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Poděkování
V srpnových novinách jste si mohli přečíst o setkání starosty s Rosťou
Totzauerem, který měl jako plavčík
v aquaparku zásadní podíl na záchraně
tonoucí chlapce.
Na základě tohoto článku se nám
ozvala čtenářka, která zná jméno dalšího ze zachránců. Je jím Patrik Dvořák
z Klášterce, kterému touto cestou dodatečně rovněž velice děkuji za spolupráci na záchraně lidského života.
Jan Houška, starosta

Jubilejní divadelní žně
v kulturním domě
Klášterec ve dnech 27. října až 3. listopadu zažije jubilejní X. ročník přehlídky Kláštereckých
divadelních žní.
„Ty letošní jsou označeny za světové,“ prozradil Jan Milota, předseda Sdružení občanů
pro podporu ochotnického divadla v Klášterci
nad Ohří, s tím, že název divadelního festivalu
nikdy tak trochu nekorespondoval s dramaturgií. I když při troše vůle by se dalo říci, že jubilejní ročník tak trochu ano. Divadelníci totiž
v kulturním domě připravili jakýsi veletrh světového divadelního ruchu. „Ten spočívá v tom,
že zde bude deset stánků, představujících deset
zemí, ze kterých pocházejí jednotlivé hry uváděné na přehlídce,“ informoval Milota.
Sdružení pořádá divadelní žně ve spolupráci s městem Klášterec nad Ohří, Kulturním
domem v Klášterci a letos se poprvé na festivalu podílí také Ústecký kraj.
Podrobný program X. kláštereckých divadelních žní najdete na straně 3.

Ve dnech 12. a 13. října proběhly volby do
krajského zastupitelstva a do ⅓ Senátu
ČR. Pojďme se podívat na to, jak se do
krajského zastupitelstva volilo v Klášterci.
Z celkového počtu 12 445 voličů jich
k urnám přišlo pouhých 3 521, což je činí
28,49 % volební účasti. Platných hlasů
bylo odevzdáno 3 216, což je 91,34 %.
Výsledky voleb:
počet
název strany nebo hnutí
hlasů
KSČM
780
ČSSD
564
Hnutí PRO! Kraj
292
DSSS-Stop nepřizpůsobivým
240
ODS
233
Severočeši.cz
183
Strana soukromníků ČR
166
Národní socialisté-Lev 21
130
Nespokojení občané
117
Koalice SNK ED a SZSP
112
Strana práv občanů Zemanovci 102
Top 09 a starostové
101
Komunistická strana Československa 72
Česká pirátská strana
52
Strana svobodných občanů
26
Suverenita-blok JB pro ÚK
24
Volte Pravý Blok
13
Občané městu, město občanům
8
Česká strana národně sociální
1

Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje Sbírku použitého ošacení, a to jak zimního, tak i letního.
Kdo se chce zúčastnit může přinést dámské,
pánské i dětské. Dále je možné přinést lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky nebo záclony. Kdo by měl zájem, může přidat domácí
potřeby, jako je nádobí bílé i černé nebo skleničky. To vše nepoškozené. Vítány jsou také
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky,
ale i veškerá nepoškozená obuv a nepoškozené a kompletní hračky. Organizátoři ještě
prosí dát věci zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu, od 8.00 do 16.30 hodin v salonku MěÚ
Klášterec nad Ohří, na náměstí E. Beneše. Jiný
termín lze dohodnout na e-mailu: osb@muklasterec.cz nebo tel: 474 359 652.
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Týden sociálních služeb
Dne 9. října se konal v MÚSS Klášterec nad
Ohří Den otevřených dveří v rámci akce Týden sociálních služeb.
Každý se mohl přijít podívat do Domu
pro seniory a zeptat se sociálních pracovnic
na různé informace, které ho zajímají. Účast
návštěvníků byla hojná. S Dnem otevřených
dveří byla spojena i výstava výrobků našich
klientů. Byly zde viděny keramické práce, pletené výrobky, kresby, výtvarné ozdoby, košíky
z pedigu, fotografie nebo výrobky ze dřeva.
Den byl zakončen taneční zábavou, která se
konala v jídelně. Jako vždy k poslechu i tanci
hrál pan Fiřt.
(za MÚSS, úsek volnočasových aktivit S. Hájek)

Do druhého kola voleb do Senátu,
které se uskutečnilo po uzávěrce čísla, se
probojovali:
Václav Homolka za KSČM
Rudolf Kozák za ČSSD

994 32,08 %
357 11,52 %
(edb)

VÝZVA A ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb je důležitým procesem v sociální
situaci města. Pozornost věnuje všem cílovým
skupinám – rodinám s dětmi, seniorům, zdravotně znevýhodněným, osobám ohroženým
sociálním vyloučením.
Jedním z principů komunitního plánování
je partnerství s veřejností. Nyní nastala doba
realizace schváleného komunitního plánu,
tzn. byly stanoveny priority v jednotlivých oblastech a stanoveny cíle, kterých by mělo být
dosaženo.
Vyzýváme proto veřejnost, tedy zájemce

o danou problematiku o členství v jednotlivých pracovních skupinách, kterými jsou:
Péče o rodinu a dítě, Péče o seniory, Péče
o osoby zdravotně znevýhodněné a Péče
o osoby ohrožené sociálním vyloučením, aby
se obrátili na Městský úřad, odbor sociálních
věcí a školství, Zahradní 10, Klášterec nad
Ohří, Lucie Babocká, DiS, babocka@muklasterec.cz, tel. 474 359 652, nedbo Ing et Bc. Šárka
Řeháčková, DiS, rehackova@muklasterec.cz,
tel. 474 359 630. Více informací o komunitním
plánu naleznete na webu města, v sekci http://
www.muklasterec.cz/cs_ob_kom_plan.php

Manželé Pokorní slavili diamantovou svatbu

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ INFORMUJE
Od 1. ledna 2012 proběhla sociální reforma,
kdy výplata nepojistných dávek (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči) přešla
z obcí do kompetence Úřadu práce ČR.
Poté, co došlo k přestěhování Odboru sociálních věcí a školství MěÚ Klášterec nad Ohří
do ulice Zahradní, se často stává, že občané
místo na Úřad práce do ulice Polní, zamíří na
náměstí, proto připomínáme náplň jednotlivých pracovišť.
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Klášterec nad Ohří se sídlem v ulici Polní č. 683,
zprostředkovává zaměstnání, státní sociální podporu, jako přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky
pěstounské péče, porodné nebo pohřebné,

a dávky hmotné nouze a dávky pro osoby
se zdravotním postižením. Kontakty jsou na
portálu ministerstva práce a sociálních věcí
ČR: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/
klasterec_nad_ohri/orgstr.
Odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu v Klášterci nad Ohří se sídlem
v Zahradní ulici č.10, zprostředkovává poradenskou činnost v sociální oblasti, vykonává
sociální práce (terénní práce), ustanovuje
zvláštního příjemce důchodové dávky, zajištuje sociálně – právní ochranu dětí v souladu
s platnou legislativou, funkci veřejného opatrovníka, veřejnou službu a zajišťuje oblast
školství. Kontakty naleznete na webu města:
http://www.muklasterec.cz/cs_ob_mu_odbory_osb.php

Obřadní síň kláštereckého
zámku hostila další diamantovou svatbu. Své ano
si opět po šedesáti letech
v sobotu 13. října řekli Eva
a Vladimír Pokorní.
Brali se 2. srpna 1952
v Prunéřově, od roku 1956
žijí v Klášterci. Společně
vychovali dvě dcery, Evu
a Vladěnu. Radost jim dělají čtyři vnoučata a šest
pravnoučat.
Pan Vladimír celý život pracoval v ZKL jako
technik. Paní Eva jako
ekonomka na učilišti ZKL.
Rádi cestují a jsou aktivní
v klubu seniorů. Oba sportovali a sportují dodnes.
Vladimír hrával volejbal, v současnosti si ještě
každý týden chodí zaplavat. Velkou sportovní vášní paní Pokorné byl stolní
tenis a ráda plavala. Dodnes ještě cvičí.
(edb)

Soutěž O nejhezčí květinovou výzdobu má své vítěze
Ve městě probíhala soutěž O nejhezčí květinovou výzdobu
města Klášterce nad Ohří. Již pátý ročník dopadl následovně:
Kategorie Bytové domy: 1. místo – Lenka Hlubiňáková, Pod Stadionem 396, Klášterec nad Ohří, 2. místo
– Jaroslav Karlík, Školní 495, Klášterec nad Ohří, 3. místo – Zlatka Kašparová, 17. listopadu 468, Klášterec nad
Ohří, 4. místo – Jiří Koloc, Žitná 665, Klášterec nad Ohří,
5. místo – Jaroslav Štěrba, Domov pro seniory, Lípová 545,
Klášterec nad Ohří.
Kategorie Rodinné domy: 1. místo – Václava Adámková, Bezručova 298, Klášterec nad Ohří, 2. místo – Miroslava Lauferová, Urxova 342, Klášterec nad Ohří, 3.
místo – Marcela Lípová, Útočiště 342, Klášterec nad Ohří,
4. místo – Jitka Weberová, Třebízského 21, Klášterec nad
Ohří, 5. místo – Ludmila Kašparová, Palackého 38, Klášterec nad Ohří.
(edb)
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Říjnové vítání občánků

Stejně, jako v měsíci září, také v říjnu se uskutečnila dvě vítání občánků. V pátek 5. října se
v obřadní síni zámku uskutečnilo první. Do
života tak byli přivítáni: Marie Kocábová, Do-

minik Kotek, Adam Vavroušek, Jonáš Vyslucha a Eliška Vysluchová. Při druhém, které se
uskutečnilo 11. října, byly do života přivítány
tyto děti: Dominik Horňák, Karolána Kostko-

vá, Marie Kozielová, Pucie Ptášková, Samuel
Sebastián Slepčik, Marcela Andělová a Lenka
Kožulová.
Foto: Edvard D. Beneš a Oldřich Průcha (edb)

ROP Severozápad a ČD dodržují sliby, první souprava vyjela na trať SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ PO 60 LETECH
Tyto dvě organizace dlouho dopředu mediálně avizovaly, že na podzim 2012 nasadí do
provozu nové vlaky. Dne 3. října byla uvedena naostro první motorová souprava (ČD
844 001–8) na regionální spoj Klášterec nad
Ohří – Karlovy Vary (Cheb) a zpět. Další budou následovat po dodání z výrobního závodu společnosti PESA.
Cestující veřejnost si tento zcela nový komfort zaslouží. Co zajišťují tyto motorové jednotky Regio Shark?
Prakticky v regionální dopravě stejné vlastnosti jako vlaky dálkové dopravy. Pro cestující
je připraven moderní interiér s oddíly 1. a 2.
vozové třídy, bezbariérový nástup a výstup
pro seniory i maminky s dětmi, vozíčkáře,

cyklisty. Během jízdy je pasažér informován
audiovizuálně o rychlosti jízdy, příští stanici
nebo dodržování jízdního řádu. Pod některými sedačkami je přípojka na 220 V, třeba pro
počítač. Maximální rychlost vlaku je 120 km
v hodině, vzhledem ke klikatosti tratě souprava využívá rychlosti max. do 80 km/hod. Délka
vlaku je 44 metrů a počet míst k sezení je 120.
WC je vybaveno uzavřeným systémem a je zde
dále prostor pro jízdní kola. Vlak je klimatizován. Na závěr těchto dat ještě pořizovací cena
jedné soupravy, která je 64 milionů korun.
Do celého procesu, při uvádění nových
trakčních prostředků do provozu, patří náročné jízdní zkoušky na železničním okruhu
ve Velimi u Kolína. Potom zkušební jízdy bez

cestujících na příslušné trati, za asistence pracovníků z dodavatelské firmy.
Označení Regio Shark je podle přední části, která připomíná tlamu žraloka. Jak známe
naše železničáře, ti dokáží časem vymyslet
pro každou lokomotivu nebo soupravu novou výstižnou přezdívku, takže se necháme
překvapit.
Co bude zcela pozitivní pro občany Klášterce nad Ohří-Miřetic, že budou méně postávat
u spuštěných závor. Zcela odpadne posun
a manipulace s elektrickou lokomotivou, jaká
je u současných klasických souprav, které
končí a nebo začínají v naší stanici. Přejme si
mnoho bezpečných kilometrů s těmito novými přírůstky na našich kolejích. (Karel Fric)

Prevence
s německou policií
Jak se chovat bezpečně si žáci druhé a třetích
tříd ZŠ Petlerská v Klášterce nad Ohří vyzkoušeli na ZŠ v Mostě. Policie ze SRN jim připravila zábavné dopoledne plné her a soutěží s dopravní a bezpečnostní tématikou.
Děti si zopakovaly nejdůležitější dopravní
značky a přecházení podle semaforu. Předvedly, jak by ošetřily svého zraněného kamaráda ,který měl nehodu při jízdě na kole.
Přesvědčily se i o tom, jaký mají pozorovací
talent. Musely si totiž zapamatovat co nejvíce
drobností na neznámém člověku. Dalším úkolem bylo například třídění zdravých potravin
od škodlivých. Při posledním úkolu si oba
týmy vyzkoušely rychlost a šikovnost při skládání obrázku maskota policie SRN. U všech
soutěží se všichni velmi dobře bavili. Na závěr
přišel mezi děti maskot Poldi v životní velikosti. S dětmi si zatancoval a vyfotil se s nimi.
Při hrách si děti ani pořádně nestačily uvědomit, že se věnují vážnému tématu, kterým
je dodržování pravidel a kázně při jejich činnostech. Věříme, že tato zdařilá akce nebyla
poslední.
(Drahomíra Rešlová)

Po šedesáti letech se 4. října v restauraci Toša
v Klášterci nad Ohří sešli bývalí spolužáci,
kteří ukončili tehdejší měšťanku v roce 1952.
Z původního počtu 38 jich dorazilo jedenáct.
„Řada jich již zemřela, někteří nemohli přijet, protože jim to zdravotní stav nedovolil,“
informovala Jarmila Riegerová s tím, že bývalí

BESEDA O ÚSTNÍ HYGIENĚ
SE STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Truhlářství
Šimanovský
Výroba nábytku, kuchyní, vestavěných
skříní a atypického nábytku
Výroba schodišť, zahradního nábytku,
pergol, altánů a menších dřevostaveb
Výroba dveří a obložek
Vybavení interiérů na klíč
Sídlo: Klášterecká Jeseň 10,
tel.: 739030349
Provoz: Klášterecká Jeseň 11,
tel.: 7390303561
e-mail: simanovsky1@seznam.cz

www.truhlarstvi-simanovsky.ic.cz

spolužáci chodili do školy do budovy, v které
se v současnosti nachází speciální škola.
Setkání se zúčastnili: Hana Hamroziová, Eva
Mudrová, Helene Králová, Alena Pěnkavová,
Marie Husáková, Vlasta Brandejsová, Jaroslava
Sentenská, Ladislav Sentenský, Jarmila Riegerová, Luboš Hrdlička a Jiří Šafer.
(edb)

VETERINÁRNÍ RÁDCE: sterilizace koček
V dnešním článku bych se chtěla zaměřit na
téma kastrace nebo chcete-li sterilizace koček
a kocourků.
Někdo by mohl namítnout, že kastrace je
zákrok proti přírodě, avšak zejména u toulavých nebo polotoulavých kočiček, které mohou mít koťátka i 2–3x ročně, je na místě. Kdo
se všech těch koťátek potom ujme?
Zatímco u kočiček je možné tento zákrok
provést již kolem půl roku stáří, u kocourků

je vhodné ze zdravotních důvodů počkat
do 1 roku stáří. Je to kvůli dobrému rozvoji
močových cest, které u brzy kastrovaných
kocourků jsou úzké a predisponují tak k obstrukcím – neprůchodnosti močových cest.
Kastrovaní kocourci se více zdržují v místě
domova, neperou se o teritorium a nevěsty
s ostatními kocourky a proto si ušetří mnohá
zranění.
(MVDr. Petra Honomichlová)

Stačí jednou zavolat!
V pátek 5. října navštívili Základní školu
praktickou v Klášterci nad Ohří dva studenti
lékařské fakulty Veronika Posekaná a Viktor
Ilavskyj, aby si promluvili s našimi žáky o ústní
hygieně, o potřebě čistit si zuby a také o tom,
jak správně o zuby a celou ústní dutinu pečovat. Pomocí pohádky a názorných pomůcek
zábavnou formou přiblížili žákům pro mnohé
úplně novou oblast vědění. Každý žák si měl
přinést svůj zubní kartáček, oba medici jim
potom kartáček zhodnotili a případně doporučili i jeho výměnu.
Celá akce byla určena původně pouze žákům na prvním stupni, ale pro velký úspěch se
jí nakonec zúčastnili všichni žáci školy. Besedy
byly velmi pěkně připravené, studenti zvolili
vhodnou formu i metody, kterými seznámili
naše žáky s touto problematikou. Také praktické ukázky byly velice přínosné.
Touto formou bych oběma bývalým studentům kláštereckého gymnázia a nyní stu-

dentům medicíny ráda poděkovala za to, že
mezi nás přišli a že našim žákům věnovali svůj
čas. Již teď se těšíme na další setkání.
(PhDr. Jiřina Malastová)

84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky

Dvě listopadové výstavy
v zámku

na dobu 8 a 13 měsíců

Po celý listopadu budou v kláštereckém zámku
probíhat hned dvě zajímavé výstavy najednou.
Jedna pod názvem „Street fotografie“, na níž
budou prezentovat svá díla Vítězslav Růta, Jan
Kučera, Oldřich Průcha, Pavel Endršt, Štěpán
Malast, Zuzana Havlíčková a Kateřina Kučerová.
Vernisáž se uskuteční 1. listopadu v 17.00 hodin.
Druhou výstavou je „Má Kalahari“, která
představuje radosti i zklamání ve fotografiích
a artefaktech Martina Šila při cestě do srdce
obávané pouště.

k03-100x100_CB.indd 1

hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové
obchodní zástupce
21.2.2012 11:34:45
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Pasování Rytířů Řádu čtenářského
V rámci týdne knihoven proběhlo v Městské knihovně v Klášterci pasování Rytířů
Řádu čtenářského.
Žáci kláštereckých
druhých tříd prokazovali svoji čtenářskou
zdatnost splněním několika úkolů z oblasti
literatury. Poté, co tyto
úkoly úspěšně splnili,
složili rytířský slib a byli
pasováni na rytíře.
Městská knihovna touto oblíbenou akcí přispívá k povědomí dětí
o knihovně a k posilování jejich čtenářských
dovedností.

V pátek 2. listopadu začíná v galerii Kryt
výstava Vlasty Kahovcové, české zpěvačky a v současné době také především
výtvarnice.
Oba její rodiče byli muzikanti, hudbě
se věnuje také její bratr, Karel Kahovec.
Vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kromě hudby se věnovala také ochotnickému divadlu, účastnila
se komponovaných bigbeatových večerů
v divadle Na Fidlovačce.
Zlom přišel v roce 1964, kdy vyhrála
konkurz na zpěvačku v divadle Semafor.
Následně působila v divadle Apollo, Rokoko a poté odjela zpívat do zahraničí.

Adventní štrůdlování
Městská knihovna v Klášterci nad Ohří vyzývá
všechny milovníky štrůdlu k účasti v soutěži
Adventní štrůdlování. Počet soutěžících je
omezen na dvanáct a každý soutěžící může
představit dva kusy svého nejlepšího jablečného štrůdlu. Soutěžit se bude o velice
pěkné ceny. Zájemci se mohou přihlásit buď
osobně v knihovně, nebo telefonicky na čísle
774 404 500 do 21. listopadu.

Richard Pachman
v zámku s Notre Dame

Do galerie Kryt míří obrázky Vlasty Kahovcové
Domů se vrátila v roce 1974 a vystupovala
jako vokalistka s kapelou Karla Gotta, kterou vedl Ladislav Štaidl. V současné době
se Vlasta Kahovcová věnuje výhradně
výtvarnému umění. Jak sama říká: „Moje
první obrázky vznikly spontánně při pohledu na výprodej prkýnek na maso. Téma
už bylo dávno jasné…“
Inspirací jí byly příběhy lidí ze staré
Prahy. Od roku 1985 vystavuje na samostatných výstavách, především Obrázky
z podzámčí a právě ty Vlasta Kahovcová
představí také v městské galerii Kryt. Vernisáž začíná v 17.00 hodin. Samotná výstava potrvá do konce listopadu.
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S Notre Dame přijede ve středu 31. října do
renesančního sálu kláštereckého zámku skladatel, zpěvák a spisovatel Richard Pachman,
známý také ze svých kláštereckých vystoupení s Jaroslavem Svěceným nebo z adventních
koncertů.
Tentokrát se však představí se svým novým
historickým románem Notre Dame a stejnojmenným CD, ze kterého v rámci autorského čtení zazpívá i několik písní. Vystoupení
Richarda Pachmana začíná v 18.00 hodin.
Vstupné 70 Kč, zlevněné 50 Kč.

Městská knihovna v Klášterci nad Ohří
zve 1. listopadu 2012 od 16:30 na
besedu a autogramiádu
známé spisovatelky

TÁNI KUBÁTOVÉ
spojenou s představením nové knihy

REBEL
Obrazy a šperky
Jitky Košátkové
Výstavu obrazů a šperků Jitky Košátkové bude
hostit barokní sál zámku v Klášterci nad Ohří.
Součástí výstavy bude i ukázka prací dětí
z DDM Volňásek. Výstava potrvá po celý měsíc listopad.

Napsali jste nám

K U LT U R N Í D Ů M
X. SVĚTOVÉ KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ – 27. 10.–3. 11. 2012
27. 10. Slawomir Mrožek: Na širém moři.
Divadelní společnost Klas Klášterec nad
Ohří (19.00 hodin).
28. 10. David Kodytek, Miloslava Koubová:
Jitřenka. The Krokers GSOŠ Klášterec nad
Ohří (19.00 hodin).
29. 10. David Williamson: Urvi to. Divadlo
bez zákulisí, Sokolov (19.00 hodin).
30. 10. Filip Müller: Postel aneb Život není
pro děti. DS Nová generace při DS TJ Sokol
Lázně Toušeň (19.00 hodin).
31. 10. Kazimír Lupinec: Píseček. V.A.D.
Kladno (19.00 hodin).

Knihovna přichází s novinkou – vyjde vstříc lidem s omezeným pohybem
Od prvního listopadu 2012 začne
Městská knihovna v Klášterci ověřovat
projekt umožňující lidem se ztíženým
pohybem půjčovat si knihy z knihovny.
Na tento nápad přišly knihovnice
v čele se svým vedoucím Martinem Bišou při povídání si se staršími čtenáři.
Myšlenka zrála dlouho a uzrála v těchto dnech, kdy nevlídné počasí opět začíná přát četbě pěkně doma v teplíčku.
Až začnou plískanice a ledovky, babičky a dědečkové budou těžko klouzat
do knihovny, aby si vypůjčili něco ke
čtení.
A abychom jim vyšli vstříc, zřizuje
knihovna Dovážkovou službu pro handicapované.
„Každých 14 dní, vždy ve čtvrtek dopoledne, budeme rozvážet objednané
knihy po Klášterci,“ říká ředitel knihovny Martin Biša.

Poděkování paní Parmové
Při říjnové vernisáži fotografií Sáry Saudkové
v galerii Kryt jsme si mohli opět připomenout
minulé působení vedoucí této galerie paní
Parmové.
Byla to totiž ona, která k nám do Klášterce
nad Ohří přivedla několik členů Saudkovy rodiny. Ať už to byl fotograf Jan Saudek, jeho bratr
Kája Saudek, dcera Berenika nebo Marie Saudková-Havlenová, kteří zde rovněž vystavovali.
Ale nejen oni. Paní Parmová se zasloužila o to,
že u nás vystavovali a téměř všichni se osobně
zúčastnili svých vernisáží i další známí umělci.
Byli to například Adolf Born, Kristian Kodet, Josef Fousek, František Ringo Čech, Robert Vano,
Oldřich Kulhánek a další. Velkým úspěchem
byla účast Karla Gotta i Evy Pilarové na vernisáži svých výstav. Navíc oba přidali i svůj koncert.
V galerii Kryt se uskutečnilo i mnoho dalších velmi pěkných výstav místních i jiných
umělců. Pod vedením paní Parmové vešla galerie Kryt ve známost nejen u nás. S blížícím se
koncem roku bilancujeme a myslím, že si paní
Parmová za několikaletou obětavou práci pro
kulturu v našem městě, poděkování zaslouží.
Těším se na další zajímavé výstavy v příštím
roce.
(Jarmila Řeháková)

Řádková inzerce
Pronajmu v Klášterci nad Ohří, Karlovarská
ul., prostor vhodný jako sklad, dílnu, garáž,
o velikosti 82 m2 + venkovní plocha 42 m2. Zavedena el. 220/380 V, voda, koup., wc. Ihned
volný. Tel.: 603 792 826.
Pronajmu pěknou garsonku v Kadani, Koželužská ul., klidná část města poblíž centra,
4podlažní panelový dům po rekonstrukci – byt
v 1. NP s výhledem na historické jádro, též po
rekonstrukci, plocha 22 m2 + sklepní kóje. Vybavení: kuchyňská linka s minisporákem a pračkou, žaluzie, jinak nezařízeno. Nájem 3 000 Kč
+ zúčtovatelné poplatky (cca 2 500 Kč), vratná
kauce 10 000 Kč, smlouva na 1 rok s možností
prodloužení. K nastěhování od 1. 11., možnost
prohlídky od 15. 10. Kontakt: tel. 724 619 975,
email: aeternitatis@seznam.cz
Prodám byt 2+1 s balkonem v osobním vlastnictví 6. p., Komenského ul., Klášterec nad
Ohří). Vybavení standardní zachovalé, plastová okna. Dům je zateplen. Veškerá občanská vybavenost v dosahu. Cena: 380 000 Kč.
Při rychlém jednání možná dohoda. Tel.
603 365 002.

31. 10. Podle textů kočovných loutkářů:
Faust. Bažantova loutkařská skupina DS J. J.
Kolár při TJ Sokol Poniklá (20.00 hodin).
31. 10. Tate iyumni Praha: Vlna.
1. 11. Geisslers Hofcomedianten: Don Juan
aneb Strašlivé hodování. Geisslers Hofcomedianten Kuks (19.00 hodin).
02. 11. Hadar Galron: Mikve. Rádobydivadlo
Klapý (19.00 hodin).
03. 11. Daniel Hrbek, Jiří Janků podle Alexandera Dumase: Tři mušketýři.
DS Ty-já-tr/Načerno Praha (19.00 hodin).





Knihy si čtenáři mohou vybrat buď
přes náš katalog na www.knihovnaklasterec.cz, ale samozřejmě ne každý senior si dokáže poradit s internetem, takže
je možné i požádat o výběr knih naše
knihovnice na telefonu 774 404 500.
Stejně tak se po telefonu mohou přihlásit i noví čtenáři, kteří se právě kvůli
omezenému pohybu do knihovny dosud nedostali. Knihovnice mají přehled
o tom, co jste již měli vypůjčeno, a dokáží vám vybrat pěknou knížku.
Cena této služby je prozatím 10
korun za jeden dovoz/odvoz a termín
prvního rozvozu je 1. 11. 2012. Rozvážet
se potom bude každých 14 dní (15. 11.,
29. 11., 13. 12. a potom až v novém roce).
„Doufáme, že naše nová služba zpříjemní podzimní plískanice a těšíme se na
vás,“ dodávají pracovníci knihovny.
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V KADANI MAJÍ OPĚT SVĚTOVÉHO ŠAMPIONA

V neděli se hokejisté
střetnou s Kohouty
S Kohouty z Tábora se v dalším utkání druhé
hokejové ligy střetnou hokejisté Klášterce,
a to v neděli 28. října. Hrát se bude tradičně
od 17.00 hodin. Klášterečtí jdou do duelu po
výhře 2:3 v Řisutech a po domácím souboji s Děčínem, který se hrál uplynulou neděli.
Hráčům Tábora se zatím v průběhu soutěže
daří podobně jako Klášterci, který byl po osmi
kolech šestý. Táboru patřila v době uzávěrky
tohoto čísla čtvrtá příčka.
(edb)

Klášterecké noviny č. 10/2012

ATLETI POTVRDILI VYSOKÉ AMBICE
V polovině září se 8 členů kláštereckého atletického oddílu zúčastnilo
Evropských her s neoficiálním názvem mistrovství Evropy mládeže.

Kdy v listopadu na hokej
Středa 7. 11.
HC Klášterec – Baník Sokolov (18.00).
Středa 14. 11.
HC Klášterec – Kobra Praha (18.00).
Neděle 18. 11.
HC Klášterec – HC Milevsko (17.00).
Středa 28. 11.
HC Klášterec – HC Řisuty (18.00).

Trenér Jäger v Kadani skončil
Dva úspěšní kickboxeři z SK Kosagym Kadaň startovali na mistrovství světa v Řecku. Do reprezentačního týmu ČR se díky
svým dosavadním výsledkům probojovali
Michael Fejsák a Jakub Juhar. Vedle naší
nejlepší závodnice a dlouholeté reprezentantky Nikoly Herejkové tak má Kadaň
další dva mládežnické reprezentanty ČR.
Nikola bohužel díky dlouhodobějším
zdravotním problémům, kvůli kterým
nemůže být v plném tréninku, do Řecka
neodletěla.
Naši kluci však bojovali i za ni a ukázali
světu, že v Kadani, potažmo v ČR, kickbox
opravdu umíme. Nejprve Michael Fejsák
vybojoval bronz v kategorii semicontact,
ve váze do 40 kilogramů. Jakub Juhar
přidal v kategorii three-point fight stříbro a skvělé účinkování našich závodníků
završil Michael Fejsák ve stejné kategorii
zlatem a tím pádem i ziskem titulu mistra
světa pro rok 2012. Kadaň tak má po roce

opět světového šampiona v kickboxingu,
když v loňském roce stejný titul vybojovala již zmíněná Nikola Herejková, a to v Německu a na Ukrajině.
Děkujeme tímto našim partnerům za
dosavadní podporu našeho sportu a naší
mládeže. Účast našich sportovců na tomto MS významně podpořilo i město Kadaň.
(Jan Jansa)

Největším úspěchem první místo Malčánkové
Dne 13. října se konal v Neratovicích 2. Národní
pohár seniorů, juniorů a dorostenců v karate
JKA. Naši závodníci, získávali další body do žebříčku, z kterého se nominují na mistrovství ČR.
To se uskuteční 3. listopadu v Praze.
Všem přejeme, aby v nemilosrdné soutěži na
MČR (KO systém, kde jedna prohra znamená
konec nadějím), získali co nejlepší výsledky. Největším úspěchem karate klubu na Národním
poháru v Neratovicích bylo 1. místo Báry Malčánkové v Kata juniorek.

Karatisté na poháru v Milevsku

V Milevsku se konal Národní pohár v karate
JKA žáků. Naši závodníci se ve velmi velké
konkurenci opět neztratili, a to ve všech kategoriích i přes to, že jediným medailovým
úspěchem bylo 3. místo v kategorii Kata týmu
mini žáků, který startoval ve složení: Jan Johanovský, Ladislav Froněk a Marek Mänzl.
Trenérský tým pod vedením Josefa Patíka
a Miroslava Maliňáka děkuje všem závodníkům
za vzornou reprezentaci nejen karate klubu, ale
i města Kadaně a Klášterce nad Ohří. Výsledky:
Mini žáci Kata tým: 3. místo (Jan Johanovský,
Ladislav Froněk, Marek Mänzl). Ladislav Froněk
– 8. místo v Kata, 7. místo v Kumite. Jan Johanovský – 9. místo v Kumite. Karel Černý – 10. místo
v Kumite. Marek Mänzl – 13. místo v Kumite.

Bývalý úspěšný trenér Klášterce nad Ohří Michal Jäger u týmu prvoligové Kadaně skončil.
Důvodem jeho odvolání byly špatné výsledky.
Kam povedou další jeho trenérské kroky se
zatím neví. Novým trenérem A mužstva SK
Kadaň se stal Jiří Čelanský, kterého znají hokejoví fanoušci především z působení v pražské
Slavii. Tři roky pracoval jako asistent kouče
Vladimíra Růžičky. Čelanského asistentem zůstává Zdeněk Skořepa.
(edb)

Mladší žákyně: Kristýna Tesařová – 5. místo v Kata, 8. místo v Kumite.
Mladší žáci Kata tým: 4. místo (Vladislav
Kroutil, Matěj Kovářík, Arpád Pongo).
Vladislav Kroutil ze 72. účastníků – 7. místo
v Kata, ze 72. účastníků – 16. místo v Kumite.
Petr Jakl ze 72. účastníků – 14. místo v Kumite.
Starší žáci: Filip Šimána ze 40. účastníků –
4. místo v Kata, ze 40. účastníků – 6. místo
v Kumite.
Dále bych rád touto cestou poděkoval
všem rodičům, partnerům a sponzorům Karate klubu Kadaň s oddílem v Klášterci nad Ohří.
Především pak sponzorům našeho karate klubu: město Kadaň, město Klášterec nad Ohří,
STAVAN EU a J. V. H. Reko.
(Josef Patík)

Výsledky – mladší dorostenky: Babeta
Dlouhá – 4. místo v Kata, 5. místo v Kumite.
Tereza Pazderová – 5. místo v Kata a 7. místo
v Kumite.
Starší dorostenky: Martina Kůsová – 7. místo v Kata. Juniorky: Bára Malčánková – 1. místo
v Kata. Martina Kůsová – 8. místo v Kata. 2.
místo Kata tým (Malčánková, Kůsová, Struková). Seniorky: Bára Malčánková – 3. místo
v Kata. Junioři: Štěpán Krejčík – 8. místo v Kata
a 8. místo v Kumite.
(Josef Patík)

Fotbalistům se zatím nedaří
Týmu mužů FK Klášterec se v podzimní části
stále nedaří. Do uzávěrky tohoto čísla stihli
odehrát osm zápasů, v nichž dokázali vybojovat sedm bodů za dvě výhry a jednu remízu.
Oproti loňskému ročníku jsou na opačném
pólu tabulky, patří jim předposlední příčka.
O víkendu se představí na hřišti ve Starých
Spořicích, kde změří síly s týmem Březenecké.
Hned následující neděli, tedy 4. listopadu se
představí na domácím hřišti, když od 14.00
hodin budou hostit Domoušice.
Do konce podzimu je pak čeká ještě jeden
domácí zápas, a to v sobotu 17. listopadu, kdy
se od 13.30 hodin střetnou s celkem VČSA Ervěnice.
(edb)

Klášterečtí sáňkaři
na MČ R

V kategorii do 11 let jsme měli hned 4 členné
zastoupení, a to v běhu na 60 metrů. V kategorii chlapců se představili teprve 9letí Matěj
Vejražka a Filip Chlup. Oba se probojovali do
až finále B. Matěj dokonce své finále vyhrát.
V celkovém umístění skončil Matěj 9. a Filip
16. Děvčatům už se tolik nevedlo. Hanička
s Maruškou předvedly časy daleko za osobním rekordem. V celkovém pořadí jim patřilo
23. resp. 79. místo z 86 závodnic. V kategorii
12letých chlapců se vedlo o poznání lépe.
Super výsledku dosáhl Dan Vejražka, když
dokázal porazit 54 soupeřů a finále suverénně
vyhrál. Výkon 8,20 sec. mu dokonce zajistil titul
nejlepšího výkonu v této kategorii ze všech disciplín. Zopakoval tak výkon z loňského roku.
V kategorii 13letých chlapců si nejlépe vedl
Ondřej Chloupek, který se dokázal probojovat
do finále, kde ale obsadil nevděčné 4. místo.
Kryštof Pixa se zařadil na 27. a Ondřej Páleník
na 40. místo z 50. Ve skoku dalekém děvčat
2001 a ml. jsme měli dvě závodnice. Hanička si
skočila pro osobní rekord a v celkovém součtu
92 závodnic jí patřilo 35. místo a Marušce 53.
Ondra Chloupek ve skoku dalekém vybojoval

další 4. místo. Ondra Páleník skončil na 16.
místě a Kryštof na 22. místě. Dan Vejražka
ve stejné disciplíně skončil 12. z 53. Matěj
s Filipem skončili na 15. resp. 28. místě z 58.
V běhu na 800 m se Chloupek dočkal a vybojoval stříbrnou medaili. Páleník doběhl na
18. místě z 30. Dan ve své kategorii doběhl
na smolném 4. místě z 27 startujících. Další
medaili jsme získali v běhu na 150 m a postaral se o ni Chloupek. Jak se běhá se staršími
si vyzkoušel Dan, když si odskočil k ročníku
1999 a vybojoval vynikající 9. místo. Kryštof
Pixa doběhl na 21. místě. Všichni tři v osobním
rekordu. V běhu na 600 m si Filip doběhl pro
osobní rekord a 17. místo. Matěj doběhl 28.
ze 40. Hanička doběhla na 18. místě. Ve svém
ročníku měla druhý nejlepší čas, stejně jako
Filip. Maruška doběhla na 35. pozici. Tečkou
za hrami byla štafeta 4 x 60 m (Páleník, Pixa,
Vejražka, Chloupek). Kluci štafetu senzačně
vyhráli. Celkově jsme si z her odvezli zlato
a 2 stříbra z individuálních disciplín a zlato ze
štafety. (Veronika Blašková)

Úspěchy mladých tenistů
Tenistům skončila letní sezóna, tak mohou bilancovat, jak se jim v ní dařilo. Nejinak je tomu
i u svěřenců tenisové školy pod vedením trenérů Pavla Špeldy a Romana Krause.
Během prázdnin se zúčastnili řady celostátních turnajů, ze kterých dovezli cenná
vítězství. Pavel Bulín v kategorii starších žáků
nejprve vyhrál turnaj v Kadani. Po několika
prvních a třetích místech ve čtyřhře v Duchcově, ve Stodu nebo v Praze, do jeho sbírky
přibyly už jen ty nejcennější trofeje.
Dovezl si první místo z Frýdlantu v Čechách
a vítěznou se pro něj stala i Praha. Dokázal zde
vyhrát na Wilson Circuit Cupu a na Olympu.
Přidal ještě druhé místo ve Vysočanském
poháru. Vyzkoušel si také turnaj v kategorii
dorostu v Lounech a i zde se mu podařilo vybojovat první místo ve čtyřhře.
Hana Malická se zúčastnila několika turnajů kategoie A a B např. v Plzni, Pelhřimově,
Mostě, Praze nebo v Mariánských Lázních.
V Karlových Varech se Hance podařilo vyhrát
turnaj ve čtyřhře.

Další mladou tenisovou nadějí je Lucie Ježková, která v kategorii mladších žákyň vybojovala v Rakovníku druhé místo ve dvouhře
a spolu s Maruškou Dvořákovou dosáhly na
třetí místo v deblu. Lucii se dařilo i na domácím turnaji v Klášterci nad Ohří, kde vybojovala bronz. Turnaj v Klášterci dokázala několikrát vyhrát Štěpánka Tupá. Všem mladým
tenistům gratulujeme.
(ten)
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Na sáňkařské dráze ve Smržovce se jel závod
mistrovství České republiky na kolečkových
saních.
Závodníci našeho klubu SK Reál saně Klášterec opět potvrdili dobrou letní přípravu a v
kategorii juniorů jsme obsadili první dvě místa.
Martin Hlavatý se stal mistrem republika
a Michael Lejsek obsadil druhé místo z 30 startujících ze 4 států. Týden před mistrovstvím
republiky se jel mezinárodní závod FIL, kde
M. Hlavatý vyhrál a M. Lejsek si dojel pro třetí
místo. Mistrovstvím republiky se završila letní
sezona a naše juniory čeká jakožto reprezentanty již příprava na ledě a samotné světové
poháry juniorů.
(Luboš Jíra)

zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
– * obřad v kostele v Klášterci n.O. s následnou kremací nebo
– uložením do hrobu
– * obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Pernštejně a okolí
– * kremace bez obřadu
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