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Víte, kdo vám volá?

Zahájení lázeňské sezony 2010

Karatisté uspěli
v krajském poháru

„Senioři by měli být ostražití,“ říká Ing.
Řeháčková z odboru sociálních věcí.

Do Klášterce zavítal hrabě Thun a přijela i
legendární kapela Olympic.

Klášterečtí a kadaňští závodníci přivezli
několik cenných kovů.
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Hospodaření města
Je tomu právě rok, co vedení města
a správci obecní kasy čelili výzvě, jak
tváří v tvář narůstající ekonomické
krizi omezit výdaje a udržet vyrovnaný rozpočet. Situace není tak úplně
růžová ani dnes, ale právě zveřejněná
čísla týkající se hospodaření města za
1. čtvrtletí letošního roku dávají tušit,
že se situace snad brzy obrátí k lepšímu. Pohled na stručnou rekapitulaci
hospodaření ukazuje, že zatímco příjmy města za první tři měsíce letošního roku dosáhly částky 49,75 milionu
korun, výdaje za stejné období činily
42,8 milionu korun. Jednoduchou
početní operací dojdeme k závěru, že
hospodaření města vykázalo za první
čtvrtletí roku 2010 přebytek ve výši
téměř 7 milionů korun.
Pokud vás zajímá, jak Klášterec hospodařil v uplynulém roce, neměl by vaší
pozornosti ujít Závěrečný účet města
za rok 2009, který byl nedávno zveřejněn na webových stránkách města,
konkrétně na elektronické úřední desce. Obsáhlý dokument zahrnuje vedle
úvodního shrnutí také řadu příloh – od
auditu a rozboru hospodaření přes
přehled čerpaných úvěrů a poskytnutých dotací až po hospodaření
příspěvkových organizací či seznam
pohledávek a závazků.
-lara-

Uctili Den vítězství

u kulatého stolu
Návštěva z holandského Baarnu zavítala opět do Klášterce VeJednali
středu 5. května proběhl na Základní škole praktické v Klášterci nad Ohří
„kulatý stůl“ na téma školní vzdělávací
program pro základní školy speciální.
Pozvání na toto pracovní setkání přijali PhDr. Marta Teplá z MŠMT ČR, Mgr.
Eva Brychnáčová z VÚP Praha, ředitelé
základních škol praktických a speciálních okresu Chomutov a koordinátoři
ŠVP z jednotlivých škol. Diskutovalo
se především o negativní kampani
některých neziskových organizací
proti speciálnímu školství a tvorbě
nových ŠVP pro speciální školy. Všichni zúčastnění se zapojili do diskuze,
vznesli řadu otázek, na které společně
hledali odpovědi. Jednání se protáhlo
do pozdních odpoledních hodin, ale
všichni účastníci kulatého stolu ocenili přínos této akce.
J. Malastová

Mateřské školy se sloučí
U příležitosti slavnostního zahájení lázeňské sezóny zavítala do Klášterce také početná skupina návštěvníků z partnerského města Baarn. Nizozemská delegace tvořená zástupci výboru pro zahraniční spolupráci v čele se Saschou
Jansen, představiteli baarnské radnice a členy baarnského orchestru Crescendo přijela do našeho města na pozvání
kláštereckého „Klubu pro spolupráci se zahraničím“ a základní umělecké školy.
Nizozemský Baarn je partnerským městem Klášterce již řadu let. První kroky ke vzájemné spolupráci podnikli tehdejší představitelé obou měst už v roce 1992. V červnu 1996 bylo partnerství stvrzeno podpisem dvouleté smlouvy
o spolupráci a přátelství a od té doby pokračuje čilý přeshraniční styk. Do Baarnu se postupně vypravili klášterečtí úředníci, učitelé, podnikatelé, knihovníci i studenti. Při podpisu zatím poslední smlouvy mezi oběma městy v
roce 2007 proběhla v Baarnu výstava kláštereckých výtvarníků a v loňském roce se v Baarnu prezentovaly žákyně
tanečního oboru klášterecké Základní umělecké školy. Nyní se na oplátku vypravili do Klášterce baarnští muzikanti.
Čtyřdenní návštěva z partnerského města ale samozřejmě nezahrnovala pouze vystoupení baarnského orchestru
na lázeňských slavnostech. Bohatý program, který klášterecký Klub pro spolupráci se zahraničím pro své baarnské
hosty připravil, zahrnoval mimo jiné oficiální přijetí na radnici oběma místostarosty, prohlídku zámku, návštěvu
městského ústavu sociálních služeb či pracovní jednání obou výborů o možnostech další spolupráce. Obsáhlý
rozhovor s organizátory oficiální návštěvy z Baarnu vám přineseme v příštím čísle Kláštereckých novin.
-lara-

Kašna v lázeňském parku má novou, hrající fontánu
8. květen - Den vítězství a vzpomínkový
den na ty, jenž ztratili svůj život během
největšího válečného konfliktu v historii
lidstva. V předvečer 65. výročí oslav konce 2. světové války se na místním hřbitově konal pietní akt za účasti představitelů
města a hrstky občanů, z nichž už jen
velmi malá část zažila na „vlastní kůži“ jak
hrůzy války, tak slavný den vítězství nad
tyranií nacistického Německa. Nedílnou
součástí vzpomínkové akce bylo položení
věnců k památníkům obětí válek. -lara-

Senioři a telefon
Telefon, stejně jako ostatní výdobytky moderní doby, má své kladné i
stinné stránky. V případě seniorů je
telefon ideální způsob, jak být ve styku s vnoučaty, která bydlí na druhém
konci země, nebo jak si v případě nutnosti přivolat rychlou pomoc. Jsou
ovšem také situace, kdy může telefon
způsobit seniorům i hodně nepříjemné chvilky.
více na str. 3

Všímavým návštěvníkům lázeňského areálu určitě neunikla zdejší nová dominanta. Kašna za lázeňským penzionem se od
nynějška pyšní novou cca dvoumetrovou
fontánou z dílny kláštereckého uměleckého kováře Karla Melouna a jeho žáka Míly
Voříška.
Fontána, jejíž výroba zabrala uměleckým
kovářům čtvrt roku, je vyrobena z nerezu
a nahradila fontánu původní, která nesplňovala představy o její funkci i vzhledu.
Hrající fontána, jak by se také dalo dílo
z rukou Karla Melouna a Míly Voříška
nazvat, je architektonicky velmi zajímavě
řešená. Jedná se o osm různě velkých, kaskádovitě umístěných misek, do kterých se
z vrchu tryskající voda přelévá a vytváří tak
nejen zajímavý vizuální, ale také hudební
efekt. Nápaditá konstrukce fontány umožňuje přelévající se vodě vytvářet netradiční souhru zvuků. Ten, kdo by čekal, že se v
určitém časovém intervalu spustí reprodukovaná hudba, jako je to například u
zpívající fontány v Mariánských Lázní,
bude možná zklamán. Myšlenkou a přáním autorů tohoto zajímavého díla ovšem

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

bylo, aby se návštěvník usadil v její blízkosti a v klidu tiše naslouchal harmonii zvuků
chladného kovu a životadárné tekutiny.
Každý, kdo přijde do těchto míst, nakonec
pozná, že fontána dokáže opravdu hrát
a nepotřebuje k tomu žádnou moderní
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K 1. červenci 2010 dojde k již avizovanému sloučení mateřských škol Školní a Dlouhá. Nejen o slučování mateřských škol, ale o školství ve městě jako
takovém a o jeho dalším směřování
jsme si povídali s Ing. Šárkou Řeháčkovou, vedoucí odboru sociálních
věcí a školství.
více na str. 2
Setkání bývalých obyvatel a
rodáků Útočiště je svoláno na
5. června 2010 od 19 hodin do
restaurace U ČERNÉ BÁBY (bývalá U Martinů) v Útočišti. Všichni
jste co nejsrdečněji zváni, nezapomeňte s sebou vzít dobrou
náladu, zažloutlé fotografie a
hodně vzpomínek.
Pořádá „Útočiště sobě“

techniku. Celkový dojem pak ještě umocní kosmetická úprava kašny, kterou má
na starosti firma Bula a která bude v brzké
době dokončena. Projekt nové fontány byl
financován z fondu hejtmanky Ústeckého
kraje Jany Vaňhové.
-rony-

Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí

Zápach těch nejpodřadnějších voňavek,
ohlušující pískot píšťalek, chrastící kasičky
různých tvarů a úhybné manévry nižších
ročníků při snaze dostat se bez úhony do
školy. Tak vypadá každoroční poslední
zvonění budoucích maturantů, kteří
tímto způsobem dávají všem na vědomí,
že nastal čas k odstartování tzv. svatého
týdne nebo-li „Svaťáku“ - poslední chvíle
před zkouškou dospělosti. Pro mnohé tak
končí bezstarostný život studenta střední
školy a přichází onen „důležitý krok do
života dospěláků“ - začaly maturity ...
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ZPRAVODAJSTVÍ

Celá řada měst
se v současné
době potýká s
nedostatkem
volných míst
v mateřských
školách. Počátkem 90. let se
Ing. Šárka Řeháčková
mnoho školek
zavřelo a ty stávající nejsou často s to
pokrýt zvýšenou poptávku. Některé
mateřské školy jsou nuceny odmítat
mladší děti nebo děti, které nemají v
místě školky trvalé bydliště. Jak je na
tom v tomto směru Klášterec?
Je kapacita zdejších mateřských
škol dostatečná?
I v Klášterci - podobně jako v jiných
městech - proběhla na začátku 90.
let optimalizace mateřských škol.
Postupně došlo k uzavření několika
z nich, převážně šlo o podnikové
školky. V současné době funguje v
Klášterci pět mateřských škol. Od
1. července, kdy dojde ke sloučení mateřské školy Dlouhá a Školní,
budou oficiálně jen čtyři, ale i nadále
zůstane v provozu všech pět budov.
Celková kapacita je 560 míst, přičemž naplněnost se v posledních
několika letech pohybuje mezi 89 až
92 procenty. To je, dá se říci, ideální
stav, kdy školky nejsou ani přeplněné, ani zbytečně poloprázdné.
Říkáte, že současná kapacita
zatím vyhovuje, co když se ale
situace změní a počet dětí se zvýší? Je město připraveno i na tuto
variantu?
Téměř v každé školce jsou skryté
rezervy, místnosti, které dnes školky
nevyužívají, ale pronajímají je různým firmám apod. S menší investicí by se v případě potřeby mohly
z těchto prostor udělat další třídy.
V horizontu dvou až tří let by se dal
tímto způsobem navýšit počet míst
ve školkách až o sto, což je prakticky
kapacita jedné nové školky. Ovšem
zatímco investice nezbytná pro
vybudování nové školky se pohybuje kolem 20 milionů, tyto úpravy
odhadujeme na zhruba 800 tisíc až
milion.
Další možností, jak krátkodobě vyřešit například výkyv v porodnosti, je
změna zásad pro přijímání dětí do
mateřských škol. Na rozdíl od některých jiných měst nevyužíváme pro
přijetí dětí omezení s ohledem na
trvalé bydliště. V tuto chvíli žádné
takové omezení ani neplánujeme,
ale v případě nutnosti by to byla jedna z možností. Stavba nové školky je
tou úplně poslední variantou a zatím
nic nenasvědčuje tomu, že by byl nárůst dětí v příštích letech tak výrazný,
že bychom ho nedokázali zvládnout
buď úpravou nevyužívaných prostor
ve stávajících školkách, či případnou

změnou zásad pro příjímání dětí.
V úvodu jste zmínila chystané sloučení dvou mateřských škol. Dotkne
se tato změna nějak dětí, které tyto
školky navštěvují, nebo jejich rodičů?
Rodičů ani dětí, které školky navštěvují, by se toto sloučení nemělo nějak
výrazněji dotknout. Nedochází ani k
přemístění školky jako takové, ani k
rozmístění dětí do jiných tříd. Změní
se pouze název školky a paní ředitelka. Na postu ředitelky by ale došlo ke
změně tak jako tak, neboť stávající
ředitelka Bc. Totzauerová odchází do
důchodu. O všech dalších změnách,
jako je například změna čísla účtu,
na který se platí školné a stravné,
budou rodiče včas informováni. (Tyto
informace najdete také na webových
stránkách města nebo v tomto vydání
Kláštereckých novin, pozn. red.)
V listopadu loňského roku vás
rada města pověřila vypracováním koncepce školství. Proč Klášterec potřebuje takovou koncepci
a co je jejím cílem?
Připravovaná koncepce školství
by měla v první řadě zmapovat a
důkladně popsat současný stav, ať
už jde o kapacitu školských zařízení,
jejich naplněnost, funkčnost budov
apod. Na základě těchto zjištění by
se měla vytvořit jakási vize toho, kam
by mělo celé školství ve městě směřovat. Musíme vzít na vědomí, že dětí
bude postupně ubývat a také rozpočet města je omezený. Velmi důležité
je proto zjistit, jak je v oblasti školství
sestaven rozpočet, jestli příspěvek
zřizovatele odpovídá reálným potřebám provozu a zda jsou prostředky
investovány efektivně. Koncepce školství se netýká jen našeho odboru, do
její přípravy je zapojen i ekonomický
odbor, odbor investic a vše samozřejmě diskutujeme také s řediteli škol.
Můžeme se samozřejmě zaměřit jen
na to, co je město v rámci svých možností schopno změnit. Nijak neovlivníme způsob financování školství ze
strany ministerstva ani platy učitelů, naopak investice do budov škol
ovlivnit můžeme. Město teď například přispělo významnou částkou na
zateplení dvou základních a jedné
mateřské školy.
Našim úkolem je také navrhnout
řešení pro různé varianty vývoje,
ekonomického i demografického. Co
dělat, když bude počet žáků klesat,
jak si naopak poradit s tím, když bude
dětí ve školách přibývat...
Existují různé varianty a každá má
svoje pro a proti. Nejlevnější řešení
nemusí být do budoucna to nejlepší
a naopak. Je třeba zohlednit všechny
aspekty. Je to důležitá oblast a město
by určitě mělo usilovat o kvalitní školství.
-lara-

Upozornění pro rodiče
Od 1.7.2010 dochází ke sloučení Mateřské školy ve Školní ulici a Mateřské školy v Dlouhé ulici. V provozu zůstávají obě mateřské školy pod
názvem: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540
Ředitelka: Bc. Jitka Vlková
Adresa ředitelství MŠ: Dlouhá 540, Klášterec nad Ohří
Tel.: 474 375 163 * Mobil: 725 051 448 * e-mail: msklno@quick.cz
Platba školného a stravného od 1.7.2010 v mateřské škole ve Školní ulici:
platba v hotovosti:
bude uskutečňována v kanceláři vedoucí stravování v MS Školní
ul. v určených termínech
platba poštovní poukázkou:
poukázky budou vydávány v mateřské škole - uvádějte
č.ú.: 163047399/0600 v.s. 202
při bezhotovostní platbě (jednorázové nebo trvalé příkazy) - uvádějte
č.ú.: 163047399/0600 v.s. 202
do poznámky: školné - stravné, případně jméno dítěte

Rolety látkové, řetízkové
Sítě proti hmyzu
Těsnění do oken a dveří
Žaluzie-horizontální, vertikální:
* na plastová okna * na EURO okna *na okna VELUX
* celostínící * na hliníková okna

Tel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

Kam kráčíš, klášterecké školství? Hledali jsme odpověď

Střípky z jednání rady města Klášterce nad Ohří
Ve čtvrtek 4. května se uskutečnila 67. schůze rady města. Přinášíme vám několik, z našeho pohledu zajímavých, bodů jednání. Rada města mimo jiné:
• vzala na vědomí informaci o zadání zakázky „Havarijní oprava komunikace
ulice Pod Stadionem/ Královéhradecká, Klášterec nad Ohří“ uchazeči Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.,Teplice;
• schválila zadání zakázky„Parkoviště u ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří“ uchazeči RRR spol. s r.o., Chomutov;
• schválila zadání zakázky „Parkoviště ul. Souběžná, Klášterec nad Ohří“ uchazeči J.V.H. REKO s.r.o., Chomutov;
• schválila zadání zakázky „Parkoviště 17. listopadu č.p. 516 – 519, Klášterec
nad Ohří“ uchazeči FRK s.r.o., Kadaň;
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele zakázky„Rekonstrukce ulice Sadová, Klášterec nad Ohří“
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele zakázky „Úprava stávajících a výstavba nových kontejnerových stání v ul. 17. listopadu v Klášterci nad Ohří;
• schválila poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Klášterec nad Ohří, ve
výši 14.000,- Kč na mříž do kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří;
• schválila poskytnutí finančního příspěvku p. J. D. ve výši 10.000,- Kč na nákup
invalidního vozíku;
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele zakázky „II. etapa
výstavby dětského hřiště při ZŠ v ul. Petlerská – srdce“
• projednala hospodaření společnosti Lázně Evženie a.s. a vzhledem k jeho
výsledkům a ke skutečnosti úspěšného ukončení monitorovacího období,
dotace z programu SROP na „Výstavbu a obnovu lázeňské infrastruktury v
historickém centru města Klášterce nad Ohří“ doporučila představenstvu
společnosti Lázně Evženie a.s. vyplatit členům představenstva, kteří nejsou
uvolněni pro výkon funkce ve vedení města Klášterce nad Ohří, odměnu do
výše 25.000,- Kč na jednoho člena, předsedovi dozorčí rady odměnu ve výši
10.000,- Kč a ostatním členům dozorčí rady, kteří nejsou uvolněni pro výkon
funkce ve vedení města Klášterce nad Ohří, poskytnout poukázky na wellness úkony v hodnotě cca 1.000,- Kč na jednoho člena.

22. 5. od 14:00 Zámecký park
Radek John (Věci veřejné)

Hry pro děti
s Radkem Johnem
„I politici byli dětmi“
Chcete
zdravě zhubnout?
Poradím jak.
www.hubnete.cz/cinne

Policie informuje ...

Na co řidičák, stačí pár piv ...
X V Klášterci nad Ohří kontrolovala
policejní hlídka vozidlo Škoda Favorit. Za
volantem seděl a řídil 31letý místní obyvatel. Následná dechová zkouška potvrdila, že muž před jízdou požíval alkoholické
nápoje. Přístroj naměřil 1,23 a následně
1,06 promile alkoholu v dechu. Protože
na vyžádání nemohl předložit ke kontrole
žádné doklady, byla provedena lustrace
v příslušných evidencích. Ta potvrdila, že
muž je veden jako neřidič a nikdy nevlastnil příslušné řidičské oprávnění. Policisté zahájili vyšetřování trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.

Straka se zahnízdila na poště ...
X Ze zpronevěry je podezřelá 27letá
žena z Klášterecka. Jako pracovnice poštovního úřadu totiž od prosince loňského
roku neodevzdávala peníze za prodané
ceniny a tyto si ponechávala pro svou
potřebu. Při výslechu se žena přiznala a
jako důvod svého konání uvedla, že se
dostala do finančních problémů a získané peníze použila na placení dluhů. Způsobenou škodu musí ovšem nahradit,
navíc jí hrozí obvinění z trestného činu,
za který ji může soud až na pět let poslat
za mříže.

Nehodovost v našem regionu ...
X Čtvrtý měsíc roku 2010 je za námi a jak
dopadl z hlediska nehodovosti, můžete
posoudit sami.
• Oproti loňskému roku jsme zaznamenali zvýšený počet nehod. Za letošní
duben řešili policisté 78 kolizí v dopravě, za stejné období roku 2009 bylo
kolizí 55.
• Stačila jedna nehoda a hned počet
úmrtí vyskočil na číslo 4. V loňském roce
v tuto dobu nezemřel na silnici nikdo.
Zvýšený nárůst jsme zaznamenali i u
těžce zraněných – letos 6, v loňském
roce nikdo, zvýšil se i počet zraněných
lehce – letos 22, v loňském roce 17.
• Počtu nehod odpovídá i škoda na
majetku. Na opravu poškozených vozidel vydají majitelé letos částku ve výši 3
111 000,- v roce 2009 to bylo 1 769 500
korun.
• Do státní kasy poputovalo 31.400
korun, tolik se vybralo na pokutách od
řidičů, kteří zavinili nehodu.
• Alarmující je i další zjištění, že totiž 10
řidičů usedlo za volant v podnapilém
stavu. Nejvíce kolizí zavinili řidiči svým
způsobem jízdy (42), na druhém místě se umístili ti, kteří nedali přednost
v jízdě (12), a třetí příčku obsadili řidiči
jedoucí rychle (11).
• Rozbor podle zavinění dopravních
nehod ukázal, že z výše uvedeného
počtu nehod jich 69 zavinili samotní
řidiči, 4 kolize má na svědomí chodec, 4
zvěř a jednu z nehod zavinila závada na
komunikaci.

tohle rozum nebere ...
K poslednímu dubnovému dni neodmyslitelně patří mimo
jiné slavnostní vztyčení máje, nebo chcete-li májky.
Principem stavění máje je uhlídat májku (vrcholový chochol) před mladými hochy z
okolních vesnic (dnes už i měst), jejichž snahou je májku porazit nebo odříznout její
vrchní část a tu pak odnést do své vesnice (města). Poražená nebo odnesená májka
je pro danou vesnici (město) velkou ostudou. Tak praví tradice ...
Ovšem zdatní chlapi posíleni větší mírou alkoholu si tuto tradici mohou vykládat
po svém. Tak jako se to stalo i v Klášterci, kde na náměstí poprvé v jeho novodobé
historii zůstal v zemi trčet jen uříznutý kůl a májka se poroučela k zemi. Na tom by
podle tradice nebylo nic zvláštního, pokud by ovšem májku paradoxně nepodřízli „místní chasníci“. Alkoholem zatemněný mozek jim zavelel: „Tradice - netradice,
májka půjde k zemi. Co na tom, že si podřízneme tu vlastní!!“ Vrcholem všeho pak
bylo zjištění, že místní ochmelkové ve svém„deliriu“ počítali s tím, že májku od nich
někdo vykoupí, a tak se s ní dřeli z náměstí až do Karlovarské ulice. S čím ale ve svém
skvělém plánu nepočítali, bylo, že je při jejich nočním dobrodružství může někdo
odhalit. A jako na potvoru to byli zrovna strážníci MP. Jakou bude mít tento případ
dohru, ještě nevíme, otázkou ale zůstává, kdo si vlastně vystřihl tu ostudu. Řekl
bych, že město to podle tradice tentokrát určitě nebude.
-rony-
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Přišlo na adresu redakce ...
Žít spolu - ne vedle sebe
V rámci projektu „Žít spolu - ne vedle sebe“ se v pátek 30. dubna konalo v kláštereckém parku sportovní dopoledne. Této akce se zúčastnili členové SPMP
ČR, studenti SOŠSS a žáci ZŠ praktické v Klášterci nad Ohří. Studenti SŠSS pod
vedením Mgr. Abiadové měli pro žáky 1. stupně základní školy praktické a žáky
základní školy speciální připravené různé sportovní soutěže, které vrcholily
„Cestou za pokladem“, což bylo součástí projektu. Po sportovním zápolení a
nalezení pokladu žáky čekala vydatná odměna v podobě opékání špekáčků
v areálu zámku (děkujeme řediteli Ing. Petru Hybnerovi). Rej čarodějek, za které se některé z učitelek přestrojily, obveseloval žáky svým tancem a zpěvem.
Nakonec se všichni s úsměvem na tváři rozloučili.
Lucie Deáková

h

Klášterecký farní administrátor R.D. Artur Ściana si dovoluje srdečně pozvat
všechny, kdo se chtějí 30.5. 2010 od 10.00 hodin zúčastnit POUTNÍ SLAVNOSTI
Nejsvětější Trojice v kostele Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří. Tato slavnost bude spojena se vzácnou návštěvou biskupa litoměřické diecéze Jana
Baxanta, který u příležitosti pastorační návštěvy přijede do našeho města.

h

STAVEBNÍ PARCELY
NA PRODEJ

V NABÍDCE JE 9 PARCEL PRO RODINNÝ DŮM A 2 PARCELY PRO BYTOVÝ DŮM

Přišlo na adresu redakce ...
Mažoretky se protančily až do Nymburka
Ve dnech 7. a 8. května se konal v Nymburce „Celostátní festival Mateřinka
2010“, kam byly z chomutovského oblastního kola vybrány děti z MŠ Bruslička.
Reprezentovaly zde naše město s tanečním vystoupením mažoretek „Koťata“.
Celým programem plným vystoupení a soutěží dětí provázel Michal Nesvadba
z Kouzelné školky, což byla pro děti ta největší odměna.
Blahopřejeme dětem k velkému úspěchu. MŠ Bruslička

BLIŽŠÍ INFORMACE

+420 602 427 890
+420 608 981 265

Varování pro seniory: buďte opatrní !
Telefon pomáhá, ale jsou situace, kdy
může v rukou špatných lidí způsobit i hodně nepříjemností. Nedávný
případ, který se stal námětem tohoto
článku, popisuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství Ing. Řeháčková.
„Máme poznatky o tom, že v poslední
době někdo klášterecké seniory obvolává a vyzvídá na nich různé informace.
Nepodařilo se nám zjistit, jestli se jednalo
o průzkum nějaké agentury nebo instituce, nebo zda si je někdo vytipovával.
Poté, co jsme se o těchto podezřelých
telefonátech dozvěděli, jsme se ihned
spojili jak s městskou policií, tak s městským ústavem sociálních služeb, jehož
pracovnice budou v rámci pečovatelské
služby varovat své klienty. Touto cestou
bych chtěla apelovat na všechny seniory,
aby byli v podobných případech velmi
obezřetní. Určitě by měli velmi dobře
zvážit, zda budou někomu cizímu sdělovat po telefonu informace soukromého
rázu.“ Podle Ing. Řeháčkové jsou starší
lidé častým terčem nejrůznějších podvodníků. Bývají stranou dění, schází jim
kontakt s okolím a jsou důvěřiví.
Jak vedoucí odboru sociálních věcí
dále varuje, senioři by se měli mít na
pozoru nejen v případě podezřelých
telefonických průzkumů, ale i tehdy,
když se k nim ohlásí někdo „ze sociálky“. „Pokud za nimi přijde někdo, koho
neznají, určitě by měli vyžadovat průkazku. Jak pracovnice městského úřadu, tak
sociální pracovnice městského ústavu
sociálních služeb mají u sebe kartičky,
které na požádání předloží.“

Zatímco v případě cizích lidí je opatrnost a určitá obezřetnost pochopitelná
a svým způsobem přirozená, mnohem
složitější situace nastává, pokud je senior ohrožen někým ze svých blízkých.
Když se řekne domácí násilí, většina
z nás si představí fyzické násilí mezi
manželi či partnery. Častými oběťmi
domácího násilí ale bývají i senioři, a to
například ze strany svých vnoučat. Jak
vysvětluje Ing. Řeháčková, jde v tomto
případě většinou o ekonomické vydírání. „Starý člověk přestává být soběstačný,
potřebuje pomoc druhých a jeho nejbližší
této jeho závislosti často zneužívají. Tady
bych chtěla apelovat hlavně na sousedy
těchto seniorů. Vím, že to není lehká situace a chápu, že mnoho lidí se do toho
nechce plést. Na druhou stranu nikdo z
nás neví, kdy bude podobnou pomoc
zvenčí také potřebovat. Pokud má tedy
někdo ve svém okolí staršího člověka,
o kterém ví, že by potřeboval pomoc, ať
neváhá a kontaktuje například pečovatelskou službu nebo přímo městský ústav
sociálních služeb,“ dodává závěrem Ing.
Řeháčková.
-laraDůležité kontakty MÚSS:
Ředitelka: Věra Bobisudová
tel.: 474 375 414; mobil: 607 840 071
Vedoucí pracovník sociální péče:
Jitka Kočková - tel.: 474 375 660
Sociální pracovník:
Lucie Poláčková, DiS - tel.: 474 375 414

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
zajišťuje veškeré služby spojené s pohřbením Vašich drahých zesnulých v obřadní síni v Kadani, Perštejně a celé ČR.
Civilní i církevní pohřby
v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří.
Novinka: pojištění pohřbu PIETA. Možnost předplacení
si pohřbu. Informace v kanceláři pohřební služby.
STÁLÁ SLUŽBA:
Otevírací doba:
Telefon: 602 491 050 po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

Veřejné služby
Skupinky pracovníků v reflexních
vestách, kteří pod pečlivým dohledem svých parťáků brázdí klášterecké ulice a zajišťují zde pravidelný úklid, se staly běžnou součástí
každodenního života v našem městě. Zatímco v zimě se lidé vykonávající veřejnou službu zapotili hlavně
při úklidu sněhu, v jarních měsících
je jejich hlavním úkolem úklid všudypřítomného nepořádku.
Možnost vykonávat veřejnou službu byla v zákoně zakotvena od 1.
července loňského roku, přímo v
Klášterci se ale tato služba rozběhla
až 1. prosince. Jak vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Ing. Řeháčková, město nechtělo nic
uspěchat. „Bylo to něco nového a chyběla nám praktická zkušenost. Protože jsme nechtěli nic podcenit, kontaktovali jsme nejprve ta města, která
do toho vstoupila hned od začátku, a
zajímali jsme se o jejich zkušenosti s
provozováním veřejné služby.“
Před samotným spuštěním veřejné
služby bylo třeba zajistit i spoustu
administrativních záležitostí. „Bylo
nutné domluvit se s pojišťovnou na
uzavření smlouvy odpovědnosti za
způsobenou škodu pro případ, že
by při výkonu veřejné služby došlo
ke škodě na cizím majetku nebo by
si pracovník způsobil nějaký úraz.
Dále bylo třeba vypracovat smlouvy
o vykonání veřejné služby, vytipovat
ty příjemce dávek hmotné nouze, na
které se toto opatření vztahuje, zorganizovat školení bezpečnosti práce,
zajistit pracovní a ochranné pomůcky, zkoordinovat jednotlivé „směny“,
vypracovat harmonogram práce
apod. To samozřejmě zabralo nějaký
čas, proto jsme veřejnou službu spustili až od 1. prosince,“ vysvětluje Ing.
Řeháčková.
Po pěti měsících fungování se zdá, že
se projekt veřejné služby v Klášterci
osvědčil. Možnost odpracovat pro
město minimálně 20 hodin měsíčně a udržet si tak částku životního
minima využívá každý měsíc několik desítek lidí. Například v dubnu
evidovalo město 59 aktivních smluv
veřejné služby, přičemž více než dvě
třetiny smluv byly uzavřeny na 30
hodin měsíčně. Více odpracovaných
hodin totiž znamená i více peněz.
Výkon veřejné služby nabízí lidem
možnost zachovat si nejen dosavadní výši sociálních dávek, či dokonce
jejich mírné zvýšení, ale také pracovní návyky. Jak vysvětluje Ing.
Řeháčková, v řadě případů jde o lidi,
kteří jsou dlouhodobými příjemci
sociálních dávek a jejich pracovní
návyky už jsou snížené. Díky veřejné
službě si opět mohou osvojit určitý
pracovní režim.
„Po odpracování potřebných hodin
získají pracovníci doklad, na jehož
základě je poté posouzena výše sociální dávky. Počet hodin si každý z nich
sám zvolí předem a podle toho se
následně sestaví plán práce tak, abychom uspokojili všechny zájemce. Je
třeba to dobře zorganizovat, protože
nemůžeme někomu říct, že pro něj už
žádnou práci nemáme. Musí všichni
dostat stejnou šanci. Hlavním koordinátorem po té technické stránce je
pan Šedivý z odboru místního hospodářství a životního prostředí, věci související se smlouvami a posuzováním
dávek má pak na starosti náš odbor,“
přibližuje způsob organizace veřejné služby Ing. Řeháčková.
A na závěr jedno číslo na dokreslení.
Za první čtyři měsíce letošního roku
odpracovali příjemci dávek hmotné
nouze pro město v rámci veřejné
služby celkem 4471 hodin.
-lara-
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Zahájení lázeňské sezóny 2010
Letošní městská slavnost utkví v paměti návštěvníků minimálně dvěma nezapomenutými zážitky. Prvním z nich bude s určitostí vystoupení nestárnoucích bardů
rockové scény - skupiny Olympic, tím druhým pak nepříjemně vlezlá zima. Počasí
tentokrát neukázalo svoji vlídnou tvář a i když slunce občas zpoza mraků vykouklo, nic to neměnilo na tom, že ten, kdo se teple neoblékl, hořce zaplakal.

Čenský a Tleskač
v „kulturáku“
Po velmi úspěšném a beznadějně vyprodaném koncertu Věry Špinarové připravil kulturní dům na závěr
divadelní sezóny ještě další „perličky“.
Příznivci divadla se mohou těšit na skvělou komedii
„Příbuzné si nevybíráme“ s vynikajícím hereckým
obsazením. Diváci uvidí Václava Vydru nebo Jana
Čenského, Svatopluka Skopala, Martina Zahálku, Janu
Bouškovou nebo Lenku Skopalovou, Simonu Postlerovou a další. Úspěšná francouzská komedie plná brilantních dialogů a situačních zvratů začíná 8. června ve
20 hodin. Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme
zakoupit si vstupenky v předprodeji co nejdříve.

Hlavní program byl podle ohlasů mnoha návštěvníků, kteří již tradičně tuto akci
navštěvují, sestaven oproti minulým ročníkům (řečeno jejich slovy) poněkud
netradičně. Sázka organizátorů na tři orchestry, i když dva zahraniční, možná
nebyla úplně tou nejšťastnější volbou. Ovšem závěrečná tečka stála za to. Více než
hodinový koncert nestárnoucích rockerů v čele s frontmanem Petrem Jandou, to
byl zážitek, který dal okamžitě zapomenout na teploty pohybující se okolo 10°C.
Kapela Olympic nenechala od začátku nikoho v klidu. Staré pecky z 60. a 70. let
jako Dědečkův duch nebo Dynamit se prolínaly s nejúspěšnějšími hity z alb Ulice, Prázdniny na zemi nebo Když ti svítí zelená. Nemohly chybět samozřejmě ani
pecky z jejich posledního alba. Je až neuvěřitelné, že jejich hvězda na populárním
nebi svítí už přes 40 let a přesto dokáží každé generaci poskytnout velký zážitek,
na který se jen tak nezapomíná. A na koncert v lázních určitě nezapomene ani Petr
Janda, který ho v závěru s trochou nadsázky okomentoval slovy: „Byli jste skvělí, na
Klášterec hned tak nezapomenu. V takové zimě jsme snad ještě nikdy nehráli!“

Noví občánci města
foto: www.profifotoart.cz
Klára Ungerová

Milan Čoka Teru

Jakub Bartoník

Anna Mašková

Adéla Burianová

Valentýna Mečárová

Anežka Kodytková

Markéta Bláhová

Za povšimnutí stojí jistě i koncert skupiny Tleskač
oslovující především mladší generaci. Poprvé se tak v
kulturním domě představí hudební styl SKA. Koncert
proběhne 11. června od 20 hodin. Vstupenky jsou v
předprodeji za 190 Kč, na místě pak za 230 Kč.
Antonín Trejbal, ředitel KD

Kůzle předběhne kozu

Vraťme se ale zpět k těm, kteří se na letošním otevření lázeňské sezóny představili před legendárními Olympiky. Zahájení tentokrát připadlo kláštereckému
„Chorchestru“ pod vedením Viliama Béreše. Místní hudební těleso vystřídal na
pódiu holandský orchestr „Crescendo“, který dorazil z partnerského města Baarn
a takt mu udával dirigent Remmert Borst. Do třetice pak vystoupil pro mnohé
už známý orchestr JBO z německého Oederanu pod taktovkou Carmen Fuchs.
Po roce přijel na návštěvu lázní také hrabě Thun se svojí chotí (v podání místních
ochotníků), aby zjistil, jak jeho město vzkvétá a prosperuje. Chybět samozřejmě
nemohly ani oficiální projevy, nejen hraběte Thuna, ale také zástupců současné
politické scény. U mikrofonu se tak postupně vystřídali místostarosta města Ing. Stanislav Stehlík, senátor parlamentu ČR PaedDr. Václav Homolka a farní administrátor
R.D. Artur Ściana. V pozici hostů zavítaly do Klášterce členka rady Ústeckého kraje
Bc. Jana Ryšánková a Sascha Jansen, která zastupovala partnerské město Baarn.

Už jen čtyři týdny zbývají do okamžiku, kdy se areál kláštereckého letního kina zaplní fanoušky country a folku. Obsáhlou
reportáž z příprav 5. ročníku Klášterecké country kozy včetně kompletního programu vám nabídneme v příštím vydání
Kláštereckých novin, samotnému festivalu ovšem letos předchází malá ochutnávka. „V rámci příprav na letošní ročník
Klášterecké country kozy jsme se rozhodli uspořádat malou ochutnávku toho, co bude letos ke slyšení. Nazvali jsme tuto akci
příznačně, a to Country kůzle,“ vysvětluje organizátor festivalu Jiří Bauer. „Akce proběhne v restauraci Koliba Satanka 28.
května, první den voleb. Tímto vyzýváme všechny přátele country a folku: Pojďte volit a když už budete venku, tak se stavte.
Začátek je plánován na 18. hodinu a konec, konec až bude, tak bude. V průběhu večera vystoupí klášterecké kapely Muzika
občas a Crazyband a chomutovští Woody. Doufám, že nám vyjde i jedno překvapení. Vstup na akci je zdarma a budou se
tam prodávat i vstupenky na Country
Přišlo na adresu redakce ... kozu,“ láká milovníky country hudby
Jiří Bauer a zároveň radí: „Přijďte včas,
kapacita je omezená.“
-laraExpedicí Holandsko byl nazván zájezd žáků ZŠ Petlérská do Holandska ve
Vážení a milí čtenáři,
dnech 29.4. - 3.5. 2010. Expedice do Holandska byla vyvrcholením celoročního
projektu žáků II. stupně „Holandsko, země větru, vody, větrných mlýnů, tulipáII. ročník Baletní a hudební přehlídnů, sýrů, dřeváků...“
ky Klosterlin, která se uskuteční na
Žáci v rámci projektu navštívili knihovnu, kde vyhledávali publikace nejen o
zámeckém nádvoří od 30. května
Holandsku, ale i o větrných mlýnech, tulipánech, výrobě sýrů a jejich zpracovádo 1. června, již ťuká na dveře a my
ní v kuchyni. V keramické dílně DDM Volňásek vyrobili několik větrných mlýnů
jsme pro vás připravili druhou soua doma slepili papírové modely. Vytvořili koláže s využitím typických prvků
těžní otázku.
holandské krajiny a v hodinách hudební výchovy se učili písničky o tulipánech.
Žáky ještě čeká závěrečný pořad pro spolužáky, ve kterém představí HolandUhádnete jméno současného
sko, zazpívají několik „tulipánových“ písní, předvedou výsledky své celoroční
českého textaře a folkového píspráce a pochlubí se suvenýry, které si přivezli z expedice. Na hlavách budou mít
ničkáře, který hudebně doprovětrníkové čepice a budou ozdobeni oranžovými věnci, typickými pro oslavy
vází choreografii Divocí koně?
Dne královny. Tečkou za pořadem bude ochutnávka sýrů.
Hana Příšovská
a) Karel Plíhal
b) Vlasta Redl
Podrobnou reportáž z expedice v Holandsku včetně bohaté fotogalerie najdec) Jaromír Nohavica
te na internetových stránkách školy http://www.4zsklasterec.cz

Expedice Holandsko ...

DDM Volňásek pořádá o letních prázdninách tyto akce:
• 1.7. - 9.7. 2010 (bez svátků) - Příměstský tábor
• 3.7. - 9.7. 2010 - Letní dovolená s tancem v Novém Městě u Jáchymova
(soustředění pro členy kroužku)
Průřez
- 16.7.dnem
2010 - lázeňských
Příměstskýslavností
tábor naleznete ve fotogalerii na webovém
• 12.7.celým
portálu
-rony15.8. 2010 - Tábor v Kamenickém Šenově
• 8.8. - www.klnoviny.cz

Romfest no. 4 - opět to byl fičák
Romský festival s pořadovým číslem 4
opět otevřel s předstihem bránu letního
kina. Rytmus, originální muzika, bohaté
porce jídla a pití, to byly hlavní devizy
Romfestu, které i přes nepřízeň počasí přilákaly do dějiště festivalu stovky lidí. Průvodním slovem festival neprovázel nikdo
jiný než známý „Fičák“ Emil Zajac - nezapomenutelná tvář první série Vyvolených.
Tentokrát byl hlavní host festivalu netrpělivě očekáván hlavně tou mladší věkovou
kategorií. Pozdravit klášterecký Romfest
totiž přijel finalista soutěže Česko Slovenská SuperStar Jan Bendig.
-rony-

Své odpovědi nám zašlete na
emailovou adresu klnoviny@klnoviny.cz
Na první tři správné odpovědi
čekají 2 volné vstupenky na představení Divocí koně, které se uskuteční na kláštereckém zámku 1.
června od 20 hodin.
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KULTURA

Naše tipy na výlet do blízkého okolí
HORNÍ HRAD

DĚTSKÝ DEN
sobota 22. května od 11-17 hodin
Těšit se můžete na šermířské ukázky skupiny spolku Savioli, celý den
budou pod věží probíhat ukázky
žonglování s workshopem pro děti,
Jana Zelená předvede kouzlo orientálních tanců s velkými i malými
tanečnicemi a nebude chybět ani
miniškola tance pro všechny zájemce.
Kdo by měl hlad, může si na hradním
ohništi opéci špekáčky. A pro ty úplně
nejmlsnější jazýčky bude připravena i
čajovna Romantinka.
Vstupné: rodinné 250,- Kč; dospělé 90,- Kč; dětské 60,- Kč

Flétnový recitál v Neogotickém templu od 16.30 hod. ORIG FLUTES DUO
Eva Beránková, Michaela Bieglerová.
Vstupné dobrovolné (výtěžek bude
využit na podporu obnovy neogotického templu).
Vytěžený prostor
Severočeských dolů, a.s.
u obce MÁLKOV

RALLYE TRIAL BOHEMIA
A RALLYE TRIAL GERMANY
sobota 29. května od 8 hodin
neděle 30. května od 8 hodin
Lidé, kteří pravidelně navštěvují
závody upravených nákladních vozů
jezdících v terénu, mohou tentokrát
zhlédnout závod podobný Rallye

BAMBIRIÁDA 2010
pátek 21. května od 14 hodin a sobota 22. května od 10 hodin
20. ročník celostátní přehlídky volnočasových aktivit. Jízda na policejním člunu, hod oštěpem, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, trampolíny 4v1, tanec,
mažoretky, hip hop, hry a soutěže pro nejmenší, bojová umění, rockové kapely, malování na obličej a mnoho dalšího...
Vstup zdarma

DEN DĚTÍ
sobota 29. května od 13 hodin
Divadelní představení, ukázky výcviku dravců, soutěže, zábavné odpoledne s atletikou... Dětští návštěvníci
ZOO si budou moci vyzkoušet hravé
atletické disciplíny a zazávodit si o
zajímavé ceny.
Fandit těm nejmenším přijede i světová rekordmanka v hodu oštěpem
Barbora Špotáková.
KRÁSNÝ DVŮR

PARKEM ZA KONCERTEM
sobota 22. května od 14 hodin
Komentovaná procházka parkem
a flétnový recitál v Neogotickém templu. Začátek procházky ve 14.00 hod
u hlavní brány zámku.
Vstupné: dospělí 90,- Kč včetně mapy
parku, děti od 6 do 15 let 40,- Kč bez
nároku na mapu. Rezervace a prodej
vstupenek v pokladně zámku. Tel.:
415 210 004.

ŽATEC - LETNÍ KINO

NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT
MAŽORETEK A TWIRLINGU
sobota 22. května od 10:15 hodin
Vrcholová soutěž mažoretek ČR
všech věkových kategorií - zemské
kolo Čechy. Doplňková soutěžní disciplína Pompony, soutěž Mažoretka
roku. Průvod městem.

„NEMÁME“
od nás neuslyšíte

KAMENCOVÉ JEZERO

ZOOPARK CHOMUTOV

nadšenců na letišti v Březně u Chomutova. Tuning párty, sprinty, rychlostní zkoušky a další soutěže, bohatý
doprovodný program, 4kolky pro
děti, paintball střelnice, akrobaté na
skákacích botách...
Vstupné: 100,- Kč, vozidlo 100,- Kč

Paříž – Dakar. Poprvé se totiž uskuteční rychlostní závody nejen truck
vozů. Vozy Offroad se představí ve
třech kategoriích a možnost startovat
dostanou i Endura a stále oblíbenější
čtyřkolky. Naskytne se tak příležitost
porovnat rozdíl v jezdeckém umění
řidičů malých osobních aut a také
velkých osmikolových vozů Tatra. Pro
závodníky budou připraveny zejména rychlostní sekce, ve kterých musí
najet co největší počet kol v předem
stanoveném čase. V sobotu i v neděli
budou postupně probíhat závody
jednotlivých kategorii. Ve večerních
hodinách pak bude připravena diskotéka s Karlem Fialou.
Kompletní informace o programu
a samotných závodech najdete na
www.rt-bohemia.cz
BŘEZNO U CHOMUTOVA

OPEN MOTOR SHOW 2010
sobota 29. května od 8 hodin
Sraz sportovních, historických, amerických vozidel, závodních speciálů a
motorek, sraz všech motoristických

Městská knihovna v Klášterci nad Ohří
má ve svém fondu přibližně 60 000
svazků. Množství je to na první pohled
úctyhodné, ale již při pohledu druhém
je jasné, že toto číslo nemůže obsáhnout veškerou literární tvorbu. A tak se
občas stává, že čtenář tu „svoji“ knihu
u nás nenalezne. Přesto u nás odpověď „NEMÁME“ uslyšíte snad jenom
výjimečně. Knihovna je totiž zapojena
do celostátního systému knihoven
a je s nimi propojena službou MVS –
meziknihovní výpůjční služby. A o tyto
služby je rok od roku větší zájem.
Meziknihovní výpůjční služby řeší
v rámci celé ČR právě ty situace, kdy
některá knihovna nemá ve svém fondu čtenářem žádanou knihu. Pokud
se toto stane a čtenář má o knihu
eminentní zájem, nastupuje detektivní práce knihovnic, které pomocí
souborného katalogu ČR zjistí, kde by
se požadovaná kniha mohla nacházet.
V okamžiku, kdy je kniha nalezena,
zjistí ještě knihovnice její dostupnost a
pak už nic nebrání v objednání knihy
prostřednictvím MVS. Pokud jde vše
dobře, má čtenář svoji vytouženou
knihu do týdne. Šikovné, že? A co za
to? Samotné zapůjčení knihy z MVS je
dle knihovního zákona bezplatné, protože ale bude kniha tam i zpět zaslána
poštou, musí čtenář počítat s úhradou
nákladů na poštovné. Při současné
ceně knih - a hlavně učebnic, pro které
se MVS využívá nejvíce - to je ale pakatel. Těšíme se na vás ve vaší knihovně.
M. Biša, ředitel MK

Klášterecký minitenisáček měl svoji premiéru
Mateřská škola Sluníčko spolu s Tenisovým klubem Lázně Evženie pořádala dne 13. 5. 2010 sportovní odpoledne pro
děti z místních mateřských škol, kde opravdu nebylo nutné vyhrát, ale zúčastnit se a zpříjemnit si odpoledne sportem.
Sportovní odpoledne vyplnila čtyřčlenná družstva jednotlivých mateřinek, která proti sobě bojovala o vítězství v hlavní
soutěži O pohár kláštereckého minitenisáčku. Pro ostatní děti byly připraveny doplňkové soutěže na volných kurtech,
kde fandili svým dětem jejich rodiče. Prožili jsme všichni společně příjemné, sportovní odpoledne, děti si měly možnost
vyzkoušet své tenisové dovednosti a vítězná mateřinka si odnesla putovní pohár. Tato akce se konala prvně a chys-

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 28. května
Galerie v zámecké věži
S FOTOAPARÁTEM
ZA SKŘÍTKY POHÁDKOVÉ ZEMĚ
Výstava fotografií skřítků výtvarnice Vítězslavy Klimtové očima Pavla Veselého
do 28. května
Weberův dům - SCHKO Labské pískovce
VÝSTAVA PEROKRESEB
PETRA NESVADBY
Výstava je otevřena v pracovních dnech
od 8 do 15 hodin

30. května od 20 hodin
Zámek - nádvoří
Baletní a hudební přehlídka KLOSTERLINCHOPINOVSKÉ VARIACE
Slavnostní zahajovací večer věnovaný
200. výročí od narození F. Chopina.
Vstupné: 200,- Kč
31. května v 17 hodin
Kino Svět
PLANETA 51
VB / SPA 2009, 91 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč

do 30. června
Galerie Thun
16. VÝSTAVA
MINERÁLŮ A HORNICKÉ HISTORIE
Tradiční výstava minerálů a hornické historie

31. května od 20 hodin
Zámek - nádvoří
Baletní a hudební přehlídka KLOSTERLIN
OKNA DO DUŚE / Večer Martinů
Vstupné: 150,- Kč

do 26. května
Galerie Kryt
PÁTEČNÍCI
Výstava grafik, fotografií a linorytů

1. června
Zámek - nádvoří - od 10 hodin
Baletní a hudební přehlídka KLOSTERLIN
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Představení pro děti

21. května od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ

Zámek - nádvoří - od 20 hodin
Baletní a hudební přehlídka KLOSTERLIN
DIVOCÍ KONĚ
Jednotné vstupné: 150,- Kč

21. a 22. května v 19 hodin
Kino Svět
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
USA/Francie 2009, 98 minut, české titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
22. května od 10 hodin
Sportovní stadion
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
16. ročník soutěže v požárním útoku

3. června od 19 hodin
Zámek
SETKÁNÍ NA ZÁMKU
Vernisáž výstavy fotografií přátel Vítězslava Růty. Doprovodný program: módní
přehlídka klášterecké návrhářky Zdenky
Bílkové
náš
tip

22. května od 12 hodin
Zámek – nádvoří
POHÁDKOVÝ ZÁMEK
Vystoupí: dechový orchestr „Chorchestr “
a divadlo Orfeum s pěti pohádkami.
Vstupné: 20,- Kč
23. května od 15 hodin
Kulturní dům
KOUZELNÉ KŘESADLO
Hraje: Divadlo Pohádka Praha.
Vstupné: 50,- Kč
25. května v 19 hodin
Kino Svět
MOON
Velká Británie 2009, 97 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
26. května v 19 hodin
Kino Svět
SVĚTLO
Mali/Burkina Faso/Francie/SRN 1987, 105
minut. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
27. května od 18 hodin
Zámek – hudební salonek
ZADÁNO PRO DÁMY
Odpočinek v příjemném prostředí, popovídání si u dobrého občerstvení, inspirace pro dekoraci v domácnosti, zajímavé
besedy...

ŘÁDKOVÁ
Pronajmu byt 1+1 v Klášterci N/O,
Královéhrádécká ul., 5.000,- nájemné bez energií + 10.000,- kauce. Byt
je volný od 1.6.2010.
Volejte kdykoli na tel.: 603 319 093
INZERCE

29. května od 19 hodin
Kulturní dům
„451“
Repríza divadelní hry. Hraje Divadlo Zdrhovadlo ke 40. výročí divadla v Klášterci
nad Ohří.
Vstupné: 40,- Kč / KMD: 20,- Kč
od 30. května do 30 června
Zámek – renesanční sál
EXPRESIVNÍ FRAGMENTY
Výstava akademického malíře Jaroslava
Kláty

táme její pokračování i v dalších letech. Děkujeme všem zúčastněným mateřským školám a jejich učitelkám. Poděkování za pomoc
patří také panu Romanu Totzauerovi, personálu Tenisového klubu i
paní Michaele Macháčkové, která jako zástupce rodičů MŠ Sluníčko
pomáhala při organizačních záležitostech. Všichni věnovali této akci
svůj volný čas a to se cení.
D. Rytychová, ředitelka MŠ Sluníčko

PRODEJ FASÁDNÍHO LEŠENÍ

Nabízíme prodej fasádního lešení zn. PLETTAC rok výroby 2008.
Top stav, většina dílů nikdy nepoužitá, ostatní jen minimálně opotřebeny.
K dispozici až 3000m2. Volejte 733 133 228. ADAZ spol. s r.o.
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Fotbalisté se odpoutali ode dna tabulky
FK Klášterec – Sokol Březno
2:2(2:1)
V 18. kole 1. A třídy krajského přeboru přivítali klášterečtí fotbalisté Sokol
Březno. Ze dvou venkovních utkání
získali domácí pouze bod a chtěli si
napravit reputaci právě v domácím
duelu s vedoucím celkem tabulky.
Jenže už ve 4. minutě pronikl kláštereckou obranou Josef Čížkovský a
přesnou trefou zařídil vedení hostů
0:1. O první ohrožení březenské branky se pokusil v 9. minutě Michal Holeček, ale jeho střela skončila jen vysoko
nad brankou gólmana Číže. Hosté byli
i nadále nebezpečnějším celkem. Klášterečtí, hrající ve slepené sestavě, se
však proti papírově silnějšímu soupeři
snažili seč mohli a nakonec to přineslo
své ovoce. Hosté z Března v 19. minutě faulovali pronikajícího Salčáka asi
pětadvacet metrů od vlastní branky
a domácí toho dokonale využili. Petr
Papoušek přesně našel hlavu svého
bratra Josefa a domácí srovnali na
1:1. A to nebylo vše. Hosté se nestačili
divit, když znovu udeřilo na jejich straně hřiště. V poslední minutě prvního
poločasu se ve vápně nejlépe zorientoval Petr Procházka a z otočky dostal
domácí do vedení. Ve druhém poločase ale klášterečtí fotbalisté nedokázali vedení udržet a museli se spokojit
pouze s remízou.
„Myslím, že jsme se na dnešního soupeře
připravili kvalitně,“ sdělil nám po zápase trenér Jiří Janda. „Problém byl dát
dohromady sestavu. Museli jsme povolat
dokonce čtyři hráče z béčka. Z minulého
zápasu v Ervěnicích jsme měli spoustu
pokopaných hráčů i jednoho vyloučeného, takže se to dávalo těžko dohromady.
Ale hráči hráli disciplinovaně a až na dvě
malé chyby, ze kterých bohužel padly
góly, jsme zápas zvládli. Myslím, že nakonec byl spokojen soupeř i my.“

Minikáry začínají sezónu na jedničku
Minulý týden začala ostrá sezóna
minikárového sportu a naši jezdci byli
u toho. Úplný začátek se odehrál ve
Strenici, kde závod pořádal mladoboleslavský klub. Za Autoklub Kadaň a
RXC se v něm objevily sestry Pokorné,
Markéta a Sára. Markéta už v předchozí sezóně ukazovala, že zraje do svých
nejlepších závodnických výkonů, a tak
se očekávalo, jak dopadne. V tomto klání se nakonec umístila na vynikajícím 2.
místě a dokázala, že před mistrovstvím
republiky má skvěle naladěnou formu.
Ve Strenici nezávodil Michal Biša, který
se šetřil po zranění ze zimní sezóny.
Sára pak v závodě získávala zkušenosti,

Sokol Domoušice – FK Klášterec
3:1(0:0)
V dalším kole zajížděl Klášterec na
hřiště Domoušic, které měly stejný
počet bodů jako naše mužstvo a
utkání tak bylo soubojem o osmou
příčku tabulky. Naši hráči bohužel
utkání nezvládli a prohráli 3:1. Kvůli
tomu se propadli až na desátou příčku tabulky.
FK Klášterec – FK Louny
0:4(0:2)
Ani 20. kolo 1. A třídy krajského fotbalového přeboru nebylo kláštereckým
fotbalistům nakloněno. Na domácím
hřišti podlehli poměrně snadno celku
Loun 0:4 a šest kol před koncem to
s nimi nevypadá příliš dobře. Poslední
Postoloprty totiž porazily doma Oldřichov a Klášterec se tak nebezpečně
přiblížil sestupovým příčkám.
„Dneska jsem s tou porážkou trochu
počítal,“ řekl nám po utkání zklamaný trenér Jiří Janda. „Hráči se totiž
nemůžou zlepšit, protože nechodí trénovat. Naopak Louny mají perfektní
mančaft. Vědí, co mají hrát, dovedou si
přihrát, jsou pořád v pohybu. My takovému týmu nemůžeme stačit. A situace
začíná být kritická.“

Karatisté uspěli v krajském poháru
Závodníci kláštereckého a kadaňského karate klubu se první májový den
zúčastnili krajského poháru v JKA karate. Ten se konal ve Spořicích a naši karatisté si na něm vedli velmi dobře.
V kumite mladších žáků vybojoval Tomáš Froněk třetí místo, v kata starších
žákyň získala Babeta Dlouhá stříbro. Stejná závodnice vybojovala stříbrnou
medaili také v kumite. Martina Kůsová se v kumite mladších dorostenek umístila na bronzovém stupínku, Bára Malčánková dokonce vystoupala na stupeň
nejvyšší a to dokonce dvakrát, zvítězit se jí podařilo v kata i v kumite starších
dorostenek.

SK Viktorie Ledvice – FK Klášterec
1:3(1:1)
V posledním utkání na hřišti Ledvic
se klášterečtí fotbalisté vzpamatovali
a vyhráli rozdílem dvou branek 3:1.
Díky tomu se odpoutali od posledních příček tabulky. Na poslední
Postoloprty tak mají devítibodový
náskok a s Domoušicemi a Ledvicemi
mají stejný počet bodů.

Fotbalisté skončili na turnaji opět čtvrtí

Bára Malčánková

Mezi staršími dorostenci zářili Štěpán Krejčík a Ondřej Struk. V kata získal Krejčík stříbro a Struk bronz. V kumite skončil Krejčík na druhém a Struk na třetím
místě. Bára Malčánková si vyzkoušela také kategorii juniorek a byla úspěšná.
V kumite skončila třetí, v kata dokonce zvítězila.
Také mezi juniory se klášterečtí a kadaňští karatisté neztratili. Ondřej Struk
vybojoval v kumite bronz, Ondřej Novotný získal ve stejné kategorii zlato. Dvě
bronzové medaile vybojovala v kategorii seniorek Petra Skoupilová, v kata i
kumite skončila na třetím místě. Dobře si vedl v seniorské kategorii také Ondřej
Novotný, v kata skončil třetí, ale v kumite vystoupil na nejvyšší stupínek a získal
zlatou medaili.

Na začátku května se žáci klášterecké
Základní školy v Krátké ulici zúčastnili
okresního finále fotbalového turnaje 4.
a 5. tříd základních škol, který se konal
v Ervěnicích. Stejně jako v loňském
roce skončili na neoblíbeném čtvrtém
místě.
„V turnaji jsme vyhráli všechny zápasy,
akorát jeden jsme remizovali,“ vzpomínal
na turnaj kapitán mužstva Milan Prokš.
„Dál jsme proto postoupili až z druhého
místa kvůli horšímu skóre.“
Trenér mladých fotbalistů Josef Patík
byl přesto s výkonem svých svěřenců
spokojený. „Ve fotbale je obrovská konkurence,“ dodal. Třináctého ročníku turnaje se za kláštereckou Základní školu
v Krátké ulici zúčastnili M. Videv, M.
Švandrlík, N. Rotter, M. Prokš, V. Dunovský, P. Prošek, O. Podhájský, D. Pod-

hájský, M. Nguyen, R. Gorol a J. Tomáš.
„Na turnaji v Jirkově se mi moc líbilo a
připsal jsem si dokonce asistenci,“ pochlubil se Marcel Švandrlík. Další z hráčů,
Robert Gorol, se fotbalu věnuje už dva
a půl roku. „Trénink máme třikrát týdně
a na minulém turnaji jsem byl vyhlášen
nejlepším střelcem.“
V prvním zápase vyhráli Klášterečtí
nad kadaňskou 5. základní školou 2:0,
ve druhém remizovali 0:0 s budoucími
přeborníky okresu z chomutovské 5.
základní školy. Třetí utkání ve skupině
opět vyhráli, tentokrát porazili březenskou základní školu 4:0. Ze skupiny
bohužel postoupili až ze druhého místa, a tak měli možnost hrát pouze o 3. až
4. místo. Rozhodující zápas klášterecké
fotbalové naděje ovšem nezvládly a
obsadily konečné 4. místo.
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M. Biša a M. Pokorná

které se jí budou hodit v sezónách, kdy
bude zářit její hvězda. Takže ve Strenici
velká sláva pro náš tým.
O týden později se už bojovalo o body
nejcennější v prvním kole Loap Mezinárodního mistrovství ČR ve slalomu
minikár, které se konalo v blízkosti
statku Bolka Polívky v Olšanech na
Moravě. Náš tým byl připraven v nejlepší formě. V tréninkových jízdách
byla trať po nočním dešti ještě kluzká,
a tak dosahované časy neřekly vlastně
nic. Vlastní závod se už jel za sucha a
do poslední jízdy nebylo rozhodnuto,
kdo pobere vavříny. Michal, Markéta i
Sára roztočili svoje stroje do vysokých
otáček a v konečném zúčtování obsadili ve své kategorii Markéta Pokorná
1. místo, Michal Biša 1. místo a Sára
Pokorná 7. místo. V neděli pokračoval
závodní víkend prvním kolem českého
poháru, kde opět zazářil Michal a svým
prvním místem tak potvrdil zatím
100% úspěšnost. Takové výsledky jsou
tím nejlepším příslibem do celé nadcházející sezóny a my budeme vždy u
toho, abychom vás mohli informovat o
úspěchu našich jezdců.
M. Biša

Šachy

Opravdu vydařený šachový turnaj
má za sebou klášterecký odchovanec
Ondřej Toman. Ve dnech 7. a 8. května se hrál v Ústí velmi silně obsazený
turnaj mládeže. „Do Ústí se sjely děti
z daleka, a tak nebylo divu, že na startovní listině byli vedle naší krajské špičky
i zástupci Liberce, Prahy, Rychnova nad
Kněžnou, Jablonce ale třeba i Brna,“ řekl
nám po turnaji trenér šachistů Petr
Gruss. „Ondra byl sedmý nasazený. Celkem bylo na turnaji dvaapadesát startujících a nelze zapomenout ani na pět
odvážných děvčat.“ V turnaji hraném
na devět kol získal Ondřej Toman osm
bodů za dvě remízy a sedm výher a to
znamenalo první místo s jednobodovým náskokem před druhým hráčem
z Libereckého výběru. „Chtěl bych
Ondrovi blahopřát k pěknému výkonu
a reprezentaci našeho města, oddílu a
tělovýchovné jednoty,“ chválil trenér
Gruss. „Nelze však přehlédnout ani
výkon Heleny Grussové, která hrála v Ústí
krajský přebor jednotlivců v bleskovém
šachu a vybojovala mezi ženami první
místo a postoupila tak na MČR.“
Nové
Novéčíslo
číslovyjde
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