Noviny občanů města Klášterec nad Ohří

Rozsvícení vánočního stromu - 30. 11. 2014 Reprezentační ples města - 14. 2. 2015 Velikonoční neděle - 5. 4. 2015 Stavění májky - 30. 4. 2015 Zahájení turistické sezóny - 16. 5. 2015

Měsíčník

Město si zvolilo 21 nových
zastupitelů. Seznamte se.





Číslo 10/14

30. října 2014

Kompletní kulturní program na listopad

zdarma

Vejražka, Bach a Chloupek jsou
Mistři ČR

Vše o kultuře ve městě na jednom místě
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Svět kostiček vidělo první den více než 1000 návštěvníků
Vítězem komunálních voleb v Klášterci nad Ohří se jednoznačně stala
volební strana PRO Sport a Zdraví (24,73 %), následovaná KSČM
(13,17 %). Zbývající strany a uskupení, které se dostaly do kláštereckého
zastupitelstva, nepřekročily desetiprocentní hranici. Nejvíce hlasů,
přesně 1 615, získala v Klášterci dosavadní starostka Kateřina Mazánková. Volební účast občanů byla 31,26
%, odevzdáno bylo 68 469 platných
hlasů. V nově zvoleném jedenadvacetičlenném zastupitelstvu usednou
zástupci celkem sedmi volebních
stran, tedy přesně polovina kandidujících stran a uskupení, které se letos
ucházely o zastupitelské mandáty.
Co se jednotlivých počtů zastupitelů týká, ČSSD jedno místo ztrácí,
KSČM si o jedno naopak polepšila,
zbylé strany jsou uskupeními novými. Po přepočtu získaných hlasů na
mandáty mají komunální volby v
Klášterci po dlouhé době jednoznačného vítěze. Povolební spolupráce by
měla být konečně rozdělena tak, aby
se zastupitelé nemuseli uchylovat k
žabomyším válkám (tak jako to bylo
v minulosti běžné), a mohli tak v
klidném prostředí pracovat pro naše
krásné město. Přehled všech 21 zvolených zastupitelů a přesné výsledky
voleb najdete na straně 2 a 3.

V neděli 12. října se na zámku v Klášterci nad Ohří úderem 15. hodiny otevřela dlouho očekávaná výstava LEGA pod
názvem „Svět kostiček“, která potrvá až do 31. ledna 2015.
446 platících + 700 dětí. Taková čísla zaznamenali pořadatelé při vernisáži výstavy, kterou mělo ve své režii hudební divadlo
Hnedle vedle. Příznivci pestrobarevných kostiček na výstavě zhlédli na 500 exponátů z 500.000 dílků ze stavebnice Lego.
Trpělivě si vystáli frontu, protože z bezpečnostních důvodů nebylo možné návštěvníky vpustit do výstavních prostor najednou. Aby jim chvíle čekání lépe ubíhaly, o to se bohatým doprovodným programem postaral Tomáš Barták se svým hudebním divadlem Hnedle vedle. Když k tomu ještě připočteme příjemné podzimní počasí s překvapivě modrou oblohou,
můžeme konstatovat, že si všichni užili hezké sobotní odpoledne. Výstavu můžete nadále navštívit každý pátek - neděli až
do 31. ledna příštího roku. Vstupné 40 korun je opravdu „lidovka“. Máme zjištěno, že podobná výstava probíhá například
na jihu Čech, kde však naleznete minimálně o polovinu méně exponátů, ovšem na vstupném zaplatíte mnohonásobně více,
než na kláštereckém zámku.
-rony-

Nizozemská studentská mise zavítala do Klášterce již po sedmé

Tradičně na konci první poloviny října přijíždějí do města nad řekou Ohře
studenti ze školy Griftland College v
nizozemském Soestu, aby se zde setkali se svými kolegy z místního gymnázia a střední odborné školy. Jejich
společný partnerský projekt má název
„Culture In a Slide“ a jeho smyslem je
vzájemné poznávání se. Ovšem tak,
že ve finále připravují Češi prezentaci
o Holanďanech a naopak. Letos tomu
bylo již po sedmé a zároveň poprvé,
co se celá česko-holandská skupina
rozrostla o šest žáků z německého

Grossrückerswalde, partnerské obce
Klášterce nad Ohří.
„Na základě instrukcí v anglickém jazyce museli holandští studenti hned po
příjezdu vyhledat své české kamarády, s
nimiž dříve komunikovali prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Poté se
sbližovali v provizorních kavárničkách.
Poznávali se navzájem, i své země,
a zároveň konzumovali občerstvení
připravené maminkami či babičkami

našich studentů i jimi samotnými. Poznávání pak pokračovalo i večer v tělocvičně, do níž se krom 160 studentů
vešlo i nazvučení několika hudebních a
tanečních vystoupení, včetně prezentací
obou škol. Kromě disko tanců a techno
kreací přitom došlo i na nácvik české
mazurky, během něhož se všichni výborně bavili,“ přiblížila první partnerský den Michaela Nacková, učitelka
českého a anglického jazyka, přičemž
v tom druhém probíhala veškerá komunikace.
Druhý den byl již výhradně vyčleněn
realizaci projektu „Culture In a Slide“.
Studenti, jejichž počet se rozrostl o
výše zmiňovaných šest žáků z německé partnerské obce Grossrückerswalde, vytvářeli prezentace na obecná témata: Jídlo, Naše město nebo
Typický Čech, Holanďan a Němec a
podobně. Po dvouhodinové přípravě pak svá díla odkomunikovali na
veřejnosti. Čeští studenti mluvili o
holandských, popřípadě německých
zvycích. Jejich zahraniční kolegové
to měli připravené naopak. „Když

to velice zjednoduším, všichni jsme
byli s průběhem dvoudenního setkání
spokojeni. Cíl celého projektu, nechat
studenty nejen komunikovat, ale také
pracovat v anglickém jazyce, byl naplněn. Nová přátelství byla navázána,
ta starší po roce zase obnovena, takže všichni se už těší na další společné
projekty a případné setkání,“ uzavřela
Michaela Nacková.
-otys-

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

Kulturní granty 2015
Rada města v říjnu schválila Zásady pro
udělování grantů v oblasti kultury pro
rok 2015. Žádost může podat fyzická
nebo právnická osoba, která chce během příštího roku uspořádat veřejně
přístupnou kulturní akci v našem městě. Žádosti posuzuje komise kultury a
následně o nich rozhoduje rada, případně zastupitelstvo města. více na str. 4

Po roce opět na
veletrhu v Plzni
V září se opět konal třetí největší veletrh cestovního ruchu v ČR - ITEP Plzeň. Kromě domácích vystavovatelů se
ho zúčastnili také zástupci sousedních
zemí, ale třeba i daleké Číny. Celkem
si zde zájemci o cestování a turistiku
mohli prohlédnout nabídku více než
120 destinací. Klášterec nad Ohří nemohl jako tradiční vystavovatel chybět.
„Poprvé jsme zde prezentovali naše město
na společném stánku s destinační agenturou Dolní Poohří, což mělo tu výhodu,
že jsme bohatší nabídkou oslovili větší
množství potencionálních návštěvníků,“
říká vedoucí oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu Radka Hodicová.
Lidé se zajímali především o nabídku
pobytů v místních lázních, možnosti
(cyklo)turistiky v okolí města a o festival
Klášterecké hudební prameny. - red-
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Ing. Kateřina MAZÁNKOVÁ
44 let
starostka města
PRO Sport a Zdraví

Ing. Petr HYBNER
42 let
ředitel přísp. organizace Zámek
PRO Sport a Zdraví

Ing. Štěpán KOSTELNÍK
45 let
finanční poradce, předseda FV
PRO Sport a Zdraví

KOMUNÁLNÍ

David SUK
39 let
OSVČ, trenér HC juniorů Klášterec
PRO Sport a Zdraví

Bc. Jaroslav KOHOUT
43 let
tajemník MÚ
KSČM

Eva BÁRTOVÁ
37 let
jednatelka
KSČM

2014

Ve dnech 10. a 11. října, opět po čtyřech letech, rozhodovali občané Klášterce v komunálních volbách o novém složení 21členného zastupitelstva, které bude v následujícím volebním období (4 roky) výrazně ovlivňovat chod našeho města. Protože od
voleb uběhlo už několik dní, nebudou pro mnohé z vás jména nově zvolených zastupitelů žádným překvapením. Co vám, ale
i naší redakci v tuto chvíli známo není, to jsou jména budoucích radních, místostarosty a starosty města. Ta budou jasná až po
ustavujícím zastupitelstvu, které současná starostka Kateřina Mazánková svolala na 6. listopad od 15 hodin do Kulturního domu
v Klášterci nad Ohří.
Na rozluštění této tajenky si proto budeme muset ještě nějaký ten den počkat. Nechme nyní stranou spekulace a fámy o tom, kdo
a s kým, a podívejme se na to, co je v současné době oficiální. Z rekordních čtrnácti kandidujících stran a uskupení v našem městě
se jich do zastupitelstva dostalo sedm. To se dalo předpokládat, ale kdyby počet vítězných stran byl i o něco vyšší, určitě by to
nebylo překvapením. Alespoň soudě dle zkušeností z let minulých. Co už ale bylo méně předvídatelné, to je drtivé vítězství Strany
PRO Sport a Zdraví, která získala historicky nejvyšší počet mandátů. Naopak propad stran ODS a TOP 09 byl určitě bolestivý, ale
celostátní situace se promítla i do komunálního měřítka, takže zase tak velké překvapení to pro voliče zřejmě není.
Vítězem letošních voleb se stala se ziskem 24,73 % hlasů již zmiňovaná volební strana PRO Sport a Zdraví následovaná KSČM
(13,17 %), které překročily 10% hranici. Za nimi následují strany a uskupení, které překročily povinnou 5% hranici pro získání
mandátů v zastupitelstvu. Třetí příčka tedy patří Otevřené radnici pro Klášterec n/O s podporou Věcí veřejných a hnutí Úsvit přímé demokracie (9,67 %). Na čtvrtém místě se umístila Strana soukromníků České republiky (9,17 %) před pátým uskupením Za
Klášterec lepší (8,44 %). Větší odstup od třetího místa nemá ani šestá Strana zelených (7,62 %) a sedmá ČSSD (7,57 %). Zbývajícím
stranám a uskupením se nepodařilo překročit 5% hranici a skončili tak v zapomnění.
Nezvykle nízký počet stran a poměrně těsné výsledky stran na 3. - 7. místě ovlivnily i konečný přepočet hlasů na mandáty. Historicky nejvíce mandátů získalo politické hnutí PRO SPORT A ZDRAVÍ (Ing. Kateřina Mazánková, Ing. Štěpán Kostelník, Ing. Petr
Hybner, David Suk, Zuzana Ježková, Mgr. Jana Dimunová, Dana Herzigová) a KSČM (PaedDr. Václav Homolka, Bc. Jaroslav Kohout,
Jaroslav Ježek, Eva Bártová). Zbývající strany získaly shodně vždy po dvou mandátech. Otevřená radnice pro Klášterec n/O
s podporou Věcí veřejných a hnutí Úsvit přímé demokracie (Josef Suchý, Bc. Jaroslav Krejsa), Strana soukromníků České
republiky (Ing. Štefan Drozd, Pavel Volák), Za Klášterec lepší (Vladimír Klíma, Ing. Jiří Jaroš), STRANA ZELENÝCH (Mgr. Lenka
Kodytková, Mgr. David Kodytek) a ČSSD (Stanislav Pechouš, Jiří Bezděk). Žádného zástupce nebude mít v novém zastupitelstvu
Strana Zdraví Sportu Prosperity (lídr kandidátky PaedDr. Miroslav Řebíček), ODS (lídr kandidátky Jaroslav Minařík), NEZÁVISLÍ
DEMOKRATÉ (lídr kandidátky Jaroslav Ježek), Spolu 2014 (lídr kandidátky Romana Parmová), Strana Práv Občanů (lídr kandidátky Petr Hrouda), TOP 09 (lídr kandidátky Jiří Bezděk) a FRANTIŠEK DANKO.
Srovnáme-li nově zvolené zastupitelstvo s tím dosavadním, dozvíme se řadu zajímavých věcí. Hlasy voličů tentokrát nestačily k
opětovnému zvolení Mgr. Miroslavu Andrlemu, Janu Houškovi, Martinu Hřebíčkovi, Mgr. Věře Kalauzové, PaedDr. Miroslavu Řebíčkovi a Ing. Vlastimilu Platilovi. Protože další dosavadní zastupitelé – Ing. Stanislav Stehlík, Karel Pech, Josef Herout, Ivan Dimun
a Miroslav Bilík - nekandidovali, objeví se v nově zvoleném zastupitelstvu celkem jedenáct nováčků. V 21 členném zastupitelstvu
si polepšily i ženy, kterých je šest. Věkový průměr zastupitelstva opět klesl z 49,9 na 45,85 let. Nejstaršími zastupiteli jsou PaedDr.
Václav Homolka a Mgr. Jana Dimunová (oba 59 let), benjamínkem mezi zastupiteli je třicetiletý Jiří Bezděk. „Skokanem“ těchto
voleb je Ing. Jiří Jaroš, který se díky preferenčním hlasům dostal do zastupitelstva z 8. místa na kandidátce strany Za Klášterec lepší.
Perličkou se stává manželský pár Lenka a David Kodytkovi, kandidující shodně za Stranu zelených. Nahradí tak manželský pár z
minulého období Janu a Ivana Dimunovi, který se v zastupitelstvu „rozpadl“ zvolením jen jednoho z nich. Největším „pamětníkem“ bude v zastupitelstvu PaedDr. Václav Homolka, který byl poprvé zvolen v roce 1994. Šestnáct let v zastupitelstvu prožili Mgr.
Miroslav Andrle a PaedDr. Miroslav Řebíček, kteří tentokrát už důvěru voličů nezískali. -rony-

Bc. Jaroslav KREJSA
56 let
projekt manager
ORpK s podporou VV a Úpd

Ing. Štefan DROZD
49 let
jednatel, předseda klubu SsČR
Strana soukromníků ČR

Vladimír KLÍMA
58 let
místostarosta
Za Klášterec lepší

Ing. Jiří JAROŠ
54 let
technik
Za Klášterec lepší

STAROSTKA MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ svolává podle § 91, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
které se uskuteční dne 6. listopadu 2014 od 15:00 hodin v kulturním domě.
Program:
1) Zahájení 2) Složení slibu členů zastupitelstva města 3) Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 4) Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří 5) Volba předsedy a členů volební a návrhové komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města 6) Volba
ověřovatelů zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří 7) Schválení způsobu
volby a volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města 8) Určení funkcí, pro
které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni 9) Volba starosty, svěření některých úkolů starostovi 10) Volba místostarosty, svěření některých úkolů místostarostovi 11) Stanovení počtu a volba
členů rady města 12) Odvolání a volba nových členů kontrolního výboru zastupitelstva města 13) Odvolání
a volba nových členů finančního výboru zastupitelstva města * Blok OFaMM, oSMaBF * Stanovení odměn
neuvolněným členům ZM * Blok OVS * Pověření výkonem svatebních a dalších obřadů * Blok Různé * Diskuze
* Závěr
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná

Mgr. Lenka KODYTKOVÁ
44 let
učitelka
Strana zelených

Mgr. Jana DIMUNOVÁ
59 let
ředitelka ZŠ
PRO Sport a Zdraví

Volby do zastupitelstva města
Klášterce nad Ohří

VOLBY
Dana HERZIGOVÁ
42 let
pedagog základní umělecké školy
PRO Sport a Zdraví

Zuzana JEŽKOVÁ
51 let
pedagog v mateřské škole
PRO Sport a Zdraví

Mgr. David KODYTEK
44 let
učitel
Strana zelených

Stanislav PECHOUŠ
40let
živnostník
ČSSD

PaedDr. Václav HOMOLKA
59 let
senátor parlamentu ČR
KSČM

Jaroslav JEŽEK
37 let
podnikatel
KSČM

Josef SUCHÝ
42 let
podnikatel v pohostinství
ORpK s podporou VV a Úpd

Pavel Volák
48 let
ředitel společnosti
Strana soukromníků ČR

Jiří Bezděk
30 let
jednatel
ČSSD
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Jak se volilo v jednotlivých okrscích
Přestože nejdůležitější jsou pochopitelně konečné výsledky, nebude jistě na škodu
podívat se trochu podrobněji na výsledky z jednotlivých volebních okrsků, které se
od sebe mohou někdy velmi výrazně lišit. Lidé z nového sídliště hlasují obvykle úplně jinak než obyvatelé starého města a ti zase volí odlišně od lidí žijících v lokalitě nových rodinných domů v Miřeticích. V místních volbách často rozhoduje nejen věk
či sociální statut voličů, ale také bydliště jednotlivých kandidátů. Pro lepší představu
jsme pro vás vytvořili následující grafy, které znázorňují čtyři nejúspěšnější volební
strany v jednotlivých volebních okrscích.
1. VOLEBNÍ OKRSEK:
Zahradní, Kyselka, Cihlářská, Kostelní, Ruská, Třebízského, Tyršova, Karlovarská, nám. Dr. E. Beneše, Vítězná, Průsek, Vodní,
Ohřecká louka, Palackého, Nerudova, Havlíčkova, Sv. Čecha,
Pod Hájovnou, část ul. Chomutovská. Rašovice, Útočiště, Klášterecká Jeseň, Mikulovice, Suchý Důl, Lestkov, Hradiště.
PRO Sport a Zdraví

Str. soukromníků ČR

Za Klášterec lepší

KSČM

18,59 %

12,31 %

12,06 %

10,79 %

2. VOLEBNÍ OKRSEK:
Mírová, Na Vyhlídce, U Koupaliště, Kpt. Jaroše, část ul. Školní,
Chomutovská

PRO Sport a Zdraví

ČSSD

Strana zelených

KSČM

27,22 %

16,28 %

10,97 %

10,93 %

PRODEJNA KRMIV

Klášterec nad Ohří
(Osvobozená 777 - naproti supermarketu Penny)

AKCE!!! Krmiva pro psy
• Fun4pets 20kg 580,- => 498,• NutriCan Daily Premium 15kg 689,- => (+3kg zdarma)
• K9 maintenance mini 1kg 115,- => (2+1 zdarma)
• K9 štěně mini 1kg 125,- => (2+1 zdarma)

Dále nabízíme krmiva:
Brit, Astor, K9, Nutram,
Chicopee, Nativia, Sportmix, Ontario
a jiné…
Otevírací doba:
PO-PÁ 9-12 13-17 * SO 8-12

3. VOLEBNÍ OKRSEK:
Sadová, Budovatelská, Olšová, část ul. Školní

PRO Sport a Zdraví

KSČM

Otevřená radnice ...

Za Klášterec lepší

20,89 %

12,88 %

10,59 %

10,52 %

4. VOLEBNÍ OKRSEK:
Královéhradecká, Pod Stadionem, Pod Skalkou, Pod Pivovarem, U Potoka, Stadion, část. ul. Chomutovská

PRO Sport a Zdraví

KSČM

ČSSD

Str. soukromníků ČR

27,05 %

15,39 %

11,09 %

9,97 %

Osvobozená, Souběžná, Ciboušovská, Nádražní, J. A. Komenského, Ciboušov, část ul. Petlerská, Chomutovská, Pražská, 17.
listopadu
KSČM

Otevřená radnice ...

ČSSD

28,85 %

13,19%

10,51 %

8,06 %

Ústecký kraj a zvláště Chomutovsko se
dlouhodobě drží na předních příčkách
v tabulkách nezaměstnanosti. Potvrzují
to hodnoty naměřené Českým statistickým úřadem, kdy na Chomutovsku
připadá 45 uchazečů na jednu pracovní
pozici. Jakousi „oázou“ v tomto kraji
je japonská společnost Toyoda Gosei
Czech, s.r.o., která na začátku letošního
roku nabrala více jak 100 nových zaměstnanců a v současnosti otevírá další
pozice. Firma se soustředí na výrobu
plastových, pryžových a polyurethanových komponentů do automobilů, které
zvyšují bezpečnost, pohodlí a komfort
vozidel. Mezi její spokojené zákazníky
se řadí např. Toyota, BMW, Ford, Suzuki či Nissan a mnoho dalších.

6. VOLEBNÍ OKRSEK:
Václava Řezáče, Za Korkem, část ul. Pražská, Husova, B. Němcové, Švermova, P. Bezruče, Přívozní, Rokycanova, Nad Tunýlkem, Urxova, Žižkova, Sluneční, Rašovická, Severní, Jižní, Říční,
Svahová, U Porcelánky, U Nádraží, Mariánské údolí
PRO Sport a Zdraví

Str. soukromníků ČR

KSČM

Otevřená radnice ...

22,50 %

16,32 %

12,98 %

11,37 %

7. VOLEBNÍ OKRSEK:
Dukelská, Pionýrů, Lidická, část 17. listopadu

PRO Sport a Zdraví

KSČM

Otevřená radnice ...

Za Klášterec lepší

29,10 %

17,94 %

9,70 %

9,60 %

V polovině října se v Praze konal úvodní seminář k projektu „Dotkněte se
inovací“. Cílem projektu je zvýšení profesního a osobnostního růstu pedagogických pracovníků a zároveň zvýšení
a zkvalitnění využití ICT prostředků
a technologií ve výuce na základních i
středních školách. Dalším cílem je zefektivnění využití ICT ve vzdělávání.
Do tohoto projektu je zapojeno padesát škol z celé České republiky, mezi
nimi i dvě klášterecké základní školy v
Krátké a Petlérské ulici.
„Tím, že jsme se stali partnerskou školou
tohoto projektu, získáme do naší školy
20 dotykových zařízení. S tablety se nám
otevírají další možnosti měnit metody i
formy výuky. Věříme, že s touto pomůckou vytvoříme výuku zajímavější a efektivnější, poněvadž se nám otevřou nové
možnosti,“ těší se, až budou moci tato
zařízení vyzkoušet při výuce, Hana Piskelová ze ZŠ Krátká. Na ZŠ Petlérská
získané peníze vymění za notebooky
s dotykovou obrazovkou. „Získaná
částka je pro naše školy důležitá,“ říká
ředitel Růžička. „Jako příspěvková organizace města bychom museli získat
peníze na pořízení těchto, v dnešní době
již nepostradatelných pomůcek, z rozpočtu města. Tím, že jsme se do projektu
přihlásili, tak ušetříme městu nemalé
finanční prostředky.“ Podle našich informací získá každá ze škol na školení
pedagogů a nákup tabletů a notebooků
z projektu „Dotkněte se inovací“ přibližně 450 tisíc Kč.
-rony-

Toyoda Gosei Czech
pomáhá regionu snížit
nezaměstnanost

5. VOLEBNÍ OKRSEK:

PRO Sport a Zdraví

Tablety a notebooky
pořídí z projektu
„Dotkněte se inovací“

8. VOLEBNÍ OKRSEK:
Lesní, Větrná, V Zátiší, část 17. listopadu

PRO Sport a Zdraví

KSČM

Str. soukromníků ČR

Otevřená radnice ...

25,41 %

11,06 %

10,51 %

8,69 %

9. VOLEBNÍ OKRSEK:

Pohřební služba
František Barák

Polní, Luční, Ječná, Krátká, Žitná

Klášterec nad Ohří
PRO Sport a Zdraví

KSČM

Otevřená radnice ...

Strana zelených

28,21 %

14,64 %

13,35 %

18,49 %

10. VOLEBNÍ OKRSEK:
Lipová, Okružní, Topolová, Příčná

PRO Sport a Zdraví

KSČM

Otevřená radnice ...

Strana zelených

21,62 %

15,25 %

9,40 %

8,68 %

11. VOLEBNÍ OKRSEK:

zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
• civilní a církevní obřady v Klášterci s následnou kremací
nebo uložením do hrobu
• obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Perštejně a
okolí
• kremace bez obřadu

Družstevní, Dlouhá

Náměstí E. Beneše 10 – vedle pošty, Klášterec nad Ohří
PRO Sport a Zdraví

KSČM

Otevřená radnice ...

Str. soukromníků ČR

28,22 %

11,94 %

11,52 %

9,17 %

tel. 474 332 218
non stop služba 602 491 050
po-pá 8 - 14 hodin
www.levnypohreb.cz

Příčinou jsou nejen nové a objemné zakázky, ale i zvýšení objemů stávajících
kontraktů, a z toho vyplývající potřeba
zvýšení počtu zaměstnanců. „Naštěstí
se od nového roku pohybujeme ve vyšších číslech oproti původním prognózám, což nám umožňuje přijímat další
nové zaměstnance. Nyní nabíráme zaměstnance jak do výroby a podpůrných
procesů, tak na technické pozice v řízení
projektů, v oblasti kvality či technologie,
celkem půjde takřka o dalších 100 nových zaměstnanců,“ shrnuje situaci General Manager Jan Richter.
Společnost se pohybuje na českém trhu
již od roku 2001. Ani jí se nevyhnula
krize v roce 2007, kdy došlo i ke snižování stavů. V současné době je však
společnost opět jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, a to s počtem
1015 zaměstnanců.
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Policie informuje...

Stahoval si kalhoty

Na kláštereckou policii se obrátila
v minulém týdnu místní obyvatelka a
oznámila, že v ulici Pod Stadionem viděla muže, který stál na cestě se spuštěnými kalhotami a onanoval. Muž ji neoslovil, nepronásledoval a žena z místa
utekla. Následně se na policii obrátily
se stejným svědectvím ještě další ženy.
Policisté přijali celkem tři oznámení a
následně zjistili, že uvedené jednání
má na svědomí 22letý místní obyvatel.
Ten se po zadržení ke svému chování
přiznal, je podezřelý z výtržnictví. Vyšetřování nadále pokračuje, policisté
budou nyní zkoumat duševní stav podezřelého muže.

Z loupeže obviněn

V neděli, v podvečerních hodinách,
přišel 20letý obyvatel Klášterce nad Ohří
do Budovatelské ulice. Před prodejnou
zde oslovil procházejícího poškozeného
a požadoval peníze. Po odmítnutí za ním
šel až do ulice Mírová, kde muže napadl. Po následném zadržení byl obviněn
z loupeže, obvinění si převzal a skončil
v cele předběžného zadržení. Na státní
zastupitelství putoval návrh na jeho vzetí do vazby. Na příkaz státního zástupce
však byl propuštěn ze zadržení, vyšetřován je nadále na svobodě.

Vybíral z cizího účtu

Na policejní oddělení v Klášterci nad
Ohří se obrátila poškozená a podala
oznámení na svého bývalého přítele.
Při výpovědi uvedla, že spolu bydleli v
ulici 17. listopadu. Po rozchodu se však
od něj odstěhovala a nyní zjistila, že v
bytě zapomněla svoji platební kartu.
Toho 60letý muž využil a z účtu poškozené vybral prostřednictvím bankomatů celkovou částku ve výši 8 tisíc korun.
Skutek policisté vyšetřují jako krádež a
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Úmyslně lhal

Až dvouletý trest odnětí svobody
hrozí v případě odsouzení 19letému
mladíkovi z Klášterce nad Ohří. V
únoru letošního roku sepsal u poškozené společnosti úvěrovou smlouvu. Již
na začátku jednání však úmyslně uvedl
nepravdivé údaje o svém zaměstnání
a výši příjmu. Získaný úvěr ve výši 35
tisíc korun řádně neplatí.

Napadla strážníky

Chomutovští kriminalisté obvinili z
násilí proti úřední osobě 23letou ženu
z Klášterce nad Ohří. Jirkovští strážníci řešili rušení nočního klidu v Mládežnické ulici. V panelovém domě se
žena chovala tak nevhodně, že ostatní
nájemníci nemohli v klidu spát. Když
na místo přijeli strážníci, neuposlechla
výzvu, aby přestala, a jednoho z nich
udeřila do nohy. Policisté ženu zadrželi.
Obvinění si již převzala, vyšetřování je
vedeno na svobodě.

RESTART 2014
Pronajmeme startovací
byty bez vstupních poplatků a kauce. Velikost
2+1 a 3+1.
Kontakt: 777 818 144

Otevírání zahrad mateřských škol
Když byl koncem kalendářního roku
2013 vyhlášen dotační program na
revitalizace školních zahrad, na podání žádosti o tyto dotace byl velmi
krátký čas. Proto vedení MŠ Sluníčko
ihned kontaktovalo odbor školství a
také přímo starostku města Kateřinu
Mazánkovou, aby si zvolili správný
postup k získání všech potřebných
informací a nezbytných formulářů k
podání žádosti. Všichni zainteresovaní
byli touto možností nadšeni, protože se hrálo o částku v řádech milionů
korun. Možnost dotace byla odborem
školství následně nabídnuta i dalším
mateřinkám. K projektu se tak připojila MŠ Bruslička, což bylo dobře, jelikož
všechny dotační fondy vždy předpokládají minimální částku v milionech
korun a realizací ve dvou mateřinkách
se na tuto finanční částku dosáhlo. Od
samého počátku zpracovávání projektu a žádosti, které si vzalo za své Město
Klášterec nad Ohří, všechny zúčastněné strany velmi úzce spolupracovaly.
Zpracování bylo kvalitní a projekt byl
odsouhlasen k potěšení všech, kteří
na žádosti pracovali. Celková částka
dotace byla 5 milionů Kč, přičemž na
každou školu tak připadla přesně polovina. Součástí dotace byla samozřejmě
i spoluúčast zadavatele projektu. Předem už ale bylo dohodnuté, že požadovaných 10 % z celkové dotace jsou
schopny obě školy uhradit z ušetřených
finančních prostředků rozpočtu školy.
Tudíž Město Klášterec nad Ohří tento
projekt trvale finančně nezatížil. Na
revitalizaci školních zahrad se začalo
pracovat letos v dubnu s podmínkou,
že práce musí být ukončeny do konce
roku 2014. Výběrovým řízením byla
k provádění prací vybrána firma New
Visit Hradec Králové, která má s těmito
projekty a jejich realizací již zkušenost.
Zeptali jsme se tedy ředitelky MŠ Sluníčko Dany Rytychové, jak byla spokojená s průběhem celé akce:
„Tak především nám bylo líto, že jsme
na celou jednu sezónu museli uzavřít
dětem školní zahradu, ale konečný výsledek stojí za to. Díky velmi kvalitnímu
stavebnímu dozoru Ing. Stanislavem
Potůčkem probíhalo vše velmi dobře.
Jako ředitelky jsme se účastnily většiny kontrolních dnů a upozorňovaly na
mnohá rizika, která mohla plynout z
různých nedodělků. Realizační technik
nás musel mít někdy plné zuby, ale jako
ředitelky škol víme určitě lépe, než dodavatelská firma, co děti dokáží při skotačení na zahradě a co by mohlo ohrozit
jejich bezpečnost,“ seznámila nás s průběhem prací ředitelka Sluníčka. Například kůly teepee neukotvené na pevno
do země, železné pásoviny ohraničující
mlaty od trávníku, které nebyly zahrnuty zeminou nebo zabezpečení před
pádem dětí ze svahu mezi skluzavkami. Možná by to v tak velkém rozsahu

Společnost
JAKOB MÜLLER
Česká republika a.s.
se sídlem v Kadani
hledá flexibilního kvalifikovaného

• SVÁŘEČE
• SOUSTRUŽNÍKA

Nové herní prvky už vyskoušely děti v MŠ Bruslička
stavby mohlo vypadat jako drobnosti,
jenomže ty by nakonec mohly mít fatální následky pro děti. Zde se však
ukázala solidnost dodavatelské firmy,
která všechny připomínky a nedostatky odstranila. Teď ale může přijít ještě
jeden vážný problém, který je bohužel
nešvarem dnešní doby. Vandalové.
„Jsme jištěni kamerovým systémem,
takže v tomto směru jsme klidné. Jestli
to někdo bude chtít zkusit, musí počítat s
tím, že se problémům s policií nevyhne,“
vzkazuje všem nenechavcům a vandalům Dana Rytychová.
MŠ Bruslička oficiálně školní zahradu s novými herními prvky otevřela
o týden dříve (23.10.), než plánují ve
Sluníčku. Žádnou rivalitu v tom ale
nehledejme. Prostě to tak vyšlo a je to

asi dobře. Protože rodiče i děti tak mají
možnost navštívit obě mateřské školy a
porovnat si, kde to je třeba hezčí nebo
kde se malí předškoláci vyřádí více.
MŠ Sluníčko bude slavnostně zahajovat provoz zahrady 30. října, a tak jako
Bruslička bude mít určitě připraven
nějaký zábavný program, spoustu zajímavostí, ale hlavně super nové moderní hřiště, které budou moci užívat s
dětmi i rodiče. „Chtěla bych ještě touto
cestou poděkovat rodičům za trpělivost
a hlavně ukázněnost v dodržování bezpečnostních pokynů po dobu realizace
stavby. I když už letos zahradu asi moc
nevyužijeme, pro příští rok bude vše nachystané a děti budou šťastné. No a my
samozřejmě také,“ vzkazuje rodičům
ředitelka Rytychová.
-rony-

s praxí, na částečný úvazek.
Vhodné pro penzisty.
Kontakt: 474 359 922

ŘÁDKOVÁ
Pronájem bytu 2+1, 78 m2 v Tyršově ulici
(za Hotelem Slávie) v Klášterci nad Ohří.
• parkování ve dvoře
• přilehlá zahrada
Kauce.
Kontakt: 602 439 401

INZERCE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
STAROSTKA MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
V souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
novel a předpisů vypisuje výběrové řízení na pozici
STRÁŽNÍK Městské policie v Klášterci nad Ohří
V rámci koncepce rozšíření Městské policie hledá Město Klášterec nad Ohří na pozici strážníka bezúhonného a spolehlivého občana ČR, staršího 21 let, který je tělesně
a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii.

-----------------------------------------------------------------

Přihlášku s veškerými náležitostmi v obálce označené „NEOTVÍRAT VŘ MP“ podávejte poštou nebo osobně (ne elektronicky) v podatelně Městského úřadu na adrese:
Městský úřad Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Lhůta podání přihlášky: 28.11.2014
Veškeré informace naleznete na www.klasterec.cz!

AKCE

LISTOPAD
2014

Slavíme narozeniny!
Dárek k 1. výročí našeho salonu

1+1
ZDARMA
V prodeji také dárkové poukazy.

Těším se na Vaší návštěvu

Tel.: 776 014 998
E-mail: salonlucie.com@seznam.cz
Web: www.salonlucie.com

Vážení,
dovoluji si touto cestou a tímto oslovením zaslat poděkování
všem, kteří mi nezištně pomohli ve chvílích pro mne nejtěžších. Je to již více než měsíc, kdy jsem musela navždy pochovat svoji milovanou holčičku, která byla bestiálně zavražděna.
Tento nepochopitelný čin, spáchaný na bezbranném dítěti, ve
mně zanechal hlubokou rýhu v srdci, kterou si s sebou ponesu
až do konce života. Nikdy se nesmířím s tím, že už neuslyším
Elišky smích, nebudu s ní řešit obyčejné dětské starosti. Snažím se se vším vyrovnat, jak to je jen možné. I když se říká, že
čas je nejlepší doktor, život bez Elišky je a bude prázdný. Ale
některé věci nejdou odkládat do nekonečna. Byla bych velice
nerada, kdybyste si mysleli, že si nevážím všeho, co jste dokázali. Jak moc jste se snažili Elišku najít a když už bylo pozdě,
drželi jste všichni při sobě. Díky paní ředitelce Dimunové měla
moje holčička důstojné pietní místo, kde jste se denně scházeli, zapálili pro ni svíčku a tiše na ni mysleli. Sledovala jsem
vše zpovzdálí, ukrytá před neskutečným tlakem médií, která
nerespektovala můj žal a pronásledovala mne, dokud mne
rodina neukryla. I to bohužel tato situace přinesla. Také jsem

potřebovala čas, abych se mohla po tom všem alespoň trochu
nadechnout a rozumně uvažovat. Proto přicházím s mým
poděkováním až nyní. Nemohu, i když bych si to velice přála,
poděkovat všem jednotlivě. Moc byste si to zasloužili. Skláním
se před ochotou, lidskostí a solidaritou vás všech. Ale dovolte
mi prosím, abych jmenovitě alespoň třem lidem vyjádřila své
neskonalé díky. Jsou to starostka města paní Kateřina Mazánková, pan farář Artur Ściana a paní ředitelka Jana Dimunová.
Mé poděkování patří i vedení firmy INTEPLAST CZ s.r.o a
samozřejmě i Policii ČR, která odvedla neuvěřitelně profesionální práci a vraha dopadla brzy po tomto hrůzném činu. Poznala jsem, že v našem městě žijí opravdu skvělí lidé, kteří stojí
za to, aby si jich člověk opravdu vážil. Buďte k sobě stále hodní
a tolerantní. Neukazujte své dobré „já“ jen v situacích, které
jsou tragické. Věřím, že Eliška na nás všechny tam ze shora
hledí a drží nám všem palce, abychom si každý svůj život užili,
jak nejlépe to jde. I když ona měla na světě vyměřeno tak málo
času, bude tu stále s námi. Ještě jednou tedy prosím přijměte
mé upřímné poděkování, moc si vás všech vážím.
S ohromnou úctou Anna Kožnerová, babička Elišky
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Město Klášterec nad Ohří v současné
době provádí rekonstrukci stávajícího
dopravního hřiště na sídlišti Petlerská.
Děti se tak již koncem tohoto roku mohou těšit na zmenšenou podobu reálných komunikací plných dopravních
značek, odbočovacích pruhů a chodníků, chybět nebudou ani semafory.
V areálu současného dopravního hřiště jsou dětem i dospělým k dispozici
také další zpevněné asfaltové plochy,
které jsou rovněž zahrnuty do projektu
rekonstrukce. Vznikne tak moderní,
bezbariérově přístupný, sportovně-rekreační areál s hřišti na fotbal, hokej
a basketbal, pingpongovým stolem a
řadou hracích prvků pro děti, včetně
trampolíny a lanovky. Celý areál bude
doplněn novým mobiliářem, budou

zde umístěny parkové lavičky a odpadkové koše, přilehlé plochy budou
zatravněny.

Jiří Milfajt

Karolína Vavříková

Igor Dmitrenko

Natálie Durčiaková

Náklady na realizaci stavby se pohybují okolo 1,4 mil. Kč a jsou kompletně hrazeny z rozpočtu města. -redTomáš Vavroušek

Eliška Nováková

Noví občánci města

Klášterec nad Ohří bude mít nové dopravní hřiště

Viktorie Hradecká

Hana Froňková

Přišlo na adresu redakce ...

Studenti SOŠ v terénu

Poděkování vždy zahřeje u srdce, ale o to
víc, když přichází za pomoc druhým, a to
vážně nemocným dětem. Studenti Gymnázia a Střední odborné školy v Klášterci
nad Ohří, oboru sociální činnost každoročně pomáhají prodejem drobných
předmětů s logem ŽIVOT DĚTEM. V
září se podařilo studentům 3. ročníku
prodat magnetky, čtyřlístky a přívěsky
za 8302 Kč. Studenti SOŠ nemyslí jen
na děti, ale také na seniory. Zapojili se
do projektu Mezigenerační setkávání a
navštívili seniory v kadaňském domově,
kde se zapojili do různých činností v ergoterapeutické dílně, ale také si jen tak s
klienty povídali, což je pro obě strany velice přínosné.
Začátkem října, v rámci dne otevřených

dveří, navštívila další skupina studentů
Městský ústav sociálních služeb v našem
městě, jehož součástí je domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář
a odlehčovací služby. Prohlédli si prostory
domova, výstavku prací klientů, rehabilitační místnost a nakonec si s klienty i popovídali. Domluvili jsme si další návštěvu, na které bychom se snažili seniorům
zpestřit a ukrátit čas, třeba četbou jejich
oblíbené knihy.
Vyučující odborných předmětů zařizují také odborné přednášky. V letošním
školním roce už proběhla přednáška na
téma Dobrovolnictví ve spolupráci s občanským sdružením Radka se sídlem v
Kadani.
Hana Marková

Ve dnech 5.– 9. října 2014 se v Ostrově konal 46. ročník dětského filmového festivalu Oty Hofmana.
Klášterecké kino Egerie bylo jedním
z 8 partnerských kin, kde měli diváci
možnost zhlédnout festivalové filmy.
Kino Egerie promítalo 12 představení, a to jak pro žáky a studenty našich
škol, tak i pro veřejnost.
Celkem se během 5 festivalových dní
v kláštereckém kině vystřídalo 1582
diváků, což značí překvapivě velký
zájem.
-rony-

František Martinec

Dominik Miklaš

Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.

Tomáš Hárovník

foto: www.profifotoart.cz

O festival byl zájem

Eliška Iblová

Přišlo na adresu redakce ...

Základní škola Krátká je od září centrem péče o mimořádně nadané a nadané děti
Na začátku školního roku proběhlo na naší škole školení „Jak pracovat s nadanými dětmi“. Toto školení vedla PhDr. Jitka
Fořtíková, ředitelka Centra nadání v Praze. Přiblížila nám, jak se tyto děti chovají, jak takovéto děti vyhledat, jaké metody
by bylo dobré ve výuce používat. Preferovala skupiny nadaných dětí napříč ročníkem, přestoupení nadaného žáka do vyššího ročníku a jako nejsložitější a nejnáročnější formu uvedla individuální vzdělávací plán pro dítě. Bylo zde vysvětleno, že by
se takovéto děti měly několikrát do týdne setkávat se stejnými či podobně zaměřenými dětmi, aby se naučily spolupracovat,
aby se nebály toho, že budou neúspěšní (zde by měly zažít konkurenční prostředí), aby se podělily o své znalosti s dětmi,
které jim rozumí a umějí je ocenit. Doporučila zřídit na škole herní klub, ve kterém mohou k sobě tyto děti najít cestu.
Na základě těchto poznatků jsem se rozhodla, že se budu snažit těmto dětem pomoci a že se jim pokusím vytvořit podnětné
prostředí k tomu, aby se mohly realizovat a aby je nejen nižší stupeň ZŠ bavil a motivoval k dalšímu vzdělávání.
Pod naší ZŠ vznikl kroužek „ Zábavné logiky“- učitelé v 1. a 2. ročníku vybrali několik dětí, které mají zájem o učení a tzv.
vyčnívají, a ty se každý čtvrtek od 13.00-15.00 scházejí, popovídají si, zahrají si několik logických her, vyřeší několik záhad.
Postupně chceme, aby každé dítě představilo své záliby a obohatilo ostatní. Z řad rodičů i dětí slyším pozitivní reakce, proto
pevně doufám, že jsem na správné cestě. Pokud bude zájem, rádi bychom rozšířili tento kroužek i o další ročník.
Dne 16. - 17.10.2014 se konala 4. konference Společnosti pro talent a nadání (STaN), které jsem se také zúčastnila.
První den jsme se všichni sešli v Americkém centru, zde nás přivítala předsedkyně STaN - PhDr. Eva Vondráková a seznámila nás s průběhem celé konference. Nosné téma po celou dobu konání znělo - „ Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně,
kompetentně“. Na tuto akci bylo přizváno mnoho expertů z řad pedagogů, psychologů, studentů i rodičů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a rádi je předají ostatním.
Celý den s námi strávil i náměstek MŠMT PaedDr. Josef Rydlo, který zde zastupoval ministra školství. Ohodnotil tuto akci
jako velmi zdařilou a pro společnost velice přínosnou.
Program konference byl velmi hodnotný, výstupy zapracuji nejen do koncepce práce s nadanými dětmi, ale předám i svým
kolegyním a kolegům na škole.
Komplexnější informace o práci s nadanými žáky i o pražské konferenci naleznete na stránkách naší školy www.zskratka.cz
Mgr. Gabrila Jedličková, jedlickova@zskratka.cz
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Kulturní granty 2015
V letošním roce bylo podpořeno celkem 14 projektů, jejichž přehled je uveden
níže. Výše podpory se pohybovala od 4.000 do 60.000 Kč. „Pro příští rok jsme
pravidla pro přidělování grantů upravili ve prospěch žadatelů, žádosti se nebudou muset podávat s tak velkým časovým předstihem jako v letošním roce, celkově se zjednoduší doprovodná administrativa,“ říká Radka Hodicová, vedoucí oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu. Nově navíc byla zrušena
podmínka 50 % podílu vlastních nákladů, což otevře širší možnosti například
občanským sdružením a dalším neziskovým organizacím.
Podrobné informace a formuláře žádosti najdete na www.klasterec.cz.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vyfoťte se se svým princem
Klášterecký zámek zařadil do své nabídky další horkou novinku. Od půlky listopadu budou moci návštěvníci využít
služeb zámeckého fotoateliéru.
„Na myšlenku zřízení zámeckého fotoateliéru nás přivedli hlavně svatebčané. Protože se svatební obřady odehrávají v zámecké obřadní síni, padlo i několik dotazů,
zda by nebylo možné se nechat vyfotit i v
prostorách zámku. Nám se tato myšlenka
zalíbila a již několik měsíců zpětně jsme se
s ní zabývali. Výsledkem je, že otevíráme
přímo fotoateliér, kde budou mít - a to
nejen novomanželé - ale také návštěvníci
zámku možnost získat netradiční fotografie v zámeckém kostýmu,“ představuje
novou službu ředitel zámku Petr Hybner.
Dnešním trendem svatebních obřadů
je focení v zámeckém parku. Ateliérové
foto prakticky ze svatebního menu zmizelo. Tato nabídka by ale pro novomanžele měla být lákavá také z důvodu například nevlídného počasí, které se dopředu
naplánovat prostě nedá. Neodolatelným
tahákem pak bude možnost nafotit se
v zámeckém kostýmu. Je pochopitelné,
že se nevěsta nebude ze svatebních šatů
zřejmě převlékat do kostýmu a pak zase
zpět, ale ženich tuto možnost určitě využije. Vždyť která dívka netouží po svém

princi. A teď ho konečně může mít zvěčněného na svatební fotografii. „Služby
zámeckého fotoateliéru budeme postupně
rozšiřovat a přizpůsobovat přání zákazníků. Shánění kostýmů není jednoduchá záležitost, ale naším přáním je vyhovět všem
věkovým kategoriím. Samozřejmě služby
fotoateliéru mohou zákazníci využít i bez
focení v kostýmu. Nabízíme například focení školních a maturitních tabel, rodinné
nebo portrétní fotografie a další. O všech
službách budeme informovat včas na našich webových stránkách,“ vzkazuje Petr
Hybner.
-rony-

Noc divadel

Také do Klášterce nad Ohří zavítá mezinárodní projekt Noc divadel, který se uskuteční 15. listopadu od 19 hodin.
Divadelní sdružení Klas zve všechny odvážné dospělé na netradiční prohlídku
tajemných zákoutí kulturního domu, spojenou se zábavným a nekorektním pořadem JDIKADIT aneb Pokyn? Zkratka?
Překvapení!
Účinkovat budou herci DS Klas, taneční
skupina S-P-L ZUŠ Klášterec nad Ohří a
členové hudebního divadla Hnedle vedle.
Do 15 let nevhodné. Vstupné dobrovolné.

A je to opět tady!! 27. 11. od 16:30 proběhne další ročník Adventního štrůdlování. V městské knihovně již poněkolikáté začínáme Advent oslavou jablečného
štrůdlu. Chybět nebude ani sváteční výzdoba, kulturní program a vánoční občerstvení.
Pokud se chcete zúčastnit jako soutěžící a změřit si síly s ostatními v Klášterci, přihlaste
se nám v oddělení pro dospělé osobně, nebo telefonicky. Vy ostatní, co nebudete péct
štrůdl, určitě přijďte dělat porotce. Moc se těšíme, jak si to společně užijeme.
Těšíme se na Vaši návštěvu. M. Biša, vedoucí městské knihovny

Čokoláda s pepřem?
Přijďte a ochutnejte
Sychravé počasí nám sice už příliš nedovolí
chodit na výlety, ale na druhou stranu nabízí další možnosti. V městské knihovně
máte příležitost nasbírat trochu potřebné
energie k přežití zimního období. Náš tip se
váže k datu 18. 11., kdy od 17 hodin můžete
přijít na poslední letošní Posezení s...
Tentokráte to bude přednáška o výrobě
čokolády s paní Marcelou Krčálovou. A
co by to bylo za přednášku, kdyby také
nebyla nějaká praktická cvičení? Vy si tedy
pochutnáte na vzorcích skvělé čokolády
firmy JORDIS z Hradce Králové. Věřte, že
to bude zážitek. Kdy se vám třeba poštěstí
ochutnat čokoládu s kandovanými růžovými nebo fialkovými lístky? A co takhle
s pepřem nebo s chilli? Že nevěříte? Tak u
nás se vám to splní, stačí jen dorazit k nám
do knihovny. Budete si také moci zakoupit
široké spektrum čokolád, třeba jako dárek
pro své blízké. Vstupné na tento zážitek je
50 Kč (30 Kč pro čtenáře knihovny).
Rádi bychom požádali o zveřejnění
poděkování realizátorům akce pod
názvem „Tajemství klášterecké minulosti“.
V páteční podvečer dne 10. 10. 2014,
v době, kdy se nemnoho kláštereckých občanů účastnilo prvního volebního dne, jsme s nevelkou skupinkou návštěvníků byli účastníky
výjimečně zdařilé, nápadité, odborně
vedené a hereckými výkony nadmíru
vydařené - zkrátka super akce, která
nás provedla kláštereckou historií.
Nebudeme Vám popisovat úžasné
zážitky, ale všem toto představení s
vynikajícími hereckým výkony divadelního SDRUŽENÍ KLAS doporučujeme! Děkujeme všem realizátorům a sponzorům akce.
Babáčkovi, Mudroňkovi

•
•
•
•
•
•

Přehled akcí, které obdržely dotaci z grantových prostředků
města Klášterce nad Ohří v roce 2014:
Majáles (GSOŠ)
Letňák (Stanislav Skirka)
Siraex (ZUŠ)
Folková Evža (Matěj Štross)
Štastnej den pro kojenecký ústav v Mostě (Ondřej Bláha)
Klosterlin (Opera Balet Praha)
Festival L.v. Beethovena (Teplická filharmonie)
Klášterecké divadelní žně (Sdružení pro podporu ochotnického divadla)
Rašovické country léto (Václav Rác)
Melodie Františka Nedvěda (OS Bezpečný Klášterec)
Den před Štědrým večerem (Václav Kříž)
ArtZUŠ (ZUŠ)
Tajemství klášterecké minulosti (Sdružení pro podporu ochotnického
divadla)
Klášterecký betlém (OS Rodiče škole)

ŽENY 100+ opět pomáhaly.
Tentokráte mladým atletům

Několik kláštereckých žen se sešlo v jedné z tříd místního gymnázia, aby si zde
naplánovaly další aktivity v rámci svého
dobrovolného spolku ŽENY 100+. Zároveň předaly trenérce Atletického oddílu TJ Klášterec nad Ohří 3 250 korun,
které mezi sebou vybraly na podporu
jeho sportovních činností. Nebylo to
přitom poprvé, co jejich čtvrtletní „členský“ příspěvek ve výši 100 korun skončil

u sportovců. V minulosti tak od nich
dostala FK Mladší přípravka finanční
příspěvek na tréninkové teplákové soupravy. Do budoucna se pak chtějí zaměřit na pomoc vodáckému oddílu.
ŽENY 100+ se scházejí od poloviny
loňského prosince. Zatím bez jakéhokoliv organizačního zařazení. Za tu
dobu ovšem již dokázaly mezi sebou
nastřádat a prostřednictvím dvou beneficí dát dohromady kolem 45 000 korun. Všechny peníze přitom vždy beze
zbytku dostali pochopitelně ti, které se
Ženy 100+ rozhodly svými aktivitami podpořit. Jako další proto přišel na
řadu atletický oddíl, který sdružuje na
60 mladých kláštereckých sportovců
ve věku od 6 do 18 let. „Velice si jejich
pomoci ceníme, v dnešní době je každá
koruna dobrá. Finance použijeme na
nákup odměn za sportovní výkony. Tím
pádem pak můžeme naše peníze použít
na jiné věci spojené se sportováním,“ kvitovala pomoc Veronika Blašková, trenérka Atletického oddílu TJ Klášterec
nad Ohří.
-otys-
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3D

KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...
do 30. září 2015
Zámek
PORCELÁN NA ZÁMKU
úspěšná výstava k příležitosti 220 let výroby
porcelánu v našem městě, která je součástí
prohlídky expozice porcelánu na kláštereckém zámku, je prodloužená o celý rok!
25. října - 1. listopadu
Kulturní dům
KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
Týdenní maraton amatérského divadla.
31. října - 24. listopadu
Galerie Kryt
IVAN MLÁDEK
- MALBA - ANTIPERSPEKTIVA
Vernisáž s autorem 31. 10. od 17 hodin.
Říjen - leden 2015
Zámek
SVĚT KOSTIČEK
Unikátní výstava 500 exponátů z 500.000
dílků ze stavebnice Lego,.
5. a 19. listopadu od 18 hodin
Kulturní dům
VYROB SI SVŮJ ŠPERK
Dílna se Zdeňkou Bílkovou.
6. listopadu od 18 hodin
Zámek
OD BAROKA K ČARDÁŠI
Koncert pro smyčce a klavír, pořádá ZUŠ
Vstupné: 50 Kč
14. listopadu od 19 hodin
Zámek
KAVÁRNIČKA PEPY ŠTROSSE
S hostem Vláďou Ebrem. Poprvé na zámku!
Vstupné: 99 Kč
15. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
NOC DIVADEL
16. listopadu od 15 hodin
Kulturní dům
KOCOUR MODROOČKO
Divadelní pohádka v podání Mladé scény
Ústí nad Labem. Vstupné: 50 Kč
18. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
ONE MAN SHOW S VLADIMÍREM HRONEM
21. listopadu od 17 hodin
Knihovna
BRATŘÍČKU ZAVÍREJ VRÁTKA
Jan Kryl přednáší poezii a zpívá písně svého
bratra, Karla Kryla.
22. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
OSM ŽEN
Hraje divadlo Navenek Kadaň
26. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KŠANDA
Divadelní komedie jaroslava Sypala. Hrají M.
Šimůnek, M. Kuklová, M. Maxa a další
27. listopadu od 17 hodin
Knihovna
ADVENTNÍ ŠTRŮDLOVÁNÍ
Tradiční soutěž o nejlepší klášterecký štrůdl.
30. listopadu od 15 hodin
Náměstí, galerie Kryt
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
30. listopadu od 18,30 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA
RYBY
zpívá a hraje ZUŠ, do projektu zapojena veřejnost z Klášterce, Kadaně, Vejprt a ZUŠ KS
Kadaň

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

02. a 08. listopadu 2014 od 19.00 hodin

JOHN WICK

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 607 648 697
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz

26. listopadu 2014 od 19.00 hodin

!

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA

USA | 2014 | 101 minut.
Říká se: „Nedráždi hada bosou nohou“. John Wick je
zabiják na odpočinku, přesně ten typ chlápka, kterému
je lepší se vyhnout. Vloupat se mu do domu, ukrást
auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

Česko | 2014 | 97 minut.
Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Narodil se pět měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku,
zažil nástup i pád komunismu. StB byl označen jako
„nebezpečná osoba nejvyšší třídy nebezpečnosti“.
přístupné| vstupné: 90,- Kč

05. listopadu 2014 od 19.00 hodin

27. listopadu 2014 od 19.00 hodin

OUIJA

JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN

VB, Francie, Německo | 2011 | 127 minut.
Píše se rok 1973 a britská tajná služba MI6 se pokouší
ve svém středu nalézt sovětského špiona a udržet Spojené království v bezpečí. K odhalení „krtka“ je povolán
z předčasného důchodu George Smiley (Gary Oldman).
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč

USA | 2014 | 90 minut.
Chcete zkusit mluvit se záhrobím a nemáte po ruce
vhodné médium? Mohla by vám pomoci Ouija – spiritistická deska pokrytá písmeny a čísly, jejímž prostřednictvím lze s duchy komunikovat. Stačí v ně věřit a respektovat jejich pravidla hry...
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

06. listopadu 2014 od 19.00 hodin

29. listopadu 2014 od 19.00 hodin

BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ (3D)

Nosko | 2014 | 115 minut.
Léta se prohání se svým sněžným pluhem v okolí chladného norského městečka. V den, kdy je jmenován Občanem roku, se ale dozví o smrti svého syna. Předávkování drogami pro Nilse není důvěryhodným vysvětlením,
a tak vezme spravedlnost do vlastních rukou.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 90,- Kč

USA | 2013 | 161 minut.
Tentokrát se Bilbo Pytlík a jeho přátelé vydávají na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou
horu a ztracené království trpaslíků Erebor.
přístupné| CZ dabing | vstupné: 60,- Kč

07. listopadu 2014 od 19.00 hodin

30. listopadu 2014 od 19.00 hodin

INTERSTELLAR

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2

USA, VB | 2014 | 169 minut.
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina
výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový
domov.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč
09. listopadu 2014 od 19.00 hodin

DRACULA: NEZNÁMÁ LEGENDA

USA | 2014 | 92 minut.
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby
ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která
úspěšně zbrzdila turecký vpád do Evropy. Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč
13. a 15. listopadu 2014 od 19.00 hodin

ŽELEZNÁ SRDCE

!

USA | 2014 | 108 minut.
Nick, Dale a Kurt mají už plné zuby toho, jak musí
podlézat vlastním šéfům. Rozhodnou se, stát se svými
vlastními pány a začnou podnikat na vlastní pěst. Prohnaný investor však brzy od jejich dohody upustí a oni
se ocitnou v koncích jako poražení, zoufalí a bez peněz.
přístupné | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

KINO EGERIE
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
!

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

VČELKA MÁJA (3D)

!

USA | 2014 | 135 minut.
Duben 1945, válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), se ujímá velení tanku Sherman a
vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou
misi v týlu nepřítele, aby zaútočil na samotné srdce
nacistického Německa.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

Austrálie, Německo | 2014 | 88 minut.
Mája, Vilík, Flip a všichni jejich kamarádi jsou zpátky!
A s nimi nové příběhy plné přátelství, dobrodružství a
kouzel! Do kin přichází moderní osvěžení všem dobře
známé „včelí“ klasiky VČELKA MÁJA.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 150 Kč

14. a 16. listopadu 2014 od 19.00 hodin

14. listopadu 2014 od 16.00 hodin

POHÁDKÁŘ

!

DŮM KOUZEL (3D)

ČESKO | 2014 | 90 minut.
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po
jeho identitě se kapitán Rott ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné
drama hlavního hrdiny Máry/Kamila, který si vybudoval
dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami.
od 15 let | vstupné: 130,- Kč

Belgie | 2013 | 85 minut.
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne
ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí
také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale
ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč

20. a 28. listopadu 2014 od 19.00 hodin

15. listopadu 2014 od 16.00 hodin

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST

!

MAGICKÉ STŘÍBRO: HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU

USA | 2014 | - minut.
Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl
za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Prezident
Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo.
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

Norsko | 2011 | 84 minut.
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří
skřítci probudili do té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci,
je ohroženo obrovským ledovcem...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 90,- Kč

21. listopadu 2014 od 19.00 hodin

21. listopadu 2014 od 16.00 hodin

JESSABELLE

VČELKA MÁJA

USA | 2014 | 89 minut.
Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence a zůstane
ochrnutá. Aby našla klid, nastěhuje se do starobylého
domu v Louisianě, který kdysi patřil jejímu otci. Brzy se
tam však začnou dít podivné věci a Jessie najde záhadný vzkaz od své matky, která zemřela před mnoha lety.
od 15 let| CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

Austrálie, Německo | 2014 | 88 minut.
Mája, Vilík, Flip a všichni jejich kamarádi jsou zpátky!
A s nimi nové příběhy plné přátelství, dobrodružství a
kouzel! Do kin přichází moderní osvěžení všem dobře
známé „včelí“ klasiky VČELKA MÁJA.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 100 Kč

22. listopadu 2014 od 19.00 hodin

22. listopadu 2014 od 16.00 hodin

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (3D)

WINX CLUB II.

USA, NZ | 2012 | 169 minut.
Bilbo Pytlík se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem
cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království
Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý,
díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků
v čele s legendárním bojovníkem Thorinem...
přístupné| CZ dabing | vstupné: 60,- Kč

Itálie| 2014 | 98 minut.
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského
trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí
krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx dohodu.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 80,- Kč

23. listopadu 2014 od 19.00 hodin

28. a 29. listopadu 2014 od 16.00 hodin

MY 2

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU (3D)

Česko | 2014 | 100 minut.
Milostný příběh ze současného velkoměsta. Třicetiletá Ema na útěku od manžela zakotví uprostřed noci u
svého kadeřníka Tonyho, kterého skoro nezná. Postupně se sbližují a jejich přátelství se mění v hlubší vztah,
přestože Tony je gay...
přístupné| vstupné: 110,- Kč

!

USA | 2014 | 90 minut.
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a
Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i
nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou
připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 140 Kč/120 Kč
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Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

Rekordní účast na Běhu zámeckým parkem

Lukáš Černý
V kláštereckém kině Egerie se 19. 10.
2014 poprvé konal turnaj na herních
konzolích playstation 4 pod názvem
FIFA15 - Tiger Egerie PS4 CUP.
Turnaje se zúčastnilo 30 hráčů, což po-

Fotbalisté odhodlaně kráčí Vejražka, Bach a Chloupek jsou Mistři ČR
zpět do A třídy
FK Klášterec - SK Havran Kryry
4:0
FK Klášterec - FK Braňany Mlékárna
7:0
SK Černovice - FK Klášterec
0:7
FK Klášterec - VČSA Ervěnice B
3:2

Hokejisté zatím vyhráli
pouze dvakrát
HC Klášterec - HC Kobra Praha
2 : 3 ( 0:0, 2:1, 0:2 )
HC Trutnov - HC Klášterec
2 : 4 ( 1:1, 0:1, 1:2 )
HC Klášterec - HC Vlci Jablonec n.N.
3 : 5 ( 1:0, 1:4, 1:1 )
KLH Vajgar J. Hradec - HC Klášterec
6 : 2 ( 1:0, 3:1, 2:1 )
HC Klášterec - HC Baník Sokolov
3 : 6 ( 0:0, 0:4, 3:2 )

Letošní rok musí trenérce kláštereckých atletů Veronice Blaškové připadat
jako sen. To, co její svěřenci dokázali, je
neuvěřitelné a dle jejích slov i dosti nečekané. Ať už jsou to medaile z přespolních běhů, z Krajských přeborů nebo
dokonce z Mistrovství ČR. O získání
reprezentačního dresu nemluvě. Za
letošní rok se medailová sbírka atletů z
Mistrovství ČR rozrostla o 4 tituly Mistra ČR, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile
a přidaly se také dvě medaile z Mezistátního utkání žactva.
O ty nejcennější medaile z Mistrovství ČR se na konci sezóny postarali ti

měst, zrovna v Klášterci?
„Tak já jsem majitelem a hlavním organizátorem portálu topgaming.eu, což
je portál, který sdružuje jakékoliv hry a
pořádá různé turnaje po celé České republice, převážně ale v Praze, kde je to
spřaženo s pořadem Re-play, který běží
na TV Prima. Protože jsem v Klášterci
dlouho bydlel, chtěl jsem to zde trochu
„rozhýbat“. a jsem rád, že mi tip na uspořádání turnaje zde v kině Egerie vyšel.
Těším se na další turnaje, které budou
určitě následovat.“
-rony-

nejstarší. Ondřej Chloupek vybojoval
bronz v běhu na 800m, Daniel Vejražka
stříbro z běhu na 300m. Oba ještě přidali mistrovský titul ze soutěže družstev
žactva. Stejný úspěch se povedl i Tomáši Bachovi, který získal zlato v soutěži
dorostenců. Nejlepšího úspěchu dosáhl
Daniel Vejražka, který se díky 2. místu na MČR dostal do reprezentačního
výběru, který se zúčastnil Mezistátního
utkání ve slovinském Mariboru. Odsud
si Dan přivezl bronz z 300m a zlato ze
štafety. „Já všem moc děkuji za reprezentaci oddílu a města Klášterce,“ neskrývá
radost trenérka Blašková. „Ještě bych
chtěla také poděkovat manželům Münchovým (Tema Klášterec n. Ohří s.r.o.)
za finanční podporu, kterou nám pro
letošní rok poskytli.“

Bruslíme
v listopadu
01.11.(So)
03.11.(Ne)
08.11.(So)
10.11.(Po)
16.11.(Ne)
17.11.(Po)
22.11.(So)
23.11.(Ne)
24.11.(Po)
30.11.(Ne)

14:00 – 15:00
17:00 – 18:00
14:30 – 15:30
17:00 – 18:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
14:30 – 15:30
14:30 – 15:30
17:00 – 18:00
15:30 – 16:30

Republika 94

Pouze 94 bodů chybělo atletickému družstvu ZŠ Krátká k postupu na mistrovství
republiky v atletickém čtyřboji základních
škol. Zprvu hořké zjištění, že nepostupujeme, vystřídala postupně radost z velmi
pěkného druhého místa v Krajském mistrovství v AČ v Bílině.
Naši školu reprezentovali Daniel Vejražka
(nejvyšší bodový zisk v celkovém pořadí závodníků čtyřboje), Ondřej Páleník,

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

Aleš Zlámal, Petr Woska a Dominik Pech.
Chlapci si postup na „kraj“ vybojovali vítězstvím v okresním kole v Chomutově,
kde podali bojovný výkon a získali 6955
b. V Bílině tento výkon překonali ziskem
7341 b., ale bohužel na „vysněnou republiku“ to nestačilo. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem chlapcům za výbornou
reprezentaci naší školy a našeho města.
Mgr. J. Hnilička, ZŠ Krátká
Nové číslo vyjde 27. listopadu 2014
Uzávěrka příštího čísla je:
17. 11. 2014
Uzávěrka pro inzerenty je:
17. 11. 2014

Klášterečtí Kláštereckým - srpen 2015 Klášterecké promenády - 12. 9. 2015 Švejkův pivní festival - 12. 9. 2015 Klášterecké divadelní žně - říjen 2015

kuriózní situace. Pořadatelé museli
sundávat čísla z domácích závodníků,
jelikož čísla opravdu nestačila. Nakonec bylo vydáno 508 startovních čísel!
Příští rok bude určitě těžké překonat
letošní účast. Letošní jubilejní ročník
se vyhlašovalo v dětských kategoriích
1.- 6.místo. Závodníci se bohužel museli obejít bez krásných cen v podobě

řadatele malinko zaskočilo, protože s
tak hojnou účastí hned v prvním ročníku nepočítali.
„Na takovém jednodenním turnaji je
tento počet celkem velký. Osobně jsem si
myslel, že se tolik lidí nesejde,“ neskrýval
příjemné překvapení hlavní organizátor
Lukáš Černý. „Na to, že takový turnaj
pořádáme v Klášterci vůbec poprvé, už
dnes víme, že příští ročníky budou určitě
následovat. Mně prostředí kina velmi příjemně překvapilo a rád bych proto pořádal i další turnaje například v NHL nebo
i různé „bojovky“, o které je dnes velký
zájem.“ Celý turnaj probíhal na herních
konzolích playstation 4 připojených na
monitory Acer, dále byl použit projektor, kterým se promítalo na velké plátno,
a samozřejmě největším tahákem pak
bylo 4K plátno přímo v sále kina. Kde se
ale najednou vzal nápad, pořádat takový turnaj, který je spíše výsadou větších

Siraex - srpen 2015

Již podesáté se atletický oddíl TJ Klášterec rozhodl pořádat Běh zámeckým
parkem. Počasí letos přálo a možná
proto přijelo tolik závodníků. Už den
před závodem bylo přihlášeno přes 400
závodníků a pořadatelé měli strach,
aby jim stačilo připravených 500 startovních čísel. V den závodu dorazilo
ještě několik závodníků a tak nastala

botičky, které do konání závodu nedorazily, a tak se ještě narychlo kupovaly
alespoň medaile. Dobrou pověst závodu to ale určitě nepokazilo, i když se po
botičce závodníci ptali. Pro letošní rok
bylo připraveno celkem 30 kategorií.
Od dětí narozených 2013 a ml. až po
veterány. Nejstarším účastníkem byl
závodník narozen 1947. Domácích
závodníků se na start postavilo přes 40
a postarali se o 9 medailí. Adam Ježek,
Ondra Chloupek a Dita Ševčíková získali zlato, o stříbro se zasloužili Adam
Paar, Filip Chlup, Kateřina Malická a
bronz přidali Anežka Ševčíková, Marcel Červenka a Jana Dvořáková. Pořadatelé touto cestou děkují všem, kteří
se na přípravě a pořádání závodu podíleli. Speciální poděkování patří sponzorům, bez kterých by to nešlo, a těmi
jsou: Město Klášterec, nakladatelství
TAKTIK, ČEZ, TEMA Klášterec s.r.o.,
Česká unie sportu, České dráhy, Lázně
Evženie a Městský ústav sociálních služeb za přípravu čaje pro závodníky.

FIFA15 - Tiger Egerie PS4 CUP

Klášterecké hudební prameny - červenec 2015

KLÁŠTERECKÝ SPORT

