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Klášterec nad Ohří a
nizozemský Baarn
jsou na další 4 roky
partneři

Na třídenní návštěvu zavítala do
Klášterce delegace z partnerského
města Baarn tvořená členy tamního
výboru pro spolupráci se zahraničím
a zástupci města.
Ve středu 23. listopadu starostové
obou měst - Jan Houška a Mark Röell
- podepsali na zámku dohodu o partnerství prodlužující spolupráci obou
měst o další čtyři roky.
Program návštěvy zahrnoval kromě oficiálního aktu podpisu nové
smlouvy také jednání obou výborů,
řadu neformálních setkání nejen se
zástupci klášterecké radnice a samozřejmě také prohlídku města a jeho
okolí.
více na str. 2

Krátce z rady města
Ve čtvrtek 10. listopadu se uskutečnila 27. schůze RM. Rada města
mimo jiné:
Schválila vyhlášení poptávkového
řízení na dodavatele zakázky „Rehabilitace zámeckého parku zámku
v Klášterci nad Ohří“;
Schválila zadání zakázky „Revitalizace místní části komunikace ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří“ uchazeči
RRR spol. s r. o., Chomutov;
Schválila zadání zakázky „Závlahový
systém fotbalového hřiště, stadion,
Klášterec nad Ohří“ uchazeči LUKO
– trávníky s. r. o., Dýšina;
Schválila vyhlášení poptávkového
řízení na dodavatele zakázky „Stavební úpravy č. p. 10“;
Schválila zadání zakázky na vypracování projektu stavby „Tribuna na
stadionu Klášterec nad Ohří“ p. Františku Putyerovi, Klášterec nad Ohří;

Nastal čas adventu. Strom na náměstí se rozzářil

Busem na hory
Milovníky hor a lyžování bude v
právě začínající zimní sezóně opět
vyvážet za sněhem speciální autobusová linka. Takzvanou zimní dopravu
společně zajišťují města Klášterec
nad Ohří a Kadaň již od roku 2008.
Skibusy směr Alšovka, Loučná a Boží
Dar budou stejně jako v předchozích
letech vyjíždějí z obou měst vždy
o víkendech, svátcích a v období
zimních a jarních prázdnin. Záležet
bude pochopitelně také na počasí a
aktuálních sněhových podmínkách.
Dopravcem bude i v letošním roce
Dopravní podnik Ústeckého kraje.
Nový jízdní řád platný od 12. prosince
najdete v příštím vydání Kláštereckých novin.
-lara-

První adventní neděle je v Klášterci neodmyslitelně spjata s rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Program začal jako
obvykle krátce po poledni otevřením vánočních trhů s ukázkami tradičních řemesel a vánočních zvyků. V průběhu odpoledne a podvečera se na pódiu postupně představily soubory ze základní umělecké školy, hrálo se na flétny, zpívalo... Krátce
před šestou hodinou pronesl k zaplněnému náměstí krátký proslov o adventu farář Artur Ściana a starosta Houška rozsvítil
první svíci na adventním věnci. Následoval ohňostroj a rozsvícení stromu. Po skončení se ozval dlouhý potlesk, ale z davu
zazněly i kritické hlasy. Některé návštěvníky nemile překvapil menší počet stánků a tím pádem větší fronty u těch ostatních,
jiní se nechali slyšet, že by příště mohl při ohňostroji zaznít jiný hudební doprovod než několik let opakovaná skladba Vůně
Vánoc od Heleny Vondráčkové. Den rozsvěcení vánočního stromu byl zároveň dnem zahájení výstavy Klášterecký Betlém
v galerii Kryt. Zájem o výtvory dětí z kláštereckých škol a školek byl jako obyčejně obrovský. Dáváte-li při prohlídce výstav
přednost klidnějšímu prostředí, máte možnost se na vystavené Betlémy zajít podívat až do konce prosince.
-lara-

Zdražení MHD se netýká slev ani celoroční průkazky
O zvýšení ceny plného jízdného v
MHD rozhodla na své listopadové
schůzi rada města. Od 1. ledna 2012
zaplatí cestující za jízdu autobusem
10 korun namísto stávajících 9 korun.
Cena zlevněného jízdného se měnit
nebude a zůstane i v příštím roce na
úrovni 5 korun. V platnosti zůstává i
celoroční průkazka pro cestující nad
65 let v hodnotě 200 korun.
Zdražení si podle vedoucí odboru

místního hospodářství a dopravy Ing.
Reli Slunečkové vyžádaly neustále
se zvyšující ceny pohonných hmot.
Naposledy se cena jízdného v MHD
upravovala směrem vzhůru před čtyřmi lety.
Nové jízdní řády obou linek MHD, platné od 11. prosince, najdete v příštím
čísle Kláštereckých novin. K dispozici
budou také na webových stránkách
města www.klasterec.cz
-lara-

Zámek v prosinci
V měsíci prosinci je zámek přístupný od úterý do soboty od 9 do 15
hodin. V období 18. 12. 2011 – 2.
1. 2012 bude zámek uzavřen!
Mimo stanovenou provozní dobu
je zámek přístupný pouze na
objednávku. Prohlídky v expozicích Muzea českého porcelánu,
Muzea čínského, japonského a
evropského porcelánu, Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové a
loutek rodiny Matěje Kopeckého
a v expozici minerálů začínají každou celou hodinu.

Poslední zasedání

zastupitelů

15. prosince se naposledy v letošním
roce sejdou klášterečtí zastupitelé.
Program jednání sice nemáme zatím
k dispozici, hlasovat se ale bude
zřejmě hned o několika důležitých
bodech. Vedle schvalování rozpočtu na příští rok, který bývá obvyklou
součástí prosincových jednání, se
bude určitě hodně diskutovat také
o chystaných změnách týkajících
se příspěvkových organizací města.
Pokud zastupitelé vyslyší doporučení
rady města, které radní přijali na své
říjnové schůzi, dojde k již delší dobu
zvažovanému přemístění Domu dětí
a mládeže ze stávajících prostor do
jednoho z pavilonů Základní školy
Petlerská. Z listopadové schůze rady
města pak vzešel návrh, aby zastupitelé rozhodli o sloučení knihovny,
kulturního domu a zámku do jediné
příspěvkové organizace, a to od 1.
ledna 2012. Bez ohledu na doporučení rady budou mít ale konečné slovo
zastupitelé. Teprve oni rozhodnou,
zda se chystané změny v příštím roce
uskuteční, nebo zda zůstanou prozatím jen na papíře.
-lara-
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Partnerství výborů doplní spolupráce radnic

Do Útočiště povede nová cesta
Vedle celé řady oprav, rekonstrukcí
a revitalizací, které ve svém důsledku především vylepšují již existující
chodníky, parkoviště či silnice se v
Klášterci připravují i některé zbrusu
nové stavby. Jednou z nich je stavební
akce pracovně nazvaná„Chodník Petlérská - Útočiště“. Pokud se ji podaří
zrealizovat, mohla by tato investice
ulehčit život nejednomu občanovi
města. „V dané lokalitě schází prostory pro pěší, které by spojily sídliště v ul.
Dlouhá a Petlérská s chatovou oblastí
v Útočišti a s nedalekými řadovými
garážemi,“ vysvětluje důvod plánované výstavby vedoucí odboru rozvoje

města a realizace investic Petr Knap.
Na zhruba čtvrt kilometru dlouhý
chodník od ulice Dlouhá ke garážím
navazuje druhá část stavby - nová
zpevněná krajnice vozovky podél
stávající silnice II/224 vedoucí až ke
křižovatce u kapličky v Útočišti. Nad
Kláštereckým potokem, který tato
krajnice nahoře u Útočiště kříží, je
navrhována nová dřevěná lávka. Dle
studie je součástí nově vybudovaného chodníku ze zámkové dlažby o
šířce 2 metry několik odpočinkových
zón s lavičkami, nasvícení veřejným
osvětlením a podél něj je pak navržena alej stromů.
-lara-

Klášterecký starosta Jan Houška a baarnský starosta Mark Röell s podepsanými smlouvami.
Řada členů baarnské delegace sice
přijela do Klášterce již poněkolikáté, pro nového starostu Baarnu byla
ovšem tato návštěva premiérou. A
slovy chvály nešetřil. „Jak jsme se blížili
ke Klášterci, byla krajina stále krásnější.
Moc se mi tady líbí.“
Přestože baarnský starosta složil
zdejší krajině poklonu, zážitek měl
vzhledem k husté mlze, halící město
po celou dobu jeho návštěvy, sotva
poloviční. „Klášterecké okolí udělalo
na pana starostu velký dojem a přitom
vlastně to nejkrásnější - okolní kopce
- vůbec neviděl. Trochu nás to pochopitelně mrzelo, ale snad tu není naposledy,“ věří Jan Houška.
Zatímco na samém počátku partnerství mohl Klášterec k Baarnu pouze
vzhlížet, dnes už je tomu podle starosty Houšky jinak. „Když vzpomenu
na dobu, kdy jsme byli v Holandsku
začátkem 90. let poprvé, rozdíl mezi
oběma městy byl propastný. Za těch
téměř dvacet let jsme se ale v mnoha
ohledech srovnali a dnes už můžeme
pracovat jako rovnocenní partneři.
Například při návštěvě v Základní škole
Školní byl pan starosta Röell, mimochodem velmi moderní a pragmatický člověk, velmi příjemně překvapen
jak technickým vybavením školy, tak
stavem budovy jako takové i menším
počtem žáků ve třídách, než jak tomu
mají u nich. Ocenil i pořádek a disciplínu, která na škole panuje.“
Hostitelé se pochopitelně snažili
vzácné návštěvě ukázat vše důležité
a zajímavé, čím se může Klášterec
pochlubit. Baarnská delegace tak
zavítala kromě již zmíněné školy také
na průmyslovou zónu, kde se holandští hosté podívali do prostor závodu
MK-mont illuminations vyrábějícího
světelnou výzdobu, prohlédli si zámek, lázeňský areál a na své výslovné
přání absolvovali také exkurzi v klášterecké porcelánce.

„Chtěli vidět něco tradičního a co jiného
by to mělo být než právě výroba porcelánu. Díky ochotě pana ředitele jsme
jim mohli jejich přání splnit a oni tak
měli možnost vidět celý proces výroby.
Při té příležitosti jsem jim popsal nedávnou historii zdejší porcelánky, kdy jeden
čas hrozil její úplný zánik, a následné
zmrtvýchvstání zdejší výroby. Dotkli
jsme se i tématu nezaměstnanosti,
kde jsem zmínil klíčovou roli města při
zrodu průmyslové zóny na konci 90. let,
kde našly práci stovky našich občanů,“
říká starosta Houška. Jak nám starosta Baarnu Mark Röell prozradil, průmyslový park Verne na něj udělal velký dojem. „Opravdu mě překvapilo, že
nepříliš velké město, jakým je Klášterec,
má takhle rozsáhlou industriální zónu s
tolika mezinárodními podniky.“
Výsledkem návštěvy Baarnských v
Klášterci není jen nová smlouva, ale
také nový model spolupráce. „Vedle
zahraničních výborů, které už dlouhá
léta rozvíjejí vzájemné partnerství,
bychom se chtěli zaměřit na větší spo-

rozvíjení kulturních a společenských
svazků, kontakty mezi městy budou
založeny na profesionální spolupráci
mezi jednotlivými úřady,“ vysvětluje
starosta Houška. „Obě země sice mají
odlišná státní zřízení - my jsme republika, zatímco Nizozemsko je království
- ale problémy, se kterými se setkáváme
v souvislosti s řízením města, jsou velmi
podobné. Můžeme si tak vzájemně předávat zkušenosti a poznatky. Vedoucí
odborů nebo vybraní zaměstnanci
městského úřadu by mohli jet na krátkodobou stáž do Holandska a naopak
k nám by přijeli lidé z baarnské radnice.
Jde o to, aby vzájemné návštěvy nebyly samoúčelné, ale aby ten, kdo se jich
zúčastní, měl ze získaných poznatků
užitek a dokázal je převést do praxe ve
svém městě.“ Stejného názoru byl i starosta Röell: „Klášterec i Baarn finančně
podporují výbory pro zahraniční spolupráci, ale chtějí mít i své vlastní projekty.
Města mezi sebou v posledních letech
neměla tolik kontaktů a to je třeba změnit. Nechceme činnost výborů nahradit,

lupráci přímo mezi městy, respektive
mezi oběma radnicemi. Zatímco první
typ spolupráce je založen na dobrovolnosti a jeho hlavním smyslem je

ale daleko spíš ji doplnit o nový rozměr.
Tajemníci obou měst naváží bližší kontakty a dají dohromady projekty, na
kterých by se mohla obě města společně podílet.“
Zatímco témata spolupráce na úrovni měst se teprve budou upřesňovat, baarnský i klášterecký výbor pro
zahraniční spolupráci mají už o nejbližších společných aktivitách konkrétní představu. „Výbory se domluvily,
že žáci z klášterecké Základní umělecké
školy uspořádají spolu s naší hudební
školou společný koncert v baanském
kostelíku u příležitosti oslav Dne královny, který připadá na 30. dubna,“ prozradila nám Saša Jansen z baarnského
výboru.
-lara-

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

Přišlo na adresu redakce ...
Jak dál na ZŠ Školní
Když potkám libovolného
známého, vždycky se řeč od
fotbalu přes muziku, politiku,
počasí ... stočí na moje povolání. Tradiční závěr debaty je, že
dotyčný by na kantořinu neměl
nervy a že dnešní děti (a tady
si laskavý čtenář raději dosadí
poněkud nespisovnější výrazy)
jsou nesnesitelné. Polemizovat
nemá cenu, každý jsme přece
byli vzorný žáček, ale ta dnešní
mládež...
Pravda je asi někde jinde. Tak,
jak se změnila celá naše společnost, změnily se i děti. Jsou
sebevědomější, otevřenější,
upřímnější. Nám doma kladli
na srdce, o čem můžeme na
veřejnosti mluvit a o čem mlčet.
To dnes už neplatí. Ale znamená to, že otevřenost je drzost či neomalenost?
Na druhou stranu všichni cítíme, že se změnily i možnosti zábavy a rozptýlení,
často bohužel mimo věkové či dokonce zákonné hranice.
Jak si poradit s problémy záškoláctví, šikany, zneužívání návykových látek a
dalších negativních jevů v životě našich dětí – to bylo základní téma školení, ke
kterému se sešli učitelé 14. listopadu s JUDr. Janou Mahdalíčkovou, Ph.D., vysokoškolskou pedagožkou z Masarykovy univerzity v Brně. Školení bylo zaměřeno hlavně na vysvětlení různých krizových okamžiků ve světle občanského i
trestního zákona, zákoníku práce, školských předpisů i interních pokynů. Paní
lektorka na příkladech z praxe ilustrovala, jak tragický může být dopad selhání
jednoho z vrcholů trojúhelníku škola – rodina – žák. A výsledek? Jak se změnila
práva dětí, změnila se i práva rodičů a učitelů. Teď už jde jen o to, abychom
všichni plnili své povinnosti a navzájem respektovali svá práva.
Mgr. B. Krhánek, ZŠ Školní

Ciboušovské vánoční zvonění
Občanské sdružení „Za Miřetice lepší“ ve spolupráci se
starousedlíky Ciboušova pořádá historicky první Ciboušovské vánoční zvonění.

Předvánoční setkání se uskuteční
u kapličky v Ciboušově
dne 16.12. od 16:30.
K příjemné pohodě přispěje dětský pěvecký sbor ZUŠ a
promluva kláštereckého kněze otce Artura.
Přijďte si poslechnout zvonění sto let starého zvonu a
vánočně se naladit.
Za„OS za Miřetice lepší“ Ivan Dimun
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Policie informuje ... Plán zimní údržby pro město Klášterec nad Ohří zimní období 2011 - 2012
Seznam ulic zařazených do zimní údržby
I. pořadí důležitosti - sjízdnost do 4 hodin
Seznam místních komunikací, kde
není prováděna zimní údržba

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.

Čokoládoví fetišisté v akci...
XV kláštereckém marketu zadrželi

zaměstnanci dva místní obyvatele při krádeži. 26letí muži sebrali
z regálu dvanáct kusů čokolád.
S ukrytým lupem se snažili projít
pokladnou bez placení. Na místo
přivolaní policisté zjistili, že oba dva
byli chomutovským soudem za
stejnou trestnou činnost odsouzeni
v nedávné době. Obvinění z trestného činu se nevyhnou ani v tomto
případě.

Zmizel jako Pan Tau ...
X56letý muž z Klášterce nad Ohří

si zapůjčil v květnu letošního roku
od poškozeného osobní vozidlo
Renault Laguna. Nějakou dobu
s ním jezdil, ale když se majitel
přestěhoval, odmítl mu auto vrátit. Nereaguje na výzvy k navrácení, poškozenému se vyhýbá a je
nekontaktní. Policisté zahájili vyšetřování trestného činu neoprávněné
užívání cizí věci.

Jako zázrakem se jí vrátila paměť ...
XŽena z Klášterce nad Ohří ozná-

mila na místní oddělení policie, že
jí kdosi odcizil z parkoviště v ulici
Václava Řezáče zaparkované vozidlo Renault 19. Škodu stanovila na
5 tisíc korun. Po odcizeném vozidle
bylo ihned vyhlášeno pátrání, které
však policisté mohou nyní ukončit.
Poškozená přišla o několik dní později znovu a sdělila, že ke krádeži
nedošlo. Auto totiž půjčila jiné osobě a na tuto skutečnost zapomněla.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem vyšetřování krádeže policisté
odloží.

Probil se až do vazby...
XV Klášterci nad Ohří vyšetřují poli-

cisté napadení, ke kterému došlo
v Lipové ulici. Šestatřicetiletý muž
zde zaútočil na dalšího muže, povalil ho na zem a v napadání pokračoval. Zranění, která poškozený
utrpěl, si vyžádala ošetření u lékaře
s následnou hospitalizací v nemocnici. Dobu léčení lékaři stanovili
na minimálně tři měsíce. Incident
policie šetří jako ublížení na zdraví
a výtržnictví. Pachatel byl z uvedených činů obviněn a skončil v policejní cele, neboť bude podán návrh
na jeho vzetí do vazby.

Nehlídaly si kabelky a přišly o ně ...
XOd konce října pátrali policisté

v Klášterci nad Ohří po totožnosti neznámého zloděje, který kradl
v místním baru. Dvěma návštěvnicím sebral v nestřeženém okamžiku
kabelky, které ponechaly odložené
bez dozoru na stole. Tašky se sice
našly na schodišti budovy, kde se bar
nachází, ale bez peněženek. Škodu
ženy vyčíslily na 1400 korun. Z uvedené krádeže policisté obvinili hned
dva místní obyvatele. Muži ve věku
19 a 23 let si obvinění již převzali.

17. listopadu – chodníky v kapsách a
spojovací chodníčky
Bezručova
Budovatelská – od ul. Sadová směr k
ul. Školní, levý chodník
Ciboušovská – směr Ciboušov, pravý
chodník
Dlouhá – od ul. Petlérská levý chodník
až k ul. Okružní
Havlíčkova od Třebízského do Vítězné
levá strana a od školy do Vítězné pravá
strana
Chodníky kolem parkovišť
Chomutovská – od světelné kříž. k ul.
Třebízského, pravý chodník
Karlovarská – od ul. Ruská směr Benzina, levý chodník
Klášterecká Jeseň
Komenského – chodníčky u jednotlivých kapes
Královéhradecká – za objektem
Lipová od Olšové – levá strana
Mírová, Kpt. Jaroše, Vítězná
Na Vyhlídce – spodní chodník
Nádražní – od AN k ČD
Nad Tunýlkem
Okružní, Olšová – směr ul. Školní, levý
chodník
Osvobozená – od světelné křiž. směr
Chomutov, pravá strana
Pionýrů – spojka do ul. Větrná
Pod Stadionem – od ul. Petlérská směr
k ul. U Potoka, levý chodník a všechny
chodníčky k domům a mezi nimi
Průmyslová zóna – žádný chodník
Příčná – směr od ul. Polní do ul. Okružní, pravý chodník
Rašovice
Rokycanova
Řezáčova – chodník podél silnice
Pražská
Sadová – směr od zdrav. střediska k ul.
Mírová, pravá strana
Svatopluka Čecha, Kostelní, Nerudova, Palackého, Cihlářská
Švermova
Topolová – směr koupaliště, levá strana
Třebízského – od I/13 k ul. Karlovarská, pravá strana
Tyršova, Ruská
U Potoka – od I/13 k Telecomu, levý
chodník
Urxova
Útočiště
V Zátiší
Větrná
Za Korkem
Zahradní – od náměstí k Palackého,
obě strany
Žitná – chodníček mezi parkovišti
Žižkova
Další neudržované:
• parkoviště
• chodníky k jednotlivým objektům,
které spojují vchody s hlavním chodníkem /účelové/
• chodníky, které nejsou přilehlé k silnici /spojky, zkratky/
• chodníky označené jako neudržované
• chodníky, které nejsou zařazeny
v jednotlivých pořadích při zajišťování schůdnosti.




ulice
17.listopadu
Autobusové nádraží
Budovatelská - část
Dlouhá
Chomutovská
Karlovarská
Královéhradecká
Lidická
náměstí Dr. E. Beneše
Okružní
Olšová
Polní
Průmyslová zóna
Příčná
Sadová
Školní
U Potoka
Útočiště - kaplička - AQUA
Zahradní
Petlérská
Nádražní
Pražská
Osvobozená

chodník
přilehlý hlavní, obě strany
kolem cukrárny a nástupiště
od ul. Sadové k ul. Školní vpravo
přilehlý před 669-530
od sv. křižovatky až na náměstí, strana kolem GSOŠ
od náměstí k ul. Ruské vpravo
přilehlý 419-430 a kolem zdrav. střediska
před 483-484
kolem dokola
přilehlý před 551-576
ke křiž. s ul. Školní vpravo
přilehlý obě strany až k PČR
pouze zastávky BUS
přilehlý 559-562
od Telecomu kolem zdravotního střediska, levý
přilehlý hlavní, obě strany
přilehlý od I/13 vpravo, od Telecomu vlevo
od ul. Palackého vpravo až do lázní
obě strany
od světelné k AN, obě strany, dále levá strana až k
nádraží ČD
od kolejí obě strany k V. Řezáče, pak jen levá strana
k čp. 392
od světelné křiž. směr CV levá strana

II. pořadí důležitosti - sjízdnost do 12 hodin
ulice
B. Němcové
Budovatelská
Ciboušov, Cihlářská - část
Ciboušovská
Družstevní
Havlíčkova
Husova
Ječná
Kamenka, Mírová
Ke Kyselce
Komenského
Kostelní, Kpt. Jaroše
Krátká
Lesní
Lipová
Luční
Na Vyhlídce
Nerudova, Palackého
Obchvat kolem koupaliště
Pionýrů
Pod Panoramou
Pod Pivovarem, Pod Skalkou
Pod Stadionem
Propoj Školní - Petlérská
Průsek, Přívozní, Rašovická
Řezáčova
Říční
Sadová - část
Souběžná
Sportovní, Sv. Čecha
Topolová
Třebízského
U Porcelánky
Útočiště, Vítězná, Zátiší
Žitná

chodník
od čp. 357-364
hlavní od Panoramy k ul. Na Vyhlídce
od I/13 k ul. Komenského, vlevo
přilehlý, obě strany
od ul. Třebízského ke škole
strana 225-234, pak od ČS k ul. Pražská
ano
přilehlý po celé délce
strana od 450-460, pak vpravo k ul. Ciboušovská
před 641-643
od 534 po křiž s ul. Větrná, od školky obě strany
levá strana 550-565 k ul. Olšová
ano
horní chodník před objektem
od Ul. 17. listopadu strana 502-511
511-516 k ul. Sadová a dolů k Telecomu
přilehlý 395-403
od čp. 376-380 + střední chodník
od Billy směr ul. Mírová, levá strana
přilehlý
strana před 577-581
od I/13 kolem hotelu k ul. Karlovarská
přilehlý od ul. B. Němcové až k porcelánce, naproti
u obj. 105-107
přilehlý 644-650, pak 663-665

III. pořadí důležitosti - sjízdnost do 48 hodin
ulice
17. listopadu - část, B. Němcové - část, Bezručova, Dukelská, Jižní, K Rašovické lávce, Klášterecká Jeseň, Komenského - část, Lidická - kapsa, Nad
Tunýlkem, Propoj Topolová - Školní, Přívozní, Rašovice, Rokycanova, Ruská, Řezáčova - část, Sadová - zezadu, Severní, Slunečná, Sportovní - část,
spodní, Svahová, Švermova, Tyršova, Urxova, Útočiště, Vítězná - část, Vodní, Za Korkem, Žižkova
Propoj Dlouhá - Útočiště
Parkoviště
17. listopadu, Dlouhá, Lesní, Petlérská - Market, Sportovní, Školní, U Odety

chodník
ne

ano
průjezd

Celý dokument Plán zimní údržby pro město Klášterec nad Ohří zimní období 2011 - 2012 najdete na stránkách města
www.klasterec.cz Kromě výše uvedených harmonogramů zde najdete seznam mechanismů užitých pro zimní údržbu a
seznam úložišť posypového materiálu a dále části věnované organizaci a postupu při zimní údržbě, základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti, posyp schodů a podchodů a řešení kalamitních situací.

pedagogické okénko
Dyslexie a její náprava
pokr. z minula... Pokud máte pocit, že
vaše dítě má specifickou poruchu
učení, promluvte si nejprve s jeho
učitelkou/učitelem a zjistěte, jak se
dítko projevuje ve škole. Zeptejte
se, zda pedagog má také podezření
na specifickou poruchu. Učitel má
přehled o tom, co a do jaké míry má
dítě ovládat v konkrétní fázi výuky.
Pokud dojdete společně k rozhodnutí potřeby vyšetření SPU, můžete
se například obrátit na pedagogickopsychologickou poradnu, kde vám
ochotně poradí. Speciální pedagogové, ať už ve škole nebo v poradně,
pak budou s vaším dítětem pracovat
a pomáhat mu s nápravou dyslexie.
Největší kus práce ale budete muset
udělat Vy doma. Dítě se specifickou
poruchou učení potřebuje odlišný
způsob přípravy do školy i jinou
formu procvičování probrané látky
doma. Je nutné zaměřit se na posilování jeho silných stránek v učivu,
které mu pomohou správně pracovat při práci i s těmi slabšími stránkami. Děti velice rády dělají všelijaká
bludiště, hledají rozdíly na obrázcích
nebo hrají slovní fotbal. A přesně
takové a mnohé jiné hry pomáhají
ke správnému rozvoji slovní zásoby,
k dobrému sluchovému i zrakovému
rozlišování, které je pro čtení nesmírně důležité.
Děti s poruchou učení bývají často
na jednom z posledních míst při
hodnocení učiva ve škole. Proto se
může stát, že jsou časem na školu
naštvané, nebaví je, mají špatný
pocit ze sebe samotných, nevěří
si a jejich frustrace může přejít do
agresivity nebo naopak úplné pasivity. Nenuťte proto děti, aby se učily
denně několik hodin. Stačí 20 až 30
minut každodenní pravidelné práce
na nápravných cvicích a k tomu hlasité čtení třeba večer před spaním.
Je výborné, pokud se rodič s dítětem při čtení střídá, dítě má alespoň
možnost si malinko odpočinout a
ještě slyší, jak má správně čtení znít.
Důležité je dbát na správnou větnou
intonaci, dělat dostatečné pomlky
mezi větami a následně si povídat
o tom, co jste právě spolu přečetli.
A také dítěti dopřejte pocit úspěchu,
ať už to bude ve sportu, v některém
zájmovém kroužku nebo třeba při
jízdě na koni. Ať dítě zažívá pocit, že
je v něčem opravdu dobré nebo i
výjimečné.
Mgr. Jana Lhotská
speciální pedagog PPP Kadaň

Sběrný dvůr
o svátcích
So 24. 12. 2011 ZAVŘENO
Ne 25. 12. 2011 ZAVŘENO
Po 26. 12. 2011 8:00 - 14:00
Ne 01. 01. 2012 ZAVŘENO
V ostatní dny platí běžná provozní doba,
tj. Po - Pá 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00; So
zavřeno; Ne 8:00 - 14:00.
Občané mohou do sběrného dvora
bezplatně odložit: papír, plast, textil,
sklo, bioodpad, objemný odpad z
domácnosti (nábytek, koberce), pneumatiky, železný šrot, motorový olej,
olejové filtry, obaly od barev a ředidel, znečištěné hadry;, elektrozařízení (lednice, pračky, televize, kuchyňské spotřebiče), baterie, zářivky a
výbojky, veškerý nebezpečný odpad,
chemikálie.
Uložení stavebního a demoličního
odpadu je zpoplatněno.
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Adventní štrúdlování přilákalo mlsné jazýčky
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhl
v městské knihovně další ročník
Adventního štrúdlování. Obliba této
akce ve městě opravdu stoupá a
to nás jako organizátory velice těší.
Akce se zúčastnila přibližně stovka
lidí. Bohužel se tedy nedostalo na
všechny, kteří chtěli hodnotit, i když
ochutnat štrúdl mohl snad úplně
každý. Celkem dvanáct dodaných
výborných štrúdlů tak nakonec
hodnotilo plných 52 rozhodčích. Po
sečtení všech hlasů byly vyhodnoceny tři letošní nejlepší klášterecké
štrúdly.

Akci celý večer provázely dva soubory ze základní umělecké školy – flétnový soubor PETTINI a pěvecký sbor.
Koledy v jejich podání navodily tu
pravou vánoční atmosféru. V průběhu hodnocení si mohli návštěvníci
soutěže vyslechnout také moderní
skladby. Pro všechny, kdo se akce
zúčastnili, byla knihovna dokořán,
a tak se i ti, kteří do knihovny dosud
nechodí, mohli seznámit s jejími prostorami a zvážit, zda se do knihovny
přece jen nepřihlásit. Souběžně probíhá také prodejní výstava vánočních
dekorací, která se všem velice líbila.

Vítání
občánků
Josef Stratinský

Jakub Škvrna

Martin Červený

• Dobrou chuť ;O)
• 1. místo Václava Adámková
• 2. místo Vladimíra Bišová
• 3. místo Zdeňka Seifrtová

ŘÁDKOVÁ
Hledám dům se zahradou v Klášterci a okolí.
Tel.: 724 657 421
Pronajmu popř. prodám garsonku s balkonem v Klášterci.
Tel. 603 832 090

• Václava Adámková
Celá akce plynula v příjemné vánoční
pohodě, a tak nakonec i počtem lidí
poněkud zaskočené pořadatele přešla tréma a byli schopni poskytnout
rozhovory dvěma místním televizím,
které o akci projevily zájem. Nezbývá
nám než popřát vám všem příjemný
a klidný advent a nádherné Vánoce
strávené v kruhu nejbližších. A pokud
vás tato pěkná akce přiměla přihlásit
se do knihovny, moc se tu na vás na
všechny těšíme.
-M. Biša-

Daniel Heller

Přišlo na adresu redakce ...
P ŘÍP R AV N Á T ŘÍD A – P ROČ A NO?

Veronika Lacková

Pronajmu dlouhodobě velikou
garáž - vejdou se i 2 auta, novostavba, elektrika, v ulici Nádražní. Cena
1.700,- Kč/měs.
Tel.: 724 185 746
Prodám chalupu ve Vykmanově
(Perštejn).
Tel.: 723 908 448
Pronájem bytů: garsonky, 2+1,
3+1. Dlouhodobě.
Tel.: 777 818 144

INZERCE

Krátce z města
Rada města schválila poskytnutí finančních darů na úhradu části
nákladů spojených s koupí bytu
v bytovém domě Mírová 480 a Mírová 481 za podmínky schválení změny rozpočtu Zastupitelstvem města
Klášterce nad Ohří.

Informací z oblasti školství se
v poslední době v médiích objevuje
stále více. Jsou to informace, které
souvisejí se změnami stávající školské legislativy a měly by vstoupit v
platnost v nejbližších letech. Co však
již zavedeno je a platit bude i nadále,
je příprava žáků na plnění povinné
školní docházky v rámci přípravných
tříd. Ze současných vzdělávacích
trendů má tato forma předškolního
vzdělávání stále zelenou, odborníky je podporována a zároveň velice
kladně hodnocena. Přípravná třída
je včleněna mezi mateřskou školu
a první ročník školy základní. Jejím
cílem je systematická příprava dětí
k bezproblémovému začlenění do
první třídy.
Přestup dětí z mateřské školy na
základní školu není u všech bezproblémový, a tak je odklad školní
docházky otázkou pro nejednu rodinu. Přípravná třída je jedním z řešení
a je zcela určitě výhodnou nabídkou
pro rodiče těch dětí, kterým pedagogicko-psychologická poradna zjistí,
že nejsou z jakéhokoli důvodu pro
vstup do základní školy připraveny.
Otázkou je, zda po odkladu školní docházky dát dítě (budoucího
prvňáčka) zpět do mateřské školy,
či využít možností přípravné třídy
při základní škole. V mateřské škole
bude procházet relativně stejnou
předškolní průpravou jako v loňském
roce. Nehledě k tomu, že i z psychologického hlediska je vhodnější, když
se dítě nemusí vracet, ale jde dál. Tímto sdělením rozhodně není popíráno
či snad znevažováno úsilí učitelek
budoucích školáků v mateřské škole.
V přeplněné třídě mateřské školy se
mu však učitelka nemůže věnovat
tak, jak by potřebovalo. Protože když
srovnáme počty dětí v obou zařízeních, výhodněji z tohoto porovnání
vychází třída přípravná při základní
škole. Ta je naplňována do počtu 15
žáků. Pedagog v této třídě má tedy
mnohem lepší podmínky pro své
výchovně-vzdělávací působení na
dítě. Má prostor pro individuální práci s každým dítětem a zároveň i pro

zohlednění jeho potřeb, možností i
zájmů. Práci učitele v přípravné třídě
vykonává kvalifikovaný učitel pro I.
st. ZŠ a speciální pedagogiku s praxí
v mateřské škole. Výhodou přípravné třídy je i práce asistenta pedagoga přímo ve třídě, který se nemalou
měrou podílí na tom, aby i děti pomalejší či méně úspěšné zažily pocit
úspěchu a radosti. Přípravná třída
se nezapočítává do devítileté školní
docházky a neučí se zde učivo 1. ročníku základní školy, ale využívá všech
zástupných aktivit, které ke zefektivnění přípravy budoucích prvňáčků
škola nabízí. Žáci se zapojují do všech
činností, které podporují jejich rozvoj
– výstavy, besedy, divadla, soutěže,
exkurze, vystoupení, školní projekty
atd. Využívají vhodných odborných
učeben školy – počítačové třídy, pracují s interaktivní tabulí, navštěvují
tělocvičnu a přilehlý sportovní areál
školy. Převážná část žáků přípravné
třídy využívá i možnosti logopedické
nápravy, pobytu ve školní družině
a stravování ve školní jídelně. Jako
předškoláci se ve školním prostředí
cítí důležitější, žijí se školou, poznávají její režim i návyky, zvykají si na
školní povinnosti. Potkávají své malé
i velké spolužáky a ve třídě mají vedle nezbytných hraček i kousek té
budoucí školy.
Mnohaleté poznatky a zkušenosti
nejen našich učitelek prvních tříd
s žáky z přípravných tříd jednoznačně sdělují – děti jsou lépe připravené
na psaní a čtení, mnohem snadněji
zvládají roli prvňáčka, protože nejsou
stresovány neznámým prostředím a
současně novými požadavky první
třídy. Přípravná třída na naší škole v
Petlérské ulici má mnohaletou tradici. Nabízí odpovídající prostředí i péči
pro děti s odkladem školní docházky. Proč tedy i Vašim dětem, které
ještě nejsou pro povinnou školní
docházku zralé, neumožnit, aby se i
pro ně stala kvalitním přechodným
můstkem mezi školou mateřskou a
základní?
Mgr. Eva Růžičková, třídní učitelka
přípravné třídy ZŠ Petlerská
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Předvánoční akce Domu dětí a mládeže
Poslední měsíc v roce je tady a s ním
přichází i čas typicky předvánoční
nabídky kulturních akcí. Celou řadu
jich i letos přichystal Dům dětí a mládeže.
Od 21. listopadu do 6. prosince probíhá v lázeňském areálu Zdobení
vánočních stromečků. Jako každý
rok touto dobu je před restaurantem
Peřeje připraveno několik stromků,
které si mohou po libosti ozdobit
kolektivy ze základních a mateřských
škol, střední školy, základní umělecké školy, DDM, zámku a městského
ústavu sociálních služeb. Každý stromeček bude mít své číslo a veřejnost
bude moci hlasovat v Peřejích. Zimní
procházku do zámeckého parku a
lázní tak můžete spojit i s prohlídkou
ozdobených stromků. Slavnostní

vyhlášení nejhezčího stromečku
proběhne ve středu 7. prosince od
10 hodin v restauraci Peřeje. Vítězové
se mohou těšit na hodnotné ceny, na
ostatní čekají sladkosti. Tradiční předvánoční akci pořádá Volňásek spolu s
restaurací Peřeje.
V sobotu 10. prosince se školáci i
předškoláci budou moci vypravit
na dobrodružnou cestu Vánočním
pohádkovým lesem. Pohádkové
putování zámeckým parkem do
Peřejí ovládnou tentokrát Šmoulové,
žhavá novinka pro děti s nádechem
nostalgie pro rodiče. Šedesátikorunovou vstupenku si můžete koupit v
předprodeji ve Volňásku, a to vždy od
pondělí do čtvrtka od 9 do 17 hodin.
Pozadu nezůstal s předvánoční
nadílkou ani DDM Klubíčko. Kromě
Klubíčkové Mikulášské besídky, která
se uskuteční 4. prosince, chystá Klubíčko také Vánoční seminář s Jíťou a
tradiční Vánoční výstavu.
-lara-

Vánoční bohoslužby Farnost Klášterec nad Ohří
24.12. 2011 (sobota) Štědrý den
21.00 hod.: PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
25.12. 2011 (neděle) Slavnost Narození Páně
10.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
26.12. 2011 (pondělí) Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka)
10.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
27.12. 2011 (úterý) Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty – při mši sv. obřad svěcení
a podávaní vína (je možnost přinést k posvěcení vlastní víno - všichni jsou srdečně
zváni)
17.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
28.12. 2011 (středa) Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
17.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
29.12. 2011 (čtvrtek) MŠE SVATÁ SE NEKONÁ
30.12. 2011 (pátek) Svátek Svaté rodiny - Mše na zakončení občanského roku
17.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
31.12. 2011 (sobota) MŠE SVATÁ SE NEKONÁ
01.01. 2012 (neděle) Slavnost Matky Boží Panny Marie
(Světový den modliteb za mír)
10.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

veterinární okénko
Vážení majitelé domácích mazlíčků, ve veterinárním okénku vám
opět přinášíme aktuální téma s
veterinární tématikou. V tomto
čísle se budu věnovat cestování se zvířecími mazlíčky, jelikož v
poslední době s sebou své čtyřnohé kamarády berete na dovolenou stále častěji a měli byste proto
vědět, že se od Nového roku chystají změny v podmínkách, které je
nutné při cestování do zahraničí
splnit.
V rámci cestování po České republice musí mít pejsci očkovací průkaz
či pas, ve kterém je platné očkování proti vzteklině. Povinností chovatele je zajistit očkování pejska,
ale také lišek a jezevců držených v
zajetí, ve stáří 3 měsíců právě proti
vzteklině a poté během účinnosti
dané vakcíny včasné přeočkování.
Očkování bude potvrzeno do průkazu nebo pasu. Tento doklad chovatel uchovává po dobu platnosti
očkování.
Na území České republiky neplatí
všeobecná povinnost označení
pejsků mikročipem. Záleží pak
na jednotlivých obcích, zda čipování zavedou jako povinné, jako
je tomu například v Klášterci nad
Ohří. Obec pak čipování majiteli
zpět uhradí. Proto, než půjdete
přihlásit svého nového pejska
na městský úřad, měl by už mít
od veterinárního lékaře mikročip
umístěný. Čip se zpravidla aplikuje
na levou stranu krku pod kůži.
Při cestování do zahraničí je nutné,
aby pejsci, kočičky a fretky starší tří
měsíců byli označeni mikročipem
a doprovázeni pasem s platným
očkováním proti vzteklině. Za
platné očkování proti vzteklině se
považuje očkování 21 dnů po vakcinaci. V letošním roce došlo v případě očkování k určitým změnám.
Od 3. 7. 2011 označují veterinární
lékaři zvířata pro účely cestování
pouze mikročipem. Tetování je
uznáno jako možný způsob označení pouze tehdy, pokud je jasně
čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.
Některé státy v rámci EU měly pro
cestování se zvířecími mazlíčky
další zvláštní požadavky. Některé
z nich budou ovšem od 1. 1. 2012
změněny!! Jedná se o Velkou Británii, Irsko, Švédsko a Maltu, ve kterých 31. 12. 2011 končí povinnost
provádění sérologického vyšetření
na prokázání titru protilátek proti
vzteklině u psů a koček. Zvířátko
však musí být ošetřeno proti klíšťatům (neplatí pro Švédsko).
I když hlavní sezona pro cestování
a dovolené skončila, věřím, že vám
informace byly užitečné, a můžete
tak začít plánovat dovolenou i s
vašimi věrnými společníky na příští
rok.
MVDr. Petra Honomichlová
veterinární klinika U Koupaliště

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 31. prosince
Galerie Kryt
KLÁŠTERECKÝ BETLÉM
1. prosince od 9 do 17 hodin
MÚSS
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
1. prosince v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
ČR 2011, 107 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč
1. prosince od 17.30 hodin
Kulturní dům
PŘEDVÁNOČNÍ MÓDNÍ SHOW
Pořádá SALON MARYBEL FASHION.
Vstupné: 50 Kč

Městský ústav sociálních
služeb v Klášterci nad Ohří
a jeho uživatelé děkují
manželům Stankeovým za
mnohaletou spolupráci a
do dalších let přejí mnoho
zdraví a životní pohody.
Věra Bobisudová

8. prosince od 16 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ SHOW
S divadlem HNEDLE VEDLE pro děti a

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA*

náš
tip

USA/VB 2011, 98 minut, český dabing.
Animovaný film konečně
nabízí odpověď na otázku,
která nedá spát žádnému
dítěti: Jak jen to Santa dělá,
že dokáže během jedné
noci nadělit všechny dárky?
Odpovědí na ni je existence
Santovy provozní základny ukryté pod Severním
pólem, která je plná veselí a
té nejmodernější techniky.
Jádrem celého filmu je ale
příběh, jehož složky jsou jako
vystřižené z klasické vánoční
pohádky – úsměvně nefunkční rodina a nečekaný hrdina: Santův nejmladší syn Arthur.
Když Santův fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek milionů, o které
se stará, vydává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod s
časem, během kterého má za úkol doručit poslední vánoční dárek na světě dřív, než se
rozední.
Mládeži přístupné, Vstupné: 75,- Kč
2. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ
2. prosince v 16 a 18 hodin
Kino Svět
V PEŘINĚ
ČR 2011, 103 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč

rodiče z MŠ Bruslička
8. prosince 19 hodin
Kino Svět
DLUH
USA 2010, 114 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč

3. prosince v 16 a 18 hodin
Kino Svět
KUNG FU PANDA 2
USA 2011, 90 minut, český dabing.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 40,- Kč

9. prosince od 17 hodin
Zámek
VÁNOČNÍ SHOW
aneb „Čerti jsou pryč, těšíme se na Vánoce“ Vánoční pořad plný písniček, legrace
a soutěží v podání Tomáše Bartáka, Pavlíny Svobodové a skupiny Kiksvokál.
Vstupné: 30,- Kč

3. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
VĚNEČEK
K tanci hraje taneční skupina Metrum
večerem provázejí Dagmar Knížetová
a Jiří Čáp. V programu vystoupí taneční
skupina SIGN CRAB. Vstup pouze ve společenském oblečení!
Vstupné: 170,- Kč

9. prosince v 19 hodin
Kino Svět
DŮM
Česko/Slovensko 2011, 100 minut, český
dabing. Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 70,- Kč

6. prosince v 19 hodin
Kino Svět
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
USA/VB 2011, 101 minut, české titulky.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 75,- Kč

P o s l e d n í s e t k á n í u č i t e l ů p r oj e k t u S p i c e

PODĚKOVÁNÍ

7. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
PŘEDNÁŠKA O REIKI, MOCI PODVĚDOMÍ A SÍLE MYŠLENKY
Přednášku vede Zuzana Zíková Reiki
– mistr.
Vstupné zdarma

Prosinec: 16. pátek a 17. sobota v 16.00 a 18.00 hodin

Přišlo na adresu redakce ...
Ve dnech 11. až 13. 11. 2011 se v Bruselu uskutečnilo poslední setkání učitelů z celé Evropy
zapojených do projektu Spice. ZŠ Školní zastupovala Ing. Monika Bártová. Na setkání se diskutovalo o jednotlivých příkladech dobré praxe a
jejich aplikaci. Dále proběhlo celkové hodnocení projektu, který v tomto roce končí.
Na naší škole jsme v loňském roce zkoušeli
tři příklady z ostatních zemí Evropy: „Golden
Coins“ (Finsko), „Kitchen in the Lab“ (Polsko)
a „Reaction Velocity“ (Portugalsko). Všechny
příklady, které vyzkoušeli v hodinách chemie
žáci 8.B spolu s paní učitelkou Bártovou, byly
zajímavé a určitě si je v budoucnu vyzkouší i
ostatní žáci.
-ZŠ Školní-

7. prosince v 19 hodin
Kino Svět
ALOIS NEBEL
Česko 2011, 87 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč

10. sobota v 19 hodin
Kino Svět
NÁKAZA
USA/Spojené arabské emiráty 2011, 105
minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč
13. prosince v 19 hodin
Kino Svět
PARANORMAL ACTIVITY 3
USA 2011, 84 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 70,- Kč
14. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA S KAPELOU A SBOREM
Vstupné: 270,- Kč, od 8. řady 245,- Kč
15. prosince v 19 hodin
Kino Svět
HAPPY HAPPY
Norsko 2010, 88 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 80,- Kč
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Atleti zakončili krosovou sezonu

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

opět suverénně vyhrál Ondra
Chloupek, za ním doběhl Lukáš
Bartoň. Krásný souboj o bronzovou medaili svedl Roman Čech,
který má zatím ve své sbírce
čtvrtá a pátá místa. Bronzovou
medaili měl téměř na dosah, ale
na cílové čáře ho bohužel soupeř
předběhl, a tak si Roman odvezl
neoblíbené čtvrté místo. Ale i tak
musím Romana velice pochválit.

Základní část se přehoupla do druhé poloviny
HC Řisuty - HC Klášterec nad Ohří 1 : 4
Šlágr šestnáctého kola II. hokejové ligy-západ svedl dohromady zatím dva nejlepší týmy soutěže. Vedoucí Klášterec nad Ohří v něm vrátil Řisutům na jejich
kluzišti ve Slaném porážku z první čtvrtiny a zvýšil náskok v tabulce na šest
bodů. Roman Pražák se opět vyznamenal dvěma krásnými góly.
Třetiny: 0:0, 1:1, 0:3
23. Ton (Scherzl) – 38. Kalinovič (Polanský, Řepík), 49. Pražák (Stehlík, Řezníček),
52. Pražák (Žižka, Řezníček), 60. Stehlík.
HC Draci Bílina – HC Klášterec nad Ohří 0 : 5
Klášterec si poradil s bílinskými Draky suverénním způsobem a Damašek uhájil
čisté konto. Přitom bílinští Draci byli dlouho lepším týmem, ale nedokázali se
brankově prosadit. Naopak klášterečtí hokejisté rozhodli duel v rozmezí jedné
minuty závěrečné třetiny. Nejdříve se po 26 vteřinách od úvodního hvizdu trefil Polanský 0:3. Uběhlo pouhých 42 vteřin a brankář Fikrt lovil puk počtvrté ze
své sítě. Tři vteřiny před závěrečnou třetinou pak Polanský svou druhou brankou v utkání uzavřel závěrečné skóre.

Jelikož nebyla vypsaná kategorie
předžactva r. 2000, museli kluci
běžet společně s mladší žactvem.
Ale zahanbit se nadali. Vašek
Zahrádka a Marcel Červenka se
s náročnou tratí poprali dobře
a doběhli na 7. resp. 8. místě. Za
sebou nechali dokonce i starší kluky r. 1999 a 1998. Sbírku
medailí a umístění, které atleti
získali na přespolních bězích, nelze hodnotit jinak než jako veliký
úspěch.
Skupinka běžců (Lukáš, Ondra,
Dan, Marcel, Vašek, Hanička a
Maruška) se navíc každou neděli
zúčastňuje Zimního běžeckého
poháru, který má 18 náročných
závodů. Zatím je odběhnuto
pouze 5 kol. Uvidíme, jak se to
promítne do halové sezony, která
začne již v prosinci a končí v březnu republikovým šampionátem
staršího žactva, kam se zkusíme
probojovat.
V. Blašková, trenérka

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

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

Poslední dva závody letošní krosové sezony mají naši atleti za
sebou. Získali v nich 12 medailí.
V první závodě se nám vedlo
výtečně, když jsme z Kadaně přivezli 8 medailí. O zlato se postarali Filip Chlup a Lukáš Bartoň. Na
stříbrném stupínku stáli: Hanička
Čechová, která bojovala se staršími závodnicemi, Matěj Vejražka,
Michaela Macháčková, Ondra
Chloupek a Daniel Vejražka. Pro
bronzovou medaili si vystoupil Marcel Červenka. Kousek od
medaile byla opět Maruška Dvořáková a Eliška Kvasničková. Páté
místo obsadila Erika Rauscherová
a šesté místo patřilo Aničce Andělové a Honzíkovi Podzimkovi.
Krosovou sezonu jsme zakončili
Karlovarským krosem ve Staré
Roli. Na trati dlouhé 250 m předvedl své sprinterské schopnosti
Filip Chlup, když si doběhl pro
stříbrnou medaili. Na stejné trati
se představila i děvčata, Hanička
Čechová a Maruška Dvořáková.
Hanička opět udržela neporazitelnost ve své kategorii a odvezla si jak jinak než zlato. Maruška
skončila na pátém místě se ztrátou 2 vteřin na medaili. V kategorii mladších žáků na trati 1000 m

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří

ZAHÁJEN PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
NABÍZÍME :

Vánoční stromky řezané
Vánoční stromky v kontejneru
Adventní věnce,vánoční ozdoby a dekorace
Dárkové poukazy na nákup dřevin a doplňku dle vlastního
výběru
Příjemnou vánoční atmosféru s občerstvením
Otvírací doba:
po - pá 9.00 - 17.00, so 8.00 - 12.00
so 03.12.
ne 04.12.
so 10.12.
ne 11.12.
so 17.12.
ne 18.12.

09.00- 17.00
08.00-12.00 bronzová
09.00-17.00
08.00-17.00 stříbrná
09.00-17.00
08.00-12.00 zlatá

Prodejní místo:
Zahradnické centrum Studený s.r.o.
Tušimice 27

PROSÍME, VEMTE SI NÁS !!

Třetiny: 0:1, 0:1, 0:3
9. Jáchym (Miklovič, Bečvář), 40. Kalinovič (Řezníček), 41. Polanský, 42. Pražák
(Stehlík), 60. Polanský (Stehlík, Řepík)
HC Klášterec nad Ohří – HC Vlci Jablonec nad Nisou 3 : 2 sn
Zápas se hrál velice opatrně na obou stranách. Utkání po 60 minutách skončilo
nerozhodně a muselo se prodlužovat. I po prodloužení byl stav stále nerozhodný, a tak přišly na řadu samostatné nájezdy. Rozhodující branku Klášterce
vstřelil Jindřich Růžek.
Třetiny: 1:0, 0:1, 1:1, 0:0 - 1:0
7. Hofmeister (Růžek, Toman), 58. Mašek (Dostál), 65. Růžek - 37. Stehno (Nevyhoštěný), 43. Bříška (Nevyhoštěný, Stehno)
HC Klášterec nad Ohří – HC Kobra Praha 4 : 2
Ve vyrovnaném zápase se blýskl hattrickem Jan Stehlík. Negativní stránkou
pak bylo odstoupení Ladislava Řezníčka, který ze zdravotních důvodů utkání
nedohrál. Naopak pozitivní hodnocení určitě šlo na Damaškův výkon. Klášterecký brankář v předposlední minutě utkání předvedl sérii zákroků, kterou
uhájil svou svatyni a podržel svůj tým. Pouhou sekundu před závěrečnou sirénou završil svůj hattrick do prázdné branky Jan Stehlík.
Třetiny: 2:1, 0:1, 2:0.
8. Stehlík (Polanský), 18. Růžek (Hofmeister), 42. Stehlík (Freiberg), 60. Stehlík
- 11. Milfait (Bárta), 40. Pohl (Milfait)

PSÍ ÚTULEK Klášterec nad Ohří
navštivte nás, děkujeme
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