110,- Kč

20. listopadu 2013 od 19.00 hodin

vstupné: 90,- Kč

21. listopadu 2013 od 19.00 hodin

U KONCE SVĚTA*

VB | 2013 | 109 minut. Putyka v ospalém Newton Havenu má být cílem odvážného pivního maratónu
pětice dávných kamarádů. Proč si nesplnit sen z mládí a přitom ještě zachránit celé lidstvo?
přístupné | CZ titulky

vstupné: 100,- Kč

06. listopadu 2013 od 19.00 hodin

USA, Fr. | 2013 | 111 minut. Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý
mafiánský boss Giovanni Manzoni (R. De Niro), jeho rázná manželka Maggie (M. Pfeiffer) a jejich dvě děti
jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků.
přístupný | CZ titulky

BATTLE OF THE YEAR: THE DREAM TEAM (3D)*

USA | 2013 | 109 minut. Battle of the Year je pro tanečníky breakdance něco jako olympiáda. Americká skupina nevyhrála už 15 let. Je nejvyšší čas najmout trenéra a sestavit hvězdný tým.
přístupný | CZ titulky

MAFIÁNOVI*

vstupné: 165,- Kč

07. listopadu 2013 od 19.00 hodin

COSI JE VE VZDUCHU*

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU*

Nor. | 2012 | 80 minut. Dvanáctiletá odvážná dívka Sonja se dostane ze zajetí lupičů a když jí král
podá záchrannou ruku, Sonja se z vděčnosti ke králi rozhodne najít Vánoční hvězdu a konečně zlomit
kletbu, která již dlouhou dobu visí nad jeho královstvím.
přístupný | CZ titulky

Fran. | 2012 | 122 minut. Paříž, 70. léta jsou v plném proudu – duch května ´68 stále víří vzduch.
Gilles, mladý vysokoškolský student, je zcela pohlcen politickou a tvůrčí vřavou tehdejší doby.
přístupný | CZ titulky

vstupné: 90,- Kč

vstupné: 110,- Kč

22. a 23. listopadu 2013 od 16.00 hodin

vstupné: 90,- Kč

22. a 23. listopadu 2013 od 19.00 hodin

KŘÍDLA VÁNOC*

ČR | 2013 | 110 minut. Příběhy čtyř přátel, odehrávající se převážně v nákupním centru v čase Vánoc. Každý z nich má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit.

08. a 10. listopadu 2013 od 16.00 hodin

TURBO (3D)*

od 12 let |

USA | 2013 | 96 minut. Příběh obyčejného šneka, který sní svůj velký (a rychlý) sen – závodit proti
slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi.
přístupný | český dabing

vstupné: 130,- Kč

vstupné: 130,- Kč

24. listopadu 2013 od 16.00 hodin

HLEDÁ SE NEMO (3D)

USA | 2013 | 101 minut. Film oceněný Oscarem za nejlepší animovaný film. V ohromujícím podvodním dobrodružství zažijeme cestu mořského klauna za ztraceným synem jménem Nemo.

08. listopadu 2013 od 19.00 hodin

GRAVITACE (3D)

přístupný | český dabing

USA, VB | 2013 | 91 minut. Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je
zničená a Stone (S. Bullock) a Kowalsky (G. Clooney) zůstanou ve vesmíru sami...
přístupný | CZ titulky

vstupné: 110,- Kč

vstupné: 80,- Kč

24. listopadu 2013 od 19.00 hodin

PLÁN ÚTĚKU*

USA | 2013 | 115 minut. Do nejstřeženějšího vězení se dostal každý sám, ven se pokusí utéct spolu.
Sylvestr Stallone a Arnold Schwarzenegger jako hlavní hrdinové v poctivém akčním nářezu.

09. listopadu 2013 od 19.00 hodin

od 12 let | CZ titulky

vstupné: 100,- Kč

25. listopadu 2013 - KINO NEPROMÍTÁ
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.KINOEGERIE.CZ
10. listopadu 2013 od 19.00 hodin

RIVALOVÉ

USA, Německo, VB | 2013 | 123 minut. O sedmdesátých letech minulého století se mluví jako o
zlaté éře Formule 1. Příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta.
od 12 let | CZ titulky

vstupné: 100,- Kč

11. listopadu 2013 - KINO NEPROMÍTÁ

26. listopadu 2013 od 19.00 hodin

THOR: TEMNÝ SVĚT (3D)*

USA | 2013 | 111 minut. Asgardský bůh hromu Thor usiluje o mír v celém vesmíru. Čeká ho sblížení
s krásnou Jane Foster, avšak události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo.
od 12 let | CZ titulky

LÁSKY ČAS*

KAPITÁN PHILLIPS*
od 15 let | CZ titulky

VB | 2013 | 123 minut. Cestovat časem, změnit život a zamilovat se? Nešťastná událost z cestování
časem ale způsobí, že se nikdy nepotkají.
od 12 let | CZ titulky

vstupné: 120,- Kč

PLÁN ÚTĚKU*

ZAMBEZIA

přístupný | CZ dabing

USA | 2013 | 115 minut. Do nejstřeženějšího vězení se dostal každý sám, ven se pokusí utéct spolu.
Sylvestr Stallone a Arnold Schwarzenegger jako hlavní hrdinové v poctivém akčním nářezu.
od 12 let | CZ titulky

vstupné: 100,- Kč

HUSITI*

BELLA MIA*
přístupný |

ČR | 2013 | 85 minut. Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží
namluvit učebnice dějepisu?
přístupný |

vstupné: 100,- Kč

15. a 16. listopadu 2013 od 19.00 hodin

THOR: TEMNÝ SVĚT (3D)*

vstupné: 100,- Kč

30. listopadu 2013 od 16.00 hodin

TURBO

USA | 2013 | 96 minut. Příběh obyčejného šneka, který sní svůj velký (a rychlý) sen – závodit proti
slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi.
přístupný | český dabing

USA | 2013 | 111 minut. Asgardský bůh hromu Thor usiluje o mír v celém vesmíru. Čeká ho sblížení
s krásnou Jane Foster, avšak události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo.
od 12 let | CZ titulky

vstupné: 165,- Kč

6. listopadu od 19.00 hodin
KD Klášterec nad Ohří
DÍFČÍ VÁLKA
Komedie divadla Navenek Kadaň.
Cena: 50,- Kč

KAM ZA KULTUROU ......
strah, strašidel a úkolů vedoucí od zadní vchodu DDM (ZŠ Petlérská) do Ciboušova, zakončena táborákem, buřty
s sebou, masky a lampióny vítány.
Cena: 50,- Kč
4. listopadu
Městská knihovna
ADOLF DUDEK, ILUSTRÁTOR DĚTSKÝCH KNÍŽEK
Program o malování pro ZŠ.
6. listopadu od 15.00 hodin
Městská knihovna
DEN SOUTĚŽÍ A KVÍZŮ

vstupné: 110,- Kč

* premiéra Kina Egerie Klášterec nad Ohří | změna programu a vstupného vyhrazena!
Informace Kina Egerie na tel: +420 602 952 692
nebo na kinoklasterec@seznam.cz

Se strašidelnou tématikou v oddělení
pro děti a mládež.

2. listopadu od 15.00 hodin
DDM Volňásek
HALLOWEENSKÁ STEZKA
Pro rodiny i jednotlivce, stezka plná ná-

vstupné: 80,- Kč

29. a 30. listopadu 2013 od 19.00 hodin

ČR | 2013 | - minut. Stádo krav z menšího statku je kvůli podezření na BSE odsouzeno k utracení.
Zvířata nakládané do vozů, ale vycítí blížící se hrozbu, vzbouří se a pokusí se utéct.

15. a 16. listopadu 2013 od 16.00 hodin

do 31. prosince
Zámek
PORCELÁN NA ZÁMKU
Výstava k 220. výročí od založení porcelánky.

vstupné: 110,- Kč

29. listopadu 2013 od 16.00 hodin

J. Afrika | 2012 | 83 minut. Mladý sokol Kai se přes zákaz otce vydává do ptačího města Zambezia.
Chce město chránit, neboť se ho chystá přepadnout podlý ještěr.

14. listopadu 2013 od 19.00 hodin

Akademický malíř doc. Vladimír Švec
se narodil v roce 1959 v Praze, v roce
1982 se přestěhoval do Litvínova a od
roku 1988 žije a tvoří v Louce u Litvínova. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor užitá
malba, u prof. Zdenko Crhy, poté AVU
v Praze, obor malba ve speciálce prof.
Jana Smetany a studoval také na École
Nationale Superieure des Beaux Arts
v Paříži, obor malba, u prof. Jacques
Yankela.
Působil jako vedoucí ateliéru Kresba a
malba, jako ředitel Institutu výtvarné
kultury UJEP, později se stal děkanem
Fakulty užitého umění a designu UJEP
v Ústí nad Labem a od roku 2011 působí jako prorektor pro rozvoj a informatizaci UJEP, vedoucí katedry všeobecné
průpravy a vedoucí ateliéru Kresba a
malba Fakulty umění a designu UJEP.
Vladimír Švec se věnuje především
obrazové tvorbě a malířsky cítěným
kresbám, které často kombinují několik technik a různých způsobů rukopisného přednesu. Jeho malířský projev
se volně pohybuje mezi organicky cítěnou abstrakcí a znakovým figurativním projevem.

Výstava Thun
220 let

27. a 28. listopadu 2013 od 19.00 hodin

USA | 2013 | 134 minut. Kapitán Philips je komplexní studií přepadení americké nákladní lodi Maersk
Alabama somálskými piráty, ke kterému došlo v roce 2009. Hl. role Tom Hanks.

12. a 13. listopadu 2013 od 19.00 hodin

do 8. listopadu
Zámek
KLÁŠTEREC OČIMA DĚTÍ
Výstava obrázků dětí z MŠ a ZŠ.

vstupné: 155,- Kč

V galerii Kryt představí svoji výstavu s
názvem ODJINUD Akademický malíř
doc. Vladimír Švec. Vernisáž výstavy
se uskuteční 8.11. 2013 v 17:00 a úvodního slova se ujme doc. PhDr. Tomáš
Pavlíček, Ph.D.

8. a 22. listopadu od 16.00 hodin
DDM Volňásek
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
8. listopadu od 17.00 hodin
Galerie Kryt
VLADIMÍR ŠVEC: ODJINUD
Výstava akademického malíře, úvodní slovo PhDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.,
vernisáž výstavy od 17 hodin. Výstava
potrvá do 27.11.
14. listopadu od 19.00 hodin
KD Klášterec nad Ohří
KONCERT FRANTIŠKA NEDVĚDA
se skupinou Tie break.
Cena: 190,-Kč, KMD 100,-Kč

17. listopadu od 15.00 hodin
KD Klášterec nad Ohří
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Divadelní pohádka pro děti v podání
Divadelního souboru K. Čapek - Děčín.
Cena: 50,-Kč
19. listopadu od 19.00 hodin
KD Klášterec nad Ohří
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM
Divadlo s Ivou Janžurovou, Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem.
Cena: 280,-Kč / D: 250,-Kč / KMD: 140,-Kč
23. listopadu od 20.00 hodin
KD Klášterec nad Ohří
KAVÁRNIČKA PEPY ŠTROSSE
Hostem pořadu MUDr. Radim Uzel, CSc.
Cena: 80,-Kč
27. listopadu od 18.00 hodin
Zámek
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ
27. listopadu od 16.00 hodin
Městská knihovna
POSEZENÍ S MARTINOU ŘÍHOVOU

Zámek Klášterec nad Ohří zve na výstavu porcelánu Thun.
V příštím roce město Klášterec oslaví
významné výročí 220. let od začátku
výroby porcelánu na svém území. O
jejich počátcích i o historii porcelánu
v našem městě se můžete dočíst například na webu města Výstava probíhá v
prostorách renesančních sálů zámku
v Klášterci nad Ohří ve dnech 10.10 31.12. 2013 a určitě doporučujeme její
shlédnutí.
Vstupné 20,-Kč, slevy 10,-Kč.
Zámek je otevřen:
Úterý - Sobota 9.00 - 15.00 hodin

Veterinární sestra vám může poradit s
nejčastějšími problémy při chovu psů
a kočiček.
28. listopadu od 16.00 hodin
Městská knihovna
ADVENTNÍ ŠTRŮDLOVÁNÍ
Tradiční soutěž o nejlepší klášterecký
štrůdl s ochutnávkou a hodnocením.
29. listopadu od 18.00 hodin
Zámek
KONCERT ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO
SOUBORU SEPTEM CANTET
30. listopadu
DDM Volňásek
S VÁNOČNÍ OZDOBOU NA ZÁMEK
Cesta plná úkolů s vánoční tématikou,
start od hotelu Bohemia Excellent.
Cena: 50,- Kč
30. listopadu od 19.00 hodin
KD Klášterec nad Ohří
VĚNEČEK
Zakončení kurzu tance pro mládež, hraje Metrum, provází Dagmar Knížetová.
Cena: 170,- Kč
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Tomáš Bach se konečně dočkal své velké medaile
Atleti mají další velkou medaili ve sbírce. Postaral se o ní Tomáš Bach. Celý
rok si nese smůlu na patách. Před Mistrovství ČR v hale si zlomil ruku a byl
jedním z adeptů na medaili. Se sádrou
doběhl na šestém místě. Byl nominován
na Olympiádu dětí a mládeže do Uherského Hradiště, kde skončil na 4. místě v
běhu na 300 m. Čtvrté místo mu patřilo
i na Evropských hrách mládeže, které
sloužilo jako generálka na Mistrovství
ČR žactva v Praze. V sobotním rozběhu
si hravě poradil se soupeři a v klidu si
doběhl pro postup do nedělního finále.
Chuť po medaili byla veliká. V nedělním
finále si v osobním rekordu doběhl pro
bronzovou medaili a zakončil úspěšně
„smolný“ rok.
Dalšího výrazného úspěchu dosáhl Daniel Vejražka. Svými výkony byl vybrán
na Mistrovství ČR žactva (věkem je ještě
mladší žák). V běhu na 300 m byl vybrán předposledním 23. výkonem. V
samotném závodě to tak ale nevypadalo.

Vejražka má zlatý hattrick
Již počtvrté jsme se zúčastnili Evropských her mládeže, odkud pravidelně
odvážíme medaile. Letos se o největší
úspěch zasloužil Dan Vejražka, kdy v
běhu na 60 m vyhrál třetí rok po sobě.
Další zlatou si odvezl za vítězství v
běhu na 150 m, v němž suverénně
vyhrál. O další medaili se zasloužil
Ondra Chloupek v běhu na 1500 metrů. Další výsledky: 4. místo – Tomáš
Bach - 300 m, Matěj Verjažka - 60 m.
5. místo Tomáš Bach - 60m, 6. místo
Marie Dvořáková - kriketový míček,
7. místo Ondřej Chloupek - dálka,
8. místo Ondřej Páleník - 1500 m, 9.
místo Hanička Čechová - 60 m, štafeta 4 x 60 m (Bartoň, Vejražka, Chloupek, Bartoň)

HC Klášterec nad Ohří - HC Řisuty 3 : 2 ( 2:1, 0:1, 1:0 )
V dalším důležitém zápase přivítali klášterečtí hokejisté na vlastním ledě Řisuty. Po
výhrách s pražskou Kobrou a ve Žďáru nad Sázavou, chtěli domácí porazit i řisutské Buldoky, jenže to byli hosté, kteří otevřeli skóre. Z otočky překvapil Damaška
Ondřej Krpata. Vyrovnání přišlo na konci 9. minuty. Marek Jáchym vybojoval u
mantinelu puk, nahrál Danko Deverimu a ten nedal řisutskému brankáři šanci.
Domácí obrana si pak zahrávala, když dovolovala Buldokům dělat si před Damaškovou brankou, co se jim zachtělo. Klášterecký gólman naštěstí odvedl asi nejlepší
výkon z posledních utkání a svůj tým podržel. Také díky němu mohli jít domácí
na konci první třetiny do vedení. Danko Deveri zachytil Jáchymovu přihrávku a
Klášterec vedl 2:1. Hostům se podařilo vyrovnat hned na začátku druhé části hry.
Ani ne po půl minutě vypálil z mezikruží Ladislav Vlček a bylo to 2:2. Ve 36. minutě
dotírali hosté před Damaškovou brankou tak dlouho, až měli dojem, že dostrkali
puk za brankovou čáru. Rozhodčí ovšem rozpažil a na stavu se nic neměnilo. Až do
52. minuty, kdy řisutská obrana zapomněla za brankou na Petra Freiberga, který z
ostrého úhlu prostřelil brankáře hostů a rozhodl o zisku tří bodů pro Klášterec.
Vylepšil si osobní rekord o více než vteřinu, a to mu stačilo na celkové 14. místo. O Mistrovství ČR kvůli zdravotním
problémům přišel týden před šampionátem Ondřej Chloupek. Ukončil tedy
dráhovou sezónu alespoň úspěchem
na Evropských hrách, odkud si přivezl

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

zlato z běhu na 1 500 m. Když Ondra
proběhl cílovou páskou, jeho soupeři
vbíhali teprve do cílové rovinky. Věřím,
že příští rok si Ondra medaile z Mistrovství bude odvážet častěji, než jen z
krosu. Jeho velcí konkurenti odcházejí
do dorostenecké kategorie.

Basketbalové družstvo výrazně omladilo
Na konci září se v kadaňské sportovní
hale představili klášterečtí basketbaloví
minižáci. Mladí hráči ročníků 2001 a
mladší přivítali celek Sluneta z Ústí nad
Labem a na hře i výsledku bylo znát, že
pro klášterecké je to první zápas se soutěžním celkem. Domácí prohráli vysoko 138:8! „Soupeř byl dneska obrovsky
nad naše síly,“ přiznal po utkání trenér
mladých basketbalistů Jiří Matoušek.
„Sluneta je přeborník kraje. My jsme dnes
hráli poprvé, učíme se a navíc jsme o dva
roky mladší. Na nic se nevymlouvám, ale
za dva roky se jim vyrovnáme a pak je
porazíme my.“ Mladí basketbalisté bojovali proti mnohem silnějšímu soupeří z
Ústí statečně a pokud byste v budouc-

Fotbalisté si na podzim vedou dobře
FK Klášterec - Sokol Obrnice
6:2 (3:1)
Klášterečtí fotbalisté se na začátku nové
sezóny vezou na vlně úspěchu. Nejinak
tomu bylo také v utkání se Sokolem
Obrnice. Už v 1. minutě si na Pomajsla
vyšlápl obrnický brankář a byla z toho
penalta. S tou si pohodlně poradil Jan
Bauer - 1:0. V 10. minutě se hostující
obranou prošel Tomáš Černý a přesnou střelou k tyči zvýšil vedení na 2:0.
Vzápětí si slabší chvilku vybrala i domácí obrana a hosté snížili na rozdíl jediného gólu. Ve 30. minutě mohli hosté
vyrovnat, když se před Pařilem objevil
osamocený Tůma. Klášterecký gólman
byl pozorný a šanci zlikvidoval. O deset minut později se v podobné situaci
ocitl na druhé straně Lukáš Mařík a na
rozdíl od Tůmy nezaváhal. Parádními
jesličkami dostal Klášterec do vedení
3:1. Dvě minuty před koncem poločasu dostali domácí další šanci dát gól
z penalty, když se ve vápně natáhl Jelí-

Klášterečtí hokejisté se odlepili ode dna tabulky

nek. Jenže Martin Hofman neuspěl, a
tak se do šaten odcházelo za stavu 3:1
pro domácí.
Parádní klášterecká jízda tím ovšem
neskončila. V 53. minutě prostřelil
brankáře Molnára Libor Pomajsl a bylo
to 4:1. O čtyři minuty později vykřesal
naději mezi hostujícími hráči František
Tůma, když snížil na 4:2, ale ze strany hostů to bylo vše. Už v 69. minutě
zvyšoval na 5:2 Patrik Jelínek, když
zužitkoval šikovnou přihrávku Michala Škultétyho. Na konečných 6:2 pro
Klášterec upravil skóre Libor Pomajsl
po přihrávce jednoho z hostujících
hráčů.
VČSA Ervěnice - FK Klášterec
3 : 1 ( 1:0 )
FK Klášterec - TJ Sokol Domoušice
3 : 4 ( 2:2 )
Přestřelka s nešťastným koncem pro
domácí - tak by se dalo označit utkání
8. kola mezi domácím Kláštercem a Sokolem Domoušice. Po prvním poločase
se oba celky rozešly smírně 2:2, když za
domácí skórovali Lukáš Mařík a Libor
Pomajsl. Jenže v 69. minutě už Tomáš
Černý jen srovnával na 3:3 a tečku za
utkáním udělal v 85. minutě Domoušický Jiří Uhlík.
FK Klášterec - SK Strupčice
5 : 2 ( 2:1 )

nu chtěli posílit jejich řady, máte možnost. „Vítáme každého šikovného kluka.
Trénujeme každou středu od čtyř hodin
ve sportovní hale v Kadani. Přivítáme
opravdu každého, kdo si to chce alespoň
zkusit, třeba ho basketbal chytne,“ dodal
na závěr trenér Matoušek.

HC Moravské Budějovice 2005 - HC Klášterec nad Ohří 9 : 1 ( 2:0, 5:0, 2:1 )
HC Klášterec nad Ohří - HC Draci Bílina 3 : 5 ( 1:2, 1:1, 1:2 )
Bohužel, v dalších dvou utkáních se Klášterci příliš nedařilo. Z Moravských Budějovic si klášterečtí odvezli debakl po vysoké porážce 9:1. Bylo to především tím, že
se zápas hrál ve středu a do Budějovic jel Klášterec se třinácti hráči, z nichž sedm
bylo juniorů. Jak přiznal po zápase i trenér domácího celku, nebyl to plnohodnotný
zápas a vinu na takovém stavu nese především hokejový svaz.
Na ten se ovšem nemohli klášterečtí vymlouvat v domácím zápase s bílinskými
Draky, ve kterém podlehli 3:5. Také díky této porážce je zatím Klášterec na 13. místě
s jedenácti získanými body.

Přehled výsledků hokejové mládeže
3. třída
20. 10. 2013 mistr. turnaj - minihokej
HC Klášterec – HC Litvínov 9 : 5
HC Klášterec – HC Louny 6 : 11
4. třída
19. 10. 2013 – minihokej
HC Klášterec – HC Louny 7 : 16
Mladší žáci
8. kolo 19. 10. 2013
HC Klášterec – HC Čerti Ostrov 12 : 1
9. kolo 20. 10. 2013
HC Energ. K. Vary - HC Klášterec 9 : 3
Starší žáci
8. kolo 19. 10. 2013

HC Klášterec – HC Čerti Ostrov 19 : 0
9. kolo 20. 10. 2013
HC Energ. K. Vary - HC Klášterec 3 : 3
Junioři
5. kolo 4. 10. 2013
HC St. Litoměřice – HC Klášterec 7 : 6
6. kolo 6. 10. 2013
HC Klášterec – HC Kobra Praha 4 : 3
7. kolo 11. 10. 2013
HC Baník Most - HC Klášterec 7 : 3
8. kolo 13. 10. 2013
HC Klášterec – Hvězda Kladno 3 : 2
9. kolo 18. 10. 2013
HC K. Vary „B“ - HC Klášterec 4 : 7
10. kolo 20. 10. 2013
HC Letňany - HC Klášterec 4 : 5 SN

Házenkáři dál hrají na „svém“ hřišti
Házenkáři z kláštereckého klubu Národní házené odehráli v sobotu 19. října
poslední domácí zápas podzimní části
Oblastního přeboru. Soupeřem jim
bylo družstvo KNH Chomutov. V posledním vzájemném utkání vyhráli chomutovští těsně 23:22 a vyrovnaný zápas
se očekával také na kláštereckém hřišti.
Po prvním poločase vedl Chomutov
10:9, ve druhém se podařilo kláštereckým hráčům hru vyrovnat. V závěru
utkání dokázal Klášterec dobrou taktickou hrou vyrovnat až na 20:20 a díky
trestnému hodu měli domácí dokonce
šanci na výhru. Bohužel Martínek šanci neproměnil a tak se oba celky rozešly
smírně.
„Dneska jsme hráli derby, byl to zápas
prvního celku s druhým,“ vrátil se k zápasu hrající trenér Libor Kult. „U nich
jsme o gól prohráli, takže jsme chtěli vyhrát. Celý zápas jsme se odpovědně snažili plnit to, na čem jsme se dohodli před
zápasem. Hlavně, abychom se nenechali
vyprovokovat k hodnocení rozhodčího,
na což jsme právě doplatili v Chomutově. Bohužel nám nevycházela střelba, a
to rozhodlo, že jsme získali jen bod místo dvou. Ovšem za bojovnost zaslouží
všichni hráči velkou pochvalu.“
Na konci loňské sezóny hrozilo kláštereckým házenkářům, že přijdou o

zázemí v domečku na Základní škole v
Petlérské ulici. Nakonec se ve spolupráci
s městem našlo řešení a házenkáři používají šatny přímo uvnitř školy.
„Myslím, že jsme si trochu polepšili. Původní budova byla nehlídaná, proto se

do ní často dostali zloději. Kolikrát jsme
přijeli na zápas a bylo tu vše rozbitý a
vymlácený, takže v tomto směru jsme si
určitě polepšili. Přeci jen je to škola, tedy
prostor uzamčený a poměrně bezpečný,“
dodal na závěr trenér Kult.

V Rašovicích se konaly agility závody
V polovině října pořádala OSA Klášterec nad Ohří v Rašovicích každoroční oficiální agility závody. Na závody se sjelo 64 týmů, které reprezentovaly své kluby z Karlových Varů, Kynšperka nad Ohří, Plzně, Prahy, Kadaně, Ústí nad Labem, Jirkova a
dalších. Klášterečtí závodili také a někteří měli i úspěšnou premiéru na oficiálním
startu. Posíláme poděkování divákům, byli jste úžásní a Váš potlesk nejednoho závodníka potěšil. Výsledky reprezentantů Klášterce nad Ohří aneb pro umístění si
doběhli: Petr Müller s Iggym z Bengasu 1. místo a Tomáš Vazač s Mijuškou 3. místo
v kategorii A0, v běhu pro úplné začátečníky. V oficiálním běhu byla nejúspěšnější
Michaela Vlasová se Seltii „Izzie“ - Ruby Ria Gold z Benešovké zahrady v kategorii
A3 středních psů, získala 2x 1. místo a Jana Bauerová s border kolií „Mazlíkem“ Gentle Touch Silver Breeze v katerie A2 velcí psi získala v prvním běhu 1. místo a ve
druhém běhu 2. místo. Gratulujeme všem zúčastněným, počasí děkujeme za to, že
vydrželo a velké díky sponzorům i pořadatelům složených ze členů OSA Klášterec
nad Ohří.
Jana Bauerová
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