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Město chystá další
stavební akce

Klášterecké divadelní žně zahájily Královny

Zimní údržba
S příchodem zimy přichází roční
období, kdy je nutné dbát zvýšené
opatrnosti při schůdnosti a sjízdnosti na komunikacích. Jako každoročně zajišťuje Město Klášterec nad
Ohří zimní údržbu dle schváleného
„Plánu zimní údržby“, k jehož vydání
nás zavazuje zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích. Harmonogram stanovený výše uvedeným
„Plánem“ je pro Město závazný a
je nutné jej důsledně dodržovat.
Jeho znění najdete na webových
stránkách města www.klasterec.cz,
seznam neudržovaných chodníků
naleznete rovněž na úředních deskách města.
Chtěli bychom apelovat zejména na
řidiče, aby se svými vozy parkovali tak,
aby byl vždy zajištěn průjezd vozidel
údržby a nedocházelo k tomu, že by
některé ulice nemohly být z důvodu
neprůjezdnosti prohrnuty.
Rovněž prosíme občany, aby v zájmu
vlastního zdraví nejen dbali zvýšené
opatrnosti při chůzi, ale také volili
vhodnou obuv určenou pro zimní
období.
Odbor místního hospodářství,
dopravy a životního prostředí

V projekčních kancelářích se v současné době rodí celá řada zajímavých
projektů a studií, které - v případě, že
budou uskutečněny - změní nejednu
část města. Jde především o rekonstrukce komunikací, ale v přípravě
jsou podle Petra Knapa z odboru rozvoje města a realizace investic také
studie zaměřené například na zlepšení zázemí pro sportovce či pohodlí
fotbalových fanoušků.
Pojďme si nyní jednotlivé projekty
přiblížit.
více na str. 2

Pozvánka do
Galerie Kryt

V sobotu 29. října odstartoval 9. ročník přehlídky ochotnických divadel Klášterecké divadelní žně, tentokrát s přízviskem
„Česko-Slovenské“. O úvodní představení se postaral domácí soubor KLAS s premiérou své nové hry Královny. Více se o
ní dozvíte z úst samotného režiséra Miroslava Nyklíčka uvnitř tohoto vydání.
A jaké že tedy jsou a budou letošní Žně? Poněkud netradičně zhodnotil letošní mezinárodní přehlídku Jan Milota,
vedoucí Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla - známějšího spíš pod svým zkráceným názvem Sdružení
Klas - v prvním čísle festivalových Žňovin. „Určitou zajímavostí letošních žní by mohl být pohled okem statistickým. Vydržte
a čtěte: kromě dvou prezentací kláštereckých se představí soubory z Terezína, Kladna, dvakrát z Prahy a následuje Klapý, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Levoča a Poprad. Účinkovat bude 62 herců s 23 vlastními techniky za dozoru 3 techniků místních.
Všichni dohromady ujedou ze svých domovských měst více jak 8560 km a stráví ve svých autech 142 hodin. To vše včetně
kláštereckých. Diváci uvidí program v celkové délce 849 minut, což je v přepočtu zhruba 14 hodin...“ Zda tento vyčerpávající
přehled doplní i nějaká pěkná čísla v souvislosti s návštěvností, to se dozvíme až po skončení Divadelních žní. Jestli
chcete také přispět k úspěchu letošní přehlídky, máte stále ještě šanci. Poslední představení Kláštereckých divadelních
žní se odehraje v sobotu 5. listopadu. Kompletní program najdete na webových stránkách Sdružení Klas nebo v předchozím vydání Kláštereckých novin.
-lara-

V současné době proběhla v galerii
výstava komiksů Káji Saudka, která
skončila v úterý 2. listopadu. Po ní
se instalovala výstava malířky Jitky
Gavendové a keramika Františka Vlčka, která bude zahájena vernisáží v
pátek 4. listopadu 2011 od 17 hodin.
Oba umělci jsou z Kadaně, budou
vystavovat společně keramické plastiky a malby akrylem. Výstava potrvá
do 24. listopadu a bude prodejní.
Myslím, že bude na co koukat, přeji
pěkný kulturní zážitek. R. Parmová

ZŠ ve Školní ulici se „musela“ evakuovat

Krátce z města
Rada města vzala na vědomí informace
o vývoji jednání o variantě přemístění
Domu dětí a mládeže do části prostor
Základní školy Petlérská a předpoklady
realizace této varianty včetně odborného odhadu nákladů na přemístění
a doporučila Zastupitelstvu města
Klášterec nad Ohří schválit přemístění
Domu dětí a mládeže do části prostor
Základní školy Petlérská do 1. 9. 2012
a rozsah úprav uvedených prostor dle
předloženého návrhu.

Pietní akt

HOŘÍ!!! ZAHAJTE OKAMŽITOU
EVAKUACI ŠKOLY!!!
Toto varování společně se zvukem
sirény se rozléhalo 20. října po chodbách a třídách Základní školy ve Školní
ulici. Poplach byl vyhlášen kvůli hoří-

címu rozvaděči elektrického napětí a
opustit školu muselo bez výjimky na
400 žáků společně s učiteli a personálem. Za zvuků sirén hasičských aut se
všichni rychle rovnali na otevřeném
prostranství před školou...

Naštěstí ale bylo všechno jen „jako“. V
rámci přípravy na zvládání krizových
situací se uskutečnila cvičná evakuace školy, u které asistovaly hasičské
jednotky z Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje a z Jednotky požární ochrany města. Učitelé
a hlavně žáci si tak vyzkoušeli, jak
se chovat v případě, že by opravdu
došlo k ohrožení školy. Poplachové a
evakuační směrnice sice visí ve škole
na každé chodbě, ale ne všichni jim
věnují takovou pozornost, jakou by si
zasloužily. Všichni ví, že jsou důležité,
ale vlastní zkušenost je o moc lepší! I
když jde jen o cvičení, které nakonec
dopadlo na výbornou. Za odměnu
dali hasiči žákům možnost nahlédnout „pod pokličku“ zásahových
vozů a seznámili je s technikou,
kterou si pak mohli všichni osahat a
vyzkoušet. Netradiční vyučovací den
byl tedy nejen poučný, ale i zábavný
a hlavně splnil svůj účel.
-rony-

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

Navzdory nepřívětivému podzimnímu počasí se ve čtvrtek 27. října
sešli na místním hřbitově zhruba tři
desítky lidí, aby si připomněly 93.
výročí vzniku samostatného československého státu. Tradičního
pietního aktu se vedle představitelů města v čele s místostarostou
Miroslavem Bilíkem zúčastnili také
obyvatelé města. Širokou veřejnost
jako obvykle zastupovali především
ti dříve narození. Po úvodním projevu místostarosty Bilíka následovalo
kladení věnců. O hudební doprovod
se postaral ženský pěvecký soubor
Fantazie a na závěr zazněla státní
hymna.
-lara-
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ZPRAVODAJSTVÍ

Projektanti chystají nová parkoviště, opravy silnic i šatny pro fotbalisty
(pokr. ze str. 1) Připravovaná rekonstrukce ulice J. Á. Komenského by
měla do budoucna přinést lepší průjezdnost celé ulice a to i díky vybudování nových parkovacích míst
nebo posunem některých chodníků.
Stavební úpravy se dotknou ulice po
celé její délce, od křižovatky s ulicí
17. listopadu až po napojení na ulici
Ciboušovská. Součástí rekonstrukce
ulice J.Á. Komenského bude i instalace nového veřejného osvětlení a
nová kontejnerová stání.
Opravené komunikace by se mohli
v budoucnu snad konečně dočkat
také obyvatelé z ulice Kpt. Jaroše,
kteří si na zoufalý stav zdejší silnice
stěžují již několik let. Ulice Kpt. Jaroše, místními nazývaná „Jarošovka“,
by měla být kompletně zrekonstruována od nedávno dokončené křižovatky u Kamenky až ke garážím pod
lesíkem. I když by si tato silnice určitě

zasloužila zásah stavbařů co nejdříve,
podle Petra Knapa bude muset město s opravami zřejmě nějakou dobu
ještě počkat. „Stavbu je třeba zkoordinovat se správci inženýrských sítí.
Se společností Severočeské vodovody
a kanalizace jednáme o případných
opravách vodovodu a kanalizace a
plynárny chystají rekonstrukci zdejšího
plynovodu. Naplánovanou ji mají pro
rok 2013.“ Aby čerstvě opravenou silnici nerozkopali hned vzápětí plynaři, pustí se město do její rekonstrukce
zřejmě až v přespříštím roce.
Jednoduché to není ani s chystanou
úpravou dopravního řešení křižovatky u hasičů, kde se sbíhají ulice
Žižkova, Husova, Boženy Němcové
a Přívozní. Zde mají časovou náročnost na svědomí pro změnu nevyřešené majetkoprávní vztahy. Zmíněná křižovatka sice nepatří mezi
ty nejfrekventovanější, její současná

podoba je ovšem zcela nevyhovující. Chybí zde chodníky, přechody
pro chodce a i samotné křížení čtyř
ulic není vyřešeno zrovna ideálně.
Na sídlišti 17. listopadu probíhá v
současné době vytipovávání vhodných lokalit pro vznik nových parkovacích ploch. Nemá se jednat o
žádná velkokapacitní parkoviště, ale
o několik menších ploch o velikosti 5
až 10 parkovacích míst.
Chystané výměně kanalizace v ulici
Havlíčkova, kterou plánují pro příští
rok Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., jsme se v Kláštereckých
novinách již věnovali. Na tomto místě proto jenom připomeňme, že se
k této akci hodlá připojit také město
Klášterec nad Ohří, které při této příležitosti vybuduje v ulicích Havlíčkova a Ruská dešťovou kanalizaci a
spolu s SČVK provede také opravu
povrchů zdejších komunikací.

Jak už bylo řečeno v úvodu, chystané projekty se netýkají pouze oprav
silnic a inženýrských sítí. Byla zpracována studie přístavby šaten a zastřešení tribuny pro fotbalový klub,
vybudování kabin pro FK Rašovice,
projektují se stavební úpravy budovy čp. 10 na náměstí, aby vyhovovala potřebám městské policie, která
se sem bude stěhovat, a v přípravě
je také řešení prostoru mezi zámeckým parkem a vstupem do lázeňského areálu u zdejší loděnice.
Zdá se, že stavební ruch neutichne
v Klášterci ani v následujících letech.
Je třeba ale připomenout, že se
zatím jedná pouze o projekty. Kdy,
v jakém rozsahu a zda vůbec budou
jednotlivé akce uskutečněny, se
teprve uvidí. Bude to záležet nejen
na finančních možnostech města,
ale také na zvolených prioritách jeho
vedení.
-lara-

Nové stavby lidé vítají, ale také proti nim protestují
Z právě probíhajících stavebních
akcí jednoznačně dominuje první
etapa regenerace Nového sídliště,
po dokončení nebo těsně před ním
je ale hned několik dalších akcí.
Zlepšení dopravní situace a větší
bezpečnost pro chodce by mělo přinést přemístění autobusové zastávky v ulici U Potoka.

místy na příjezdové cestě. Až bude
výstavba dokončena, čeká je 36
standardních parkovacích míst, nové
kontejnerové stání namísto toho
stávajícího a nové veřejné osvětlení.
Tyto změny ale, pro někoho možná
trochu překvapivě, nenašly u zdejších
občanů příliš kladnou odezvu. Jedná
se o první větší stavební akci po mno-

jež se nakonec protáhlo na dvě desítky let, se vlivem nedalekých topolů
proměnil v překážkovou dráhu. Silné
kořeny časem „vytlačily“ na některých
místech panely o hezkých pár centimetrů vzhůru, čímž se stal chodník
prakticky nepoužitelný nejen pro
vozíčkáře, ale i pro maminky s kočárky
nebo starší lidi. Žádosti o nápravu se
množily, až město nakonec rozhodlo, že chodník opraví. Neobešlo se to
ovšem bez vykácení zdejších topolů,
což s sebou pochopitelně přineslo
další kritiku. Jak ale vysvětluje Petr
Knap, vedoucí odboru rozvoje města,
realizace investic a správy majetku,
jiné řešení nebylo dost dobře možné. „Kořenový systém stromů byl za ta
léta velmi rozsáhlý a způsobil obrovské
nerovnosti chodníku. Muselo proto do-

Vedle nových silnic a parkovišť
investovalo město také do opravy
kulturních památek. Nedávno byla
dokončena 2. etapa opravy fasády kláštereckého zámku, který se
nyní „červená“ ze všech čtyř stran.
Protože město získalo od ministerstva kultury závazný příslib 300 tisíc
korun dotace, dočká se podle Petra
Knapa v letošním roce nové fasády i
zámecká věž. Celou akci by mohla už
v příštím roce završit oprava fasády
nádvoří. Na všechny dosavadní etapy získalo město dotaci z ministerského programu regenerace památkových zón. Poslední dokončenou
akcí, kterou podrobněji rozebereme
v příštím vydání, je 2. etapa restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na
náměstí.
-lara-

Policie informuje ...

Upozornění pro občany
Součástí vybavení Městské policie se
nově stal platební terminál. Uložené
pokuty je tak možné na služebně
městské policie uhradit také prostřednictvím platební karty.

Peníze jí neříkaly paní
XPolicisté z Klášterce nad Ohří zaháji-

li vyšetřování trestného činu zatajení
věci. Skutku se dopustila 27letá místní obyvatelka. Ženě přišla na účet
hotovost ve výši 6500 korun, která jí
ovšem nepatřila. O této skutečnosti
byla bankou informovaná, ale peníze
ani přes urgence nevrátila a ponechala si je pro svoji potřebu. Za uvedený
trestný čin hrozí nepoctivé ženě roční
pobyt ve vězení.

Vymyšlená loupež ...
XKlášterečtí policisté pátrali po totož-

nosti pachatele, který v Perštejně
vnikl do uzamčeného vozidla Škoda
Fabia, nastartoval a odejel z města.
Auto bylo nalezeno, ale kdosi s ním
havaroval, poškozený vyčíslil škodu
na 80 tisíc korun. Netrvalo dlouho
a policisté zjistili, že skutek se stal
jinak. Majitel se totiž přiznal, že vozidlo sám řídil a naboural. Jelikož však
před jízdou popíjel alkohol, krádež si
vymyslel. Vyšetřování krádeže bylo,
vzhledem ke zjištěným skutečnostem, odloženo.

Odnesla si lednici...
X48letá žena z Jáchymova je podezřelá z krádeže v Klášterci. Z kočárkárny
panelového domu v Luční ulici odcizila
odloženou lednici. Majitelka při výpovědi uvedla, že jí vznikla škoda ve výši 7
tisíc korun. Krádež šetří policisté z místního obvodního oddělení.

Co se v mládí naučíš...
Dosavadní zastávka byla na místě,
které sloužilo zároveň jako parkoviště, vjezd pro zásobování a z důvodu
chybějícího chodníku také jako trasa
pro pěší. Probíhající stavební úpravy
by měly tomuto chaosu učinit přítrž.
Spolu s přesunem zastávky k budově telefonní ústředny (Telecomu)-O2
probíhá vybudování propojovacího
chodníku z ulice Pod Stadionem ke
zdejšímu obchodu s květinami a
výstavba parkoviště před č.p. 527.
V plném proudu je výstavba parkoviště pro osobní auta v sídlišti Václava
Řezáče, konkrétně před domem č.p.

ha letech a lidé si za tu dobu zřejmě
zvykli na svůj „klid“. Plán vybudovat v
této části města dětské hřiště a parkoviště se proto u řady z nich setkal
s nevolí. Nedostatek parkovacích
míst, staré pouliční lampy, prakticky
neexistující kontejnerová stání i minimum prolézaček pro děti některým
ze zdejších obyvatel, zdá se, prozatím
vyhovuje. Na městském úřadě přesto
věří, že lidé nakonec vezmou chystané novinky na milost.
O tom, že se nedá zavděčit všem, se
přesvědčili na klášterecké radnici i v
případě opravy chodníku v ulici Petler-

XPolicejní komisař obvinil 22letého

jít k odstranění topolů a k vyfrézování
kořenového systému. Původní panely
byly odstraněny a na jejich místo přišla
zámková dlažba. Nový chodník je určitě
bezpečnější. Uznávám, že tu teď trochu
chybí zeleň a určitě si umím představit,
že by byly mezi chodníkem a stadionem
vysázeny nějaké stromy. Nová výsadba
by se ale měla volit s ohledem na okolí, to znamená vybrat stromy, které v
budoucnu svým vzrůstem nepoškodí
komunikaci ani inženýrské sítě.“

Krátce z města
Rada města schválila uzavřít předloženou smlouvu o plnění závazku
veřejné služby – zabezpečení dopravní
obslužnosti Zimní rekreační doprava
v období 2011/2012 s obchodní společností Dopravní podnik Ústeckého
kraje, a. s.



PNEUSERVIS
Klášterec nad Ohří, Václava Řezáče 95
** cca 50m od kina Svět **

Prodej nových pneumatik, hliníkových kol za internetové ceny
Prodej použitých pneumatik a hliníkových kol - velký výběr!!
Přezouvání kol - i nízkoprofilové pneumatiky

Provádíme veškeré opravy a lepení pneumatik!!
389-390. Obyvatelé tohoto domu
se museli až dosud spokojit s několika spíše provizorními parkovacími

ská vedoucího podél sportovního
areálu. Chodník z panelů, kdysi snad
myšlený jen jako provizorní řešení,

Kontakt: +420 608 227 230, +420 777 655 177
Otevřeno Po - So
VAŠE AUTO OBUJEME ZA VELMI PŘIJATELNÉ CENY

Kadaňáka hned z několika trestných
činů. Kromě krádeže, poškození
cizí věci, porušování domovní svobody i z neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku. Mladík od května letošního roku páchal na okrese trestnou
činnost. V chomutovském baru sebral
pracovnicím z kabelek peníze a doklady, z jednoho jirkovského bytu odcizil
notebook a hodinky a v klášterecké
mateřské školce sebral peníze a platební kartu s příslušným PIN kódem.
Z karty vybral peníze. Ve svém jednání pokračoval i v měsíci červnu.
Vnikl do mateřské školky v okresním
městě, odkud odnesl dva telefony a
tři náramky. Ze šatny v baru zaměstnancům zmizely opět peníze a telefony, z bytu odnesl navigaci, fotoaparát,
telefon, peníze, zlaté šperky a další
věci. Nezapomněl ani na pracovníky
jedné chomutovské firmy. Připravil
je o telefony a peněženky. Zavítal i
do Klášterce nad Ohří, kde ze školní
kuchyně sebral z odloženého batohu peněženku a platební kartu, opět
s PIN kódem. I v tomto případě vybral
z účtu majitelky peníze. Poslední dvě
krádeže provedl v srpnu. Vnikl do
objektu dvou místních mateřských
školek a odnesl pracovnicím telefony a peněženku. Pachatel provedl
celkem deset krádeží, za sebou zanechal celkovou škodu ve výši 124 tisíc
korun. Vyšetřování nadále pokračuje.
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Škola pro všechny
I v tomto školním roce pokračujeme na Základní škole Petlerská v projektu na
podporu inkluzivního vzdělávání, započatém v loňském roce s pomocí Centra
pro podporu inkluzivního vzdělávání (dále jen CPIV) se sídlem v Mostě. Co tento projekt obnáší? V dnešní době stále více žáků přichází do škol s problémem
specifických poruch učení, chování, ze sociálně znevýhodněných prostředí, s
těžkými vadami řeči, sluchově či zrakově postižení, ale i děti na vozíčku, autisté atd. Dříve se takové děti umísťovaly do speciálních škol či škol praktických.
Dnes je kladen důraz na začlenění těchto dětí do běžných škol, mezi děti zdravé. To s sebou nese spoustu nových situací, ale i problémů, jako je soužití tzv.
„zdravých“ s „postiženými“, nutnost hluboké přípravy ze strany učitelů jak po
stránce psychické, tak co se týče práce s různorodým kolektivem, práce s novými pomůckami atd. A protože těmto dětem se naše škola již léta věnuje (a já
se hluboce skláním před všemi kolegy, kteří tuto náročnou práci vykonávají a
zvládají), je tudíž naším cílem, aby práce s těmito dětmi byla ještě efektivnější a
metodicky správná. V tom nám tedy pomáhá zmiňované CPIV prostřednictvím
speciálního psychologa, pedagoga etopeda a jiných odborníků.
Centrum nabízí naší škole různé aktivity – semináře, konzultace pro učitele,
sociometrická šetření v rizikových třídách a práci s kolektivem, ale i práci s rodiči. 13. října proběhla zatím poslední akce – seminář pro rodiče „Jak se doma s
dětmi učit“ vedený Mgr. Marií Bunešovou, která milou a poutavou formou rodičům ukázala cestu a formy, jak zpříjemnit dětem domácí přípravu a jak vést děti
nenásilně k plnění domácích úkolů.
V rámci projektu jsme navíc získali finance na zakoupení kompenzačních pomůcek pro postižené žáky, např. lupu, notebook, speciálně upravenou židli a lavici,
a to díky pomoci Centra se správným sepsáním žádosti o finanční zajištění. Věříme, že díky novým poznatkům i závěrům ze šetření ve třídách budeme umět
do budoucna ještě lépe pracovat se žáky tzv. „problémovými“ či s handicapem
tak, aby tyto děti nemusely být vyčleňovány z běžných kolektivů.
A proto, vážení rodiče, máte-li dotazy k naší práci nebo chcete nahlédnout do
tříd, kde pracujeme se žáky s postižením, jste vítáni. Již třetím rokem naši školu
dokonce navštěvuje asistenční pes – fenka Sára (patřící jednomu z našich žáků),
se kterou se u nás můžete také ve vyučování běžně potkat. Všichni jsou u nás
vítáni – nikomu dveře nezavíráme. Důkazem toho je též značka „Rodiče vítáni“,
kterou jsme v září obdrželi za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Více
informací a podmínky získání tohoto certifikátu můžete nalézt na stránkách
www.rodicevitani.cz
I. Růžencová

Je to začátek konce ?

PLACENÁ INZERCE

Bylo nejlepší řešení prodat věžové domy v Mírové ulici panu Kordulíkovi? Prodat a
nechat problém s nepřizpůsobivými občany na někom jiném, kdo ani není občanem Klášterce nad Ohří a který nemá sebemenší zájem o budoucnost lidí v této
lokalitě a okolí. Jeden z domů v Mírové ulici je velmi dobré startovací místo, pro
přespolní nepřizpůsobivé občany za přispění státu. Správný hospodář by dělal
vše proto, aby byl jmenovaný panelový dům zcela obydlen. Což se začíná pomalu naplňovat! Postupem času bude sídliště Panorama díky tomuto věžáku, lokalita
s neprodejnými byty úroveň školy na tomto sídlišti taky neporoste ba naopak, o
soužití lidí ani nemluvím. Pokud se nás to netýká, proč by nás to mělo trápit, ale co
když jednou bude. To opravdu chceme? Páni radní a zastupitelé začněte něco dělat,
než bude pozdě.
Výbor ČSSD

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.

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

Co nabízí dětem Školní klub při Základní škole v Krátké ulici
Zábavu, poučení, prohloubení znalostí a dovedností hravou formou,
relaxaci, rozvoj nadání a talentu. Tak
by se telegraficky daly popsat aktivity
nabízené žákům školy v kroužcích, jež
během září začaly postupně nabízet
činnost v souladu s cíli školního vzdělávacího programu.
Nabídkou kroužků nekonkurujeme
ani Domu dětí, ani Základní umělecké škole, poplatek, tzv. úplata podle
školského zákona, činí 10,- Kč měsíčně na režii (papír, pomůcky apod.),
mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
Ve 20 kroužcích je do současné doby
zapsáno na 220 dětí od 1. do 9. třídy, zákonem není umožněn souběh
docházky do školní družiny a do školního klubu.
Jednu velkou skupinu tvoří kroužky
cizích jazyků – ruštiny pro vyšší ročníky, angličtiny a němčiny hrou pro
menší děti. Dále jsou to kroužky
výtvarného a hudebního zaměření,
výtvarné dílny se staly velmi oblíbenými pro zaměření na stará a tradiční
řemesla, nově se letos objevil výtvarný ateliér. Když se ve škole konají
kroužky vaření, vonívá ve škole mno-

ŘÁDKOVÁ
Naučím kvalitně anglický jazyk, připravím na zkoušky. Časově se přizpůsobím.
Tel. 725 180 146
Podnikatelka koupí byt v Klášterci
nad Ohří - hotovost.
Tel. 724 657 421
Koupím dům v Klášterci n. O. a okolí
do 3.500 000,- Kč.
Tel. 724 657 421
Prodám štěňata zlatého retrievera s
PP. Info: www.zudolioharky.wbs.cz
Prodám garsoniéru v Klášterci nad
Ohří, Budovatelská ulice. Ihned volná.
Tel.: 728 822 702 (večer)
Pronajmu dlouhodobě velikou garáž
- vejdou se i 2 auta, novostavba, elektrika, v ulici Nádražní. Cena 1.700,- Kč/
měs.
Tel.: 724 185 746
Upeču vánoční cukroví.
Tel.: 721 251 662
Prodám nemovitost v historické části
Klášterce nad Ohří.
E-mail: silm@email.cz

INZERCE

ho dobrůtek. Nelze zapomenout na
kroužek Svět kolem nás, díky němuž
vítězí žáci školy v soutěžích přírodovědných, kroužek dramatickohudební pak vede děti k pochopení
kouzla mluveného slova.
Samostatnou kapitolou jsou kroužky
sportovní, od hrátek ve vodě, přes
gymnastiku, netradiční míčové hry
až po 4 kroužky plavecké ligy, do níž
letos rodiče přihlásili neobvyklý počet
prvňáčků. Zážitkem je v pondělí ráno
po 7. hodině vidět bazén plný nadšených dětí, které dopravili do školy pro
plavání stejně nadšení rodiče.
Když jsem připravovala žádost o zřízení školního klubu, nečekala jsem
takový zájem nejen dětí, ale hlavně
jejich pedagogů, kteří se dětem věnu-

jí mimo pedagogickou činnost často
od brzkých ranních hodin, v době,
kdy jiní relaxují, dokonce i v době volna a o víkendech.
Zřízení školního klubu byl opravdu
dobrý krok, jedinou vrásku mi ale
dělá každoroční pokles mzdových
prostředků na financování platů
vedoucích kroužků.
Děkuji všem kolegyním a kolegům,
že práci ve školním klubu dělají se
zápalem pro věc i s vědomím, že dítě
zapojené do mimoškolní činnosti
není ohroženo sociálně-patologickými jevy tolik, jako „dítě ulice.“
Pokud chcete získat další informace,
najdete je na www.1zsklasterec.cz
– základní informace – školní klub.
Mgr. J. Dimunová

ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Mezinárodní firma zabývající se výrobou elektrotechnických komponentů a
komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozici:

Údržbář
Požadujeme:
SŠ vzdělání v oboru elektro (osvědčení dle vyhl. 50/78 Sb., §6)
řidičský průkaz sk. B
práce v třísměnném provozu

Nabízíme:
motivující platové ohodnocení
13. a 14. plat (při splnění podmínek)
týden dovolené navíc
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
moderní pracovní prostředí

Strukturovaný životopis zašlete, prosím, na :
michaela.zemanova@zf.com
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří
osobní dotazník je možné vyplnit na www.zfklasterec.cz

„Dýňový den“ v ZŠ praktické byl prima
V pátek 21. října, hned po ranní svačině, jsme se my, předškoláci z mateřské školy v Dlouhé ulici, vydali na cestu do
praktické školy. Ráno bylo chladné, a tak jsme se těšili, až
budeme v teple. Pracovníci ze ZŠ praktické nás pozvali,
abychom společně se školáky oslavili „dýňový den“.
Přivítala nás paní učitelka v kouzelné masce dýně. Školáci měli rovněž vyrobené dýňové masky a nechali nás
vyzkoušet dýňové kloboučky. My jsme si vybarvili vodovkami alespoň dýně na obrázku. Vyzkoušeli jsme si tak, jak
se sedí a pracuje v opravdové školní lavici. Nejzábavnější
ze všeho byly soutěže v tělocvičně. Zdolávali jsme různé
překážky jako velké děti. Nikdo se přitom nebál ani nestyděl. Tímto chceme poděkovat za příjemnou atmosféru a
krásné dopoledne, které pro nás zaměstnanci a žáci ZŠ
praktické zorganizovali.
Děti z MŠ„Duha“

Budeme u „kulturáku“ přecházet bezpečně? V plánu je dělící ostrůvek
Dělící ostrůvky, speciální nasvícení,
výstražné „blikačky“, radary - to jsou
prostředky, pomocí kterých se město
snaží postupně zvyšovat bezpečnost
na nejrizikovějších přechodech v Klášterci. Jedná se především o přechody
u škol nebo o ty nacházející se na frekventované silnici I/13. Na řadě přechodů už popsané úpravy proběhly
(před ZŠ Krátká a ZŠ Petlerská, v ulici
Chomutovská u Stavebního bytového družstva, v okolí autobusového
nádraží) a rekonstrukce dalších se připravují. Velké stavební úpravy čekají
například přechod u kulturního domu.
Zdejší křižovatka, v jejíž těsné blízkosti
se nachází i zastávka autobusu a přechod pro chodce, byla dlouhou dobu
jednou z nejnebezpečnějších ve městě. V minulosti se zde stalo několik
dopravních nehod a mezi postiženými byli často právě chodci. Prvním
bezpečnostním prvkem byla v letoš-

ním roce instalovaná výstražná světla
upozorňující řidiče z obou směrů, že
se blíží k přechodu. Složitou dopravní
situaci alespoň částečně zklidnil také
nedávno dokončený přesun výjezdu
a příjezdu na parkoviště u kulturního
domu. Ten už není ze silnice I/13, ale

návštěvníci kulturního domu mohou
využít nově vybudované propojovací silnice od obchodního domu Lidl
a od zdravotního střediska. S dalšími
změnami vedoucími k větší bezpečnosti chodců počítá projekt s názvem
„Autobusová zastávka u Gymnázia“,

který vypracovala společnost 4D projekt, s.r.o.
Projekt počítá s přesunutím autobusové zastávky a vybudováním
dělícího ostrůvku na přechodu pro
chodce. Plánovaná zastávka zůstane
sice přímo u silnice I/13, ale celý záliv
bude zapuštěn mimo komunikaci a
posune se dál od křižovatky směrem
ke gymnáziu, čímž se zároveň zvětší
vzdálenost mezi zastávkou a přechodem pro chodce. V budoucnu by se
tak už neměly opakovat infarktové
situace, kdy se chodci zpoza stojícího autobusu doslova „vyloupli“ na
přechodu přímo před projíždějícími
auty. Pak stačilo trochu nepozornosti
na obou stranách a neštěstí bylo na
světě. Posun autobusové zastávky má
tedy své opodstatnění, proč ale projekt počítá i s vybudováním dělícího
ostrůvku na přechodu? „Stávající přechod naprosto nevyhovuje technickým

normám,“ vysvětluje vedoucí odboru
rozvoje města a realizace investic Petr
Knap. „Délka přechodu je dnes 10,5 m.
Po přesunu autobusové zastávky a po
zrušení dosavadního částečného zálivu zastávky by byla délka přechodu
9,5 m, což je stále více, než norma připouští. Protože nám nepřišlo vhodné
řešit úpravu zúžením vozovky v místě
přechodu, zvolili jsme s projektantem
řešení pomocí dělícího ostrůvku - jízdní pruhy o šíři 3,5 m a ostrůvek 2,5 m.
Vycházeli jsme rovněž ze zkušeností při
realizaci obdobných přechodů na silnici Petlérská, kde jsou jízdní pruhy v šíři
3 m.“ V rámci stavebních úprav dojde
také k výměně veřejného osvětlení,
nově vybudovaný přechod se dočká
podobně jako ostatní přechody na
silnici I/13 speciálního nasvícení. Projekt počítá také s úpravou přilehlých
chodníků a výjezdu od letního kinastarého pivovaru.
-lara-
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„Snažím se, aby moje texty lidem něco daly.“

Od Elky jsem čekal hodně, ale
výsledek je nad moje očekávaní, je
to fakt frajer - Hluboký text, nečekal jsem...připomíná mi to staré
časy českého rapu!! - Česká scéna
tohle potřebuje. - Tenhle text mě
chytil za srdce. - Tomu říkám Rapová Revoluce! - Pravdivej text, v kterým si každej z nás najde to svý, co
si prožil...
To je jen několik vybraných internetových komentářů z celé řady převážně nadšených reakcí pod skladbami z alba Deník cestovatele, jehož
autorem je klášterecký raper vystupující pod přezdívkou „eLKa“.
Přestože od vydání cédéčka uběhlo
teprve šest měsíců, ohlasů už eLKa
nasbíral spoustu. „Až na pár výjimek
jsem sklidil pozitivní kritiku. Samozřejmě se nezavděčíš všem. Někdo tě nemá
rád osobně, někdo zase neuznává tenhle styl hudby, ale album se poslouchá,
prodává, takže jsem spokojenej.“ Kritiku jako takovou eLKa bere, co mu ale
vadí, je to, když někdo odsoudí jeho
hudbu, aniž by o ní něco věděl. „Volala jedna paní, že moje texty jsou sprosté
a nemají hlavu ani patu. Nakonec ale
přiznala, že cédéčko vůbec neslyšela.
Myslím si, že kdyby si ho poslechla, tak
by zjistila, že tentokrát to bylo o něčem
jiném. Už delší dobu se snažím, aby
moje texty dávaly smysl, aby si z nich
posluchači něco odnesli. A sprostých
slov je tam opravdu minimum.“

Jak eLKa brzo zjistil, po vydání vlastního alba už je třeba dělat leccos jinak.
„Vracím se do Prahy pochytit nějakou
inspiraci, trochu se zdokonalit. Klášterec je prostě příliš malý na to dostat se
někam dál. Navíc pro vyloženě mladé
lidí tu není prakticky nic. I zdejší kluby
zamrzly,“ krčí rameny eLKa, kterého
vedle nového působiště čeká ještě
jedna podstatná změna. „Až do teď
jsem si nejraději dělal všechno sám,
ale už je toho tolik, že to nejde. Chci
se zaměřit jen na hudbu, a tak jsem si
musel najít někoho, kdo mi dělá takového managera. Stará se o webové
stránky, propagaci, distribuci CD, bude
zařizovat natáčení klipů a tak.“
Obě tyto změny dávají tušit, že na
vavřínech eLKa usnout nehodlá, právě naopak. „Rozjíždím teď dva projekty. První z nich se jmenuje Někdo další
a mělo by jít o album, ve kterém se chci
zaměřit na rap jako takový. Možná si
tak trochu rejpnout do české scény. Já
osobně tu vidím jen pár lidí, kteří na
to opravdu mají, i když dneska rapuje kde kdo. Takže se může dost dobře
stát, že po dokončení alba budu něco
jako miláček davů, nesnášenej ostatníma raperama,“ dodává s úsměvem
eLKa. „Druhý projekt nese název Život,
ale k tomu vám nic bližšího neprozradím. Člověka políbí múza třeba jenom
jednou za život, takže bych byl nerad,
kdyby mi to někdo vyfouknul. Chci
si na tom dát opravdu záležet, takže

příprava bude trvat šest měsíců, ale
možná taky celý rok.“
A co až bude domácí píseček jednou
příliš malý? „Cizina by mě určitě lákala,
ale moje jazykové možnosti jsou takové, že můžu dělat jen český rap. Nebudu se cpát do angličtiny, když vím, že
rodilí Američani to mají v krvi, narodili
se s tím, je to jejich řeč. A kluk s češtinou
se těžko může opravdu chytit jinde než
zase jen v Čechách,“ uznává své hranice jinak zdravě sebevědomý raper.
Do kontaktu se zahraniční tvorbou
se ale eLKa nakonec přece jen dostal.
„Náhodou jsme se potkal s jedním raperem z Ameriky, který je už nějakou dobu
tady u nás v Čechách, a tomu se líbilo
to, co dělám. Nakonec jsme se dohodli,
že spolu natočíme singl, který pak pustíme ven na různých hip hop serverech.
Chtěl bych k tomu udělat i klip a tak se
posunout zase o trochu dál. Poslechnout si skladbu je jedna věc, ale podívat
se přitom i na video, to je zase o něčem
úplně jiným,“ myslí si eLKa.
Doba, kde se klášterecký raper věnoval převážně „soubojům“ v rapu
(freestyle battle), je, zdá se, definitivně pryč. Možná poslední pohár z této
discipliny se mu podařilo ukořistit 21.
října na HIP HOP 4EVER! v Lounech,
kam ho přilákala touha pokořit svůj
osobní rekord i neodolatelná odměna za vítězství. „Chtěl jsem udržet
pohár pro severní Čechy a zároveň si
udělat svůj osobní rekord, který, myslím
si, těžko někdo překoná - pětkrát jsem
tu soutěžil a pětkrát jsem vyhrál. No
a pak tu byla ta cena pro vítěze. Jsem
totiž velkej fanda Xboxu (herní konzole,
pozn. red.) a ten, který jsem měl, se mi
krátce před tím rozbil. A když jsem zjistil, že vítěz dostane kromě poháru právě Xbox, tak jsem měl jasno,“ přiznává
se smíchem eLKa. Do budoucna už
ale se svojí účastí na battlech nepočítá. „Snad jenom jako host. Jediné, co
by mě přimělo změnit názor, je pokud
by někdo uspořádal nějakou freestyle
legend, kde by se sešli všichni freestyleři,
kteří něco dokázali. To bych přijel. Jinak
už mě ale tenhle styl rapu nebaví.“
Když už je řeč o rekordech, sluší se
zmínit jednu malou perličku na závěr.
Kromě celé řady pohárů se eLKa
může pochlubit i zápisem do České
knihy rekordů. I když je to už nějaký
ten pátek, na překonání rekordu v
non stop rapování rád vzpomíná
dodnes. „V pražském klubu Chapeau
Rouge se tehdy sešlo víc než sedmdesát raperů a DJů, dostavili se komisaři z agentury Dobrý den a začlo se,“
vybavuje si téměř rok starou událost
klášterecký raper. „Postupně jsme se
střídali u mikrofonu, střídaly se i různé
styly od hip hopu přes drum and bass
až po reggae a dance hall. Podmínka
byla taková, že nesmělo být ticho delší než 10 sekund, takže mikrofon šel
doslova z ruky do ruky. Nakonec jsme
to zvládli, rapovali jsme 27 hodin v
kuse a rekord byl náš.“
-lara-

Noví občánci města
foto: www.profifotoart.cz
Josef Záblacký

Jan Dočekal

Simona Boršíková

Marie Dočekalová

Marek Moro

Adéla Juliana Hurychová

Gabriela Adamcová

Matyáš Kráčmar

Lukáš Bálek

Roman Kropáč

Jakub Demjan

Klára Nehasilová

Oliver Frank

Valerie Čapková

Klášterecké noviny společně s eLKou vyhlašují soutěž o CD - Deník cestovatele
Soutěžní otázka:
Jak se jmenují první dva poháry, které ve freestyle battlu získal eLKa do svého držení ?
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce. Odpovědi nám zasílejte na naší e-mailovou adresu klnoviny@klnoviny.cz
do 11. 11. 2011. Uveďte své kontaktní údaje a telefon, abychom Vás mohli o případné výhře vyrozumět. Děkujeme.

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

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

Přenechám zavedenou

Zastavárnu
v Klášterci u nádraží.
Vhodné pro schopného člověka, slušný
výdělek. Bližší info na

tel. 608 333 540

Klášterecké noviny č. 21/2011
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9. ČESKO – SLOVENSKÉ
KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
Premiérou to všechno
teprve začíná
Rozhovor s režisérem Královen
Miroslavem Nyklíčkem byl převzat
z festivalových Žňovin. Děkujeme.
Vždy jsi razil teorii, že amatérské
divadlo je hlavně pro zábavu,
proto by mělo být využito co nejvíce lidí, kteří o to stojí. Proč jsi se
rozhodl pro hru Královny, která
je v obsazení velmi skromná?
Prvním důvodem byl Blade Runner,
kterého jsme dělali před Královnami.
Spousta herců, složitá výprava i technika. Sice splněný sen, ale pro amatéry takřka nehratelné, protože dát to
znovu všechno dohromady je dnes

počítal se Zdeničkou (Nyklíčkovou,
pozn. red.), potom s Ivou Kalovou,
nakonec zůstala Olča. Na roli, kterou
hraje Martina, jsem nejprve chtěl
Magdu Nucovou, ale ta odešla na
vysokou a neměla tolik času, kolik
bylo potřeba. To ale neznamená, že
teď to hrají ty, co „zbyly“. Jsou stejně
dobré jako ty ostatní.
V amatérském divadle to tak prostě
je. Výsledek je vždycky kompromisem mezi představou a možnostmi.
Navíc je to kolektivní dílo, do kterého přispívá každý, kdo se na něm
podílí. Což mě přivádí k tomu, že
se při včerejším hodnocení trochu
pozapomnělo na Honzu Škacha
a Sašu Pilského, bez kterých by to
taky nešlo. Stejně jako bez Katky

opravdu nejtěžší proniknout do
ženskýho světa. A holky mi to moc
neulehčovaly. Vztah mezi hercem, v
tomto případě herečkami, a režisérem může fungovat jen když spolupracují. Herec nabízí svou představu role, režisér vede a usměrňuje.
Když to takhle nefunguje, hrozí, že
se komorní hra promění v loutkové
divadlo. Mimochodem ideální divadelní tvar. Ačkoli premiéra se v loutkové divadlo neproměnila, zkoušky
tak mnohdy vypadaly. Ale zpátky k
otázce. Nezabít je.
Jsi dvorním režisérem Klasu. Co
je pro tebe lepší – režírovat nebo
hrát?
Určitě hrát. Ale nikdo nechce režírovat a dát mi roli. Tedy kromě Vaška
Poldy. Ale to není KLAS.

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 30. listopadu
Zámek
VELKÁ KRYSÁCKÁ VÝSTAVA
do 30. listopadu
Zámek - galerie Thun
SALON
KLÁŠTERECKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Tradiční výstava kláštereckých umělců a
přátel
3. listopadu v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
MUŽI V NADĚJI
ČR 2011, 115 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 80,- Kč

5. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
R. Fallet: KAPUSTNICA
Hraje Divadlo Commedia Poprad.
Vstupné: 50,- Kč
8. a 9. listopadu v 17 hodin
Kino Svět
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
USA/Nový Zéland/Belgie 2011, 107
minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

Listopad: 16. středa a 17. čtvrtek v 17.00 hodin

ŠMOULOVÉ*

náš
tip

USA/Belgie 2011, 102 minut, český dabing.

Podle čeho jsi vybíral obsazení?
Nabízí se odpověď, že hraje to, co v
souboru zbylo. Ale v podstatě je to
průsečík možností souboru a toho,
co určoval scénář. Musí to být ženy
tří generací, což sice například mezi
Martinou (Bečvářovou, pozn. red.)
a Olinou (Ratajovu, pozn. red.) příliš
nefunguje, protože takový věkový
rozdíl mezi nimi není, ale to je právě ta možnost souboru. Květa (Hlaváčová, pozn. red.) byla jasná volba
od začátku. Ale například na roli,
kterou hraje Olina, jsem nejprve

Pilské, která napovídala a měla dost
těžkou šichtu.
Jak dlouho trvala příprava hry?
S přestávkami asi sedm měsíců.

Rodinná komedie, ve které se
pojí animovaný i hraný film,
uvádí na plátna kin všem
dobře známé modré hrdiny,
Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich
vesničky a během následného pronásledování všichni
společně projdou kouzelným
portálem, který je zavede do
našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central
Parku. Malí modří Šmoulové
musejí dát hlavy dohromady
a najít způsob, jak se dostat
zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel znovu vystopuje.
Mládeži přístupné, Vstupné: 70,- Kč
3. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
Večer netradičního divadla
Vstupné: 80,- Kč

10. listopadu v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
ALOIS NEBEL
Česko 2011, 87 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč

4. listopadu v 18 hodin
Kino Svět
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
USA/Indie 2011, 118 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

11. a 12. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
KAMARÁD TAKY RÁD
USA 2011, 109 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

4. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
Bratři Mrštíkové, Zdeněk Vévoda:
MARYŠA L.P. 2011
Hraje Slovanský tyátr, Olomouc
Vstupné: 80,- Kč

18. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
ZROZENÍ PLANETY OPIC
USA 2011, 105 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

KD Klášterec nad Ohří : 14. prosince od 19 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA

náš
tip

s kapelou a sborem

Co tě při zkoušení překvapilo?
Že komorní drama vyčerpá víc než
akční sci-fi.
Co bylo pro tebe nejtěžší?
Opět se nabízí odpověď: nezabít je.
Ale vážně. Nezabít je. Pro mě bylo

JAKUB SMOLÍK - současná umělecko-interpretační osobnost, jež
svými sladce laděnými písněmi
oslňuje zejména něžnou část publika. Při poslechu hitů jako „Až se
Ti jednou bude zdát“, „Ave Maria“,
„Jen blázen žárlí“, „Zachraňte
milenky“ či „Prý chlapi nebrečí“
pookřeje nejedno ženské srdce.
Těží ze své image, pěkných skladatelských kousků Z. Bartáka, Fr.
Kasla nebo J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr
coververzí starších českých šlágrů,
které mladší část publika dnes zná
především díky němu.
J. Smolík má na kontě 18 alb a patří
k českým interpretům s největší
fanouškovskou základnou.

tří královen, co mě půl roku ničily.
Jak jsi spokojený s odehraným
představením?
Vlastně jsem. Když si vzpomenu,
jak vypadaly zkoušky i generálka,
tak to bylo tak trochu zjevení. Hlavně doufám, že se to líbilo divákům,
protože, ať si kdo chce, říká co chce,
o diváky přece jde. Ale je na místě
taky trocha opatrnosti. Hráli jsme
na domácím hřišti, jinde to bude
teprve ta pravá zkouška. Premiéra ukázala tvar, na kterém se dá
konečně vystavět slušné divadlo.
Ale ta práce...

Vstupné: 270 Kč, od 8. řady 245 Kč
Vstupenky již v předprodeji!

PODĚKOVÁNÍ

už skoro nemožné. I když, kdo ví…
Za druhé jsem chtěl už dlouho udělat komornější divadlo pro pár lidí.
Královny jsou asi tak na půli cesty.
Někdy bych si chtěl zahrát divadlo
jen s mou ženou a největší výzvou
je samozřejmě monodrama.
No a třetím důvodem pro Královny
byl současný stav v souboru. Lidi se
nějak „rozprchli“. Ve větším počtu se
scházíme sporadicky a vlastně jen
kvůli jednorázovým akcím, na kterých se podílíme. Nejprve jsme začali
zkoušet komedii Neila Simona, ale z
toho sešlo kvůli autorským právům.
Takže nakonec zbyly Královny.

Jednu hru máme za sebou, co má
teď Klas v plánu?
Klas už dávno nepřipravuje jenom
celovečerní divadelní hry. Takže
pokud můžu mluvit za sebe, na
příští rok nechystám žádnou celovečerní hru. Ale s Vencou Poldou
připravujeme na příští rok absurdní
komedii. Nedávno jsme na zámku
představili novinku – Zámecký historický orloj. Nejspíš alespoň částečně obnovíme představení Thunové
se vrací na kláštereckém zámku. A
příští rok na jaře, opět ve spolupráci
se zámkem, bychom chtěli odehrát
pohádku pro děti, což bude trochu
novum, protože novodobý Klas se
pohádkám dosud nevěnoval.
Samozřejmě že mám v hlavě spoustu věcí, které bych chtěl dělat, ale
teď si musím odpočinout od těch

Lázně v Klášterci? Na co, řekla si spousta lidi, a já byl mezi nimi, než
mě tam poslal lékař! Byl jsem mile překvapen vybaveností lázní,
ochotou a vstřícností personálu. Úplně to změnilo můj názor na
lázně v našem městě. Tímto bych jim chtěl poděkovat a mohu vřele
doporučit všem kláštereckým občanům!
Děkuji. Uzsák Josef
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Na běh parkem se vydalo rekordních 230 závodníků Fotbalisté přezimují na druhém místě soutěže
k nám vracejí rok co rok v hojnějším
počtu. Velké poděkování patří všem,
kteří mi při závodě pomáhali, a samozřejmě sponzorům, bez kterých by
se tato akce nemohla pořádat. TEMA
Klášterec, REME, s.r.o., Město Klášterec nad Ohří, Městská energie, Kabel
1, Bagros, s.r.o., Stavební společnost
Oršuliak a.s., Roman Jamečný, M.B.M.
Drozd, s.r.o., Sady Klášterec nad Ohří.
Za poskytnuté prostory v zámku
děkujeme Ing. Hybnerovi.

Zápasníci přivezli
medaile z Meziboří

Atletický oddíl TJ Klášterec pořádal
již 7. ročník Běhu zámeckým parkem.
Závod probíhal v krásném prostředí
zámeckého parku. Navzdory mrazivému počasí se do Klášterce sjelo rekordních 230 závodníků z Ústeckého a
Karlovarského kraje. Byla mezi nimi i
početná skupinka dětí z Klášterce, které se se svými rodiči zúčastnily běhu na
50 a 100 m. V cíli každý ze závodníků
obdržel balíček se sladkou odměnou,
medaili a diplom za účast v závodě.
Na první tři pak čekalo vyhlášeni na
stupních vítězů. Pro každého závodníka byl připraven teplý čaj, trocha
vitamínů v podobě jablek a sušenka.
Přichystali jsme pro ně i jedno malé
překvapení. Z Prahy ze Stodůlek za
námi přijel Albertík a jeho kamarád
pes Pluto, známý z televizního pořadu
Česko-Slovensko má talent, kteří se
postarali o zábavu dětí a rodičů.
Z pořádajícího oddílu se na start
závodu, kde bylo vypsáno 24 kategorií, postavilo 22 atletů, kteří získali
celkem 7 medailí. Pro zlato si doběhli

Eliška Brožková, Bára Šindelářová,
Marek Pešek a Hanička Čechová.
Stříbrná medaile se po konci závodu
houpala na krku Marcelu Červenkovi a Ondřeji Chloupkovi. Bronzovou
medaili získal Lukáš Bartoň. Na nepopulárním čtvrtém místě skončili hned
tři atleti - Maruška Dvořáková, Filip
Chlup a Roman Čech. Všem jmenovaným gratuluji. Výsledky ostatních
závodníků, kterým patří též pochvala: 5. místo Martin Kříček a Václav
Zahrádka, 6. Klárka Kolomá a Dan
Vejražka, 7. Šimon Wiedermann, 8.
Erika Rauscherová, 9. Matěj Vejražka,
10. Anička Andělová, 11. Eliška Kvasničková, 13. Jakub Chloupek, 15. Míša
Macháčková, 16. Jakub Ryjáček.
Závody se skutečně povedly. Je vidět,
že se zde závodníkům líbí, jelikož se

Klášterečtí hokejisté vedou 2. ligu
HC Klášterec nad Ohří – HC Vodní Lvi Benešov 4 : 3
Utkání 11. kola 2. hokejové ligy mezi Kláštercem a benešovskými Vodními lvy
začalo svižně. Už ve 4. minutě to bylo 1:1 a přestřelka nekončila. Ve 25. minutě
rozebrali domácí benešovskou obranu a Jakub Hofmeister dostal Klášterec do
vedení. Jenže neuplynulo ani půl minuty a bylo vyrovnáno. Nadvakrát překonal Damaška Lukáš Havlíček a začínalo se od začátku. O dvě minuty později
se dostali Vodní lvi opět do vedení. Domácí obraně ujel Radek Jágr a Benešov
vedl 3:2. Než skončila druhá třetina, bylo opět vyrovnáno. Střelou podél obránce vymetl pavučinu Meravého branky Tomáš Polanský.
Naposledy se skóre měnilo až v 53. minutě. Skulinku v zamotané benešovské
obraně našel Řepík a rozhodl o těsné klášterecké výhře 4:3.
HC Milevsko 2010 – HC Klášterec nad Ohří 5 : 2
Na ledě Milevska dokázali hosté otevřít skóre, ale pak už jen sledovali, jak
domácí postupně navyšují stav svého účtu až na pět gólů. Nakonec se Klášterci
podařilo jen snížit na konečných 5:2 a Klášterec podruhé v sezoně prohrál.
HC Klášterec nad Ohří – HC Kobra Praha 7 : 3
Ve středu 26. října dohrál Klášterec odložené utkání prvního kola proti pražské
Kobře. Hosté se prakticky k ničemu nedostali a nakonec si z kláštereckého ledu
odvezli vysokou porážku 7:3.
HC Klášterec nad Ohří – HC Baník Sokolov 11 : 2
Nářez, který si odvezla z Klášterce Kobra, byla ještě drobnou lapálií proti tomu,
jak dopadl sokolovský Baník. Vyhrocený zápas, ve kterém byl z každého
mužstva vyloučen jeden hráč do konce utkání, začali lépe domácí. Jenže brzké
dvoubrankové vedení dokázali ještě hosté stáhnout na 2:2. Pak už ovšem úřadovali jen domácí hráči a vysoké prohře nepomohla ani výměna brankáře.
Díky dvěma vysokým výhrám v posledních zápasech se Klášterec usadil na
prvním místě tabulky 2. hokejové ligy.

FK Klášterec nad Ohří – SK Viktorie Ledvice 1 : 1 (0 : 0)
Nepříliš záživný fotbal nabídli klášterečtí fotbalisté svým fanouškům v 11. kole
1. A třídy krajského přeboru v utkání proti Ledvicím. Tep se přítomným divákům zvýšil snad jen šest minut před koncem prvního poločasu při pokusu
Tomáše Černého a o minutu později, když se před Gabrhela probojoval Jan
Novák. Nakonec skončil zápas smírně 1:1, a Klášterec tak stále zůstává na druhém místě soutěže za prvním Proboštovem.
FK Klášterec nad Ohří – Sokol Domoušice 4 : 1
V posledním domácím utkání podzimní části 1. A třídy krajského přeboru přivítal Klášterec na domácím hřišti celek Domoušic. Domácí měli po celých devadesát minut navrch a projevilo se to i na konečném stavu.
Skóre otevřel ve 37. minutě Martin Moises, když využil přihrávku Michala Škul-

Na začátku října se mladí klášterečtí
zápasníci zúčastnili mezinárodních
závodů v Meziboří. Klášterečtí borci zápasili v konkurenci dalších sto
šedesáti závodníků. Robert Šponták
vybojoval ve váhové kategorii do 39
kilogramů stříbrnou medaili. Stejný
kov si přivezl také Zdeněk Mára ve
váhové kategorii do 56 kilogramů.

Volejbalistky
ukončily sezonu
Náročných čtrnáct dní mají za sebou
klášterecké volejbalistky.
Nejprve zajížděly ke dvojutkání do
Roudnice nad Labem a bohužel oba
zápasy prohrály po setech 1:3 a 0:3.
O den později už hrály naše volejbalistky na domácí palubovce Základní
školy ve Školní ulici. Soupeřkami jim
byly hráčky z Libochovic. Klášterecké
hráčky nakonec uhrály plichtu, když
první utkání vyhrály 3:2 a ve druhém
stejným poměrem podlehly.
V sobotu 15. října se klášterecké volejbalistky rozloučily s podzimní částí
letošní sezony. Na domácím hřišti přivítaly Čížkovice. Ty se musely před našimi hráčkami sklonit, když obě utkání
prohrály 3:0.

Karatisté bodovali
na Národním poháru
Mladí karatisté kláštereckého a kadaňského karate klubu se na začátku října
zúčastnili druhého Národního poháru
žáků JKA, který se konal v Milevsku.
„Moji svěřenci mě na soutěži velmi překvapili,“ pochvaloval si trenér Josef
Patík. „Ačkoli ne všichni obsadili medailové pozice, tak vyhráli spoustu zápasů
jak v kata, tak v kumite. V tom početném
poli startujících to byly opravdu úspěchy,
takže já jsem s jejich výkony naprosto
spokojený.“
Nejlépe si z našich mladých karatistů
vedla Kristýna Tesařová, která v kategorii minižákyň získala bronz v kata
a stříbro v kumite. Ve stejné kategorii
skončila Monika Pongová v kata na
osmém místě. V kategorii minižáků
skončil Arpád Pongo v kumite na
neoblíbeném čtvrtém místě. O dvě
příčky za ním se umístil Jan Johanovský. Mezi jednapadesáti mladšími žáky
si v kumite vedli velmi dobře Petr Jakl a
Vladislav Kroutil. Jakl skončil patnáctý,
Kroutil jedenadvacátý. V kategorii starších žáků soutěžilo čtyřicet karatistů.
V kumite se však naši závodníci opět
neztratili. Filip Šimána skončil osmý a
Tomáš Vávra dvanáctý.

Ilustrační foto

tétyho, který se statečně prodral až do šestnáctky hostů. O pět minut později
našel Bauerův centrovaný míč hlavu Pavla Škultétyho a Klášterec vedl 2:0. Za
tohoto stavu se také odcházelo do šaten.
Potřetí lovil domoušický gólman míč ze sítě v 58. minutě. Mařík vybojoval míč,
naservíroval ho Michalu Škultétymu a ten se nemýlil. O osm minut později
se podařilo hostům snížit. Maurerovu střelu ještě Gabrhel dokázal vyrazit, ale
nikým nehlídaný domoušický kapitán Sedláček snížil na 3:1.
Poslední slovo v zápase však měli opět domácí. Sedm minut před koncem
utkání zatáhl Moises míč do vápna hostů a nabídl gólovku Petru Procházkovi.
Ten si pohrál s obránci a s přehledem uzavřel skóre na stavu 4:1 pro domácí
mužstvo.
FK Klášterec končí po podzimu na krásném druhém místě a to i za předpokladu, že nezvládne poslední zápas v Srbicích.

Krátce z města
Rada města doporučila Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit finanční odměnu pro p. Vasila Želeva ve výši 10.000,- Kč za účast na mistrovství světa
v Jižní Koreji v roce 2010.
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