Folková Evža - 22. 3. 2014 Porcelánové Velikonoce - 20. 4. 2014 Stavění májky - 30. 4. 2014 Zahájení turistické sezóny - 17. 5. 2014 Country koza - 7. 6. 2014 Klosterlin - 12. - 14.. 6. 2014 Sochařské sympozium ve dřevě - 24. - 29. 6. 2014
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Starostku zastupitelé neodvolali
Únorové zasedání zastupitelstva mělo
chvílemi vyhrocenou atmosféru.
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Sloupek pro starostku
Vážení občané, čtenáři,
dovolte mi Vás pozdravit v dalším čísle
Kláštereckých novin. Věřím, že zimu
máme definitivně za sebou a čekají nás
jen dny naplněné sluníčkem. Já osobně mám toto období velmi ráda, neboť
příroda se probouzí a lidé se začínají
více pohybovat v ulicích našeho města.
V tomto období se ale také dokončují přípravy na
investiční akce,
které máme v
plánu zrealizovat
v letošním roce.
Určitě se kromě
plánovaných akcí
připravíme
na
nutné opravy či rekonstrukce chodníků a komunikací. Nesmíme zapomínat na každodenní život a potřeby nás
všech ve městě.
Nesmím zapomenout ani na přípravu
kulturních, sportovních a společenských akcí, která intenzivně probíhá.
K dispozici je již přehled plánovaných
akcí, při jehož tvorbě jsme se snažili
připravit program pro všechny věkové
kategorie a zájmové skupiny. Je velmi
příjemné se s Vámi potkávat při těchto
příležitostech a vzájemně si předávat
informace, podněty či připomínky.
Děkuji za podporu a přeji krásné, skoro
jarní dny.
Vaše starostka Kateřina Mazánková

! Výzva občanům !
Historie porcelánky
V roce 1794 byla v Klášterci nad Ohří
založena druhá nejstarší porcelánka
v českých zemích. Od jejího založení
tedy letos uplyne rovných 220 let a to
už je důvod k oslavě. Byli bychom velice rádi, abyste se na této oslavě podíleli
společně s naší galerií Kryt i Vy, občané
našeho města. Proto si Vám dovolujeme předložit tuto výzvu.
Galerie Kryt se při příležitosti výročí
založení porcelánky v Klášterci nad
Ohří rozhodla uspořádat výstavu o
její historii a vyzývá všechny majitele různých dokumentů, katalogů,
obrazů, obrázků a fotografií, které
zachycují kláštereckou porcelánku v
různých fázích jejího vývoje a kteří
by se jejich zapůjčením rádi podíleli
na spoluvytváření této výstavy, aby
materiály zaslali či přinesli do galerie
Kryt nejpozději do 30. 4. 2014.
Výstava je plánována na září 2014 a poskytnuté materiály budou po ukončení
výstavy samozřejmě v pořádku vráceny majitelům.
Materiály zasílejte na adresu:
Galerie KRYT (Mgr. Lenka Fricová)
Nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
e-mail: galerie@muklasterec.cz

Veletrh Holiday World opět s naší účastí

Bookgiving day Daruj knihu!
Městská knihovna v Klášterci se v pátek
14. 2. připojila k celosvětovému dni darování knih (Bookgiving day). Knihovnice vybraly několik knih, které potom
spolu s vedoucím darovaly na dvě místa,
kde knížky ještě udělají hodně radosti.
Prvním z nich byla ubytovna Naděje, ve
které žijí ti méně šťastní z nás. Dospělí,
děti, senioři. Tematický mix knížek, které jsme vybrali, rozšíří jejich knihovničku. Druhým místem, kde jsme darovali
knihy, bylo dětské oddělení nemocnice
v Kadani. Po domluvě s ředitelem Josefem Maškem jsme se zastavili i zde. V
nemocnici jsme chtěli nejenom knihy
darovat, ale dětem po obědě i přečíst
pohádku. Bohužel, tedy vlastně bohudík, oddělení zelo téměř prázdnotou.
A tak jsme předali knížky sestřičkám a
dvěma dítkám, které na oddělení ještě
byly. I zde měli z nečekaného daru radost. Ještě jsme se sestřičkami a primářkou Kotalíkovou pohovořili o čtenářství
dětí a už jsme se opět vraceli do knihovny otevřít našim netrpělivým čtenářům.
Byl to pěkný den.
-M.Bíša-

Klášterec nad Ohří se opět po roce představil návštěvníkům veletrhu Holiday World jako zajímavá turistická destinace. Letošní již 23. ročník prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu se uskutečnil na pražském výstavišti v Holešovicích
ve dnech 20. až 23. února, a to souběžně s dalšími dvěma veletrhy - TOP GASTRO a GOLF WORLD PRAGUE. Pro profesionály z oblasti cestovního ruchu i milovníky cestování z řad široké veřejnosti přichystali organizátoři veletrhu i samotní vystavovatelé kompletní nabídky nadcházející hlavní turistické sezóny. Slavnostního zahájení mezinárodního veletrhu Holiday
World 2014 se zúčastnily nejvýznamnější osobnosti cestovního ruchu v zemi. Úvodního slova se za pořadatelskou společnost
ujal generální ředitel Incheby Praha pan Ing. Alexander Rozin. Svoji vizi do budoucna poté přednesla ministryně pro místní
rozvoj, paní Věra Jourová a ministr zemědělství pan Marian Jurečka.
Na ploše přes 17 tisíc m2 se představilo více jak 800 vystavovatelů z 50 zemí světa. Holiday World byl přehlídkou a inspirací
pro zahraniční cesty nejen do blízkých zemí, ale i velmi vzdálených. Kromě našich sousedů a blízkých evropských zemí včetně
Středomoří mohli návštěvníci načerpat informace o exotických zemích jako Thajsko, Dominikánská republika, Kuba, Tchaj-wan, Jamajka, Keňa aj. Svoji veletržní premiéru si užila i Jihoafrická republika. K největším zahraničním vystavovatelům
patřilo opět Slovensko a Turecko, velmi atraktivní expozici mělo rozhodně Sasko, které propagovalo cestování po železnici
zajímavým exponátem na svém stánku. V plné síle se představily české a slovenské regiony ve formě krajů, regionálních subjektů nebo samostatných měst. Návštěvníci veletrhu měli možnost prostřednictvím expozic téměř všech krajů České republiky procestovat celou naši zemi a získat
zajímavé tipy na svoji příští dovolenou
nebo výlety a možnosti trávení volného času. Mezi největší vystavovatele se
řadila Jihočeská centrála cestovního
ruchu spolu s Ústeckým a Libereckým krajem. Vystavovatelé připravili
na svých stáncích taneční přehlídky,
ochutnávky místních specialit, ukázky
historických stylů v oblékání atd. Na
veletrhu Holiday World 2014 se poprvé představil i ucelený blok „lázeňských“ vystavovatelů pod patronací
Svazu léčebných lázní ČR. Návštěvníkům nabídl kompletní přehled lázeňských služeb a možnosti lázeňských
domů. Výstavní stánek města Klášter- Starostka města Kateřina Mazánková úraze hlavy pod schody před policejní
ce již tradičně lákal návštěvníky vele- přijala na konci ledna na klášterecké služebnou v Klášterci nad Ohří. Muže
trhu opět řadou propagačních mate- radnici dva čtrnáctileté kamarády Luká- objevili po cestě z hokejového tréninku.
riálů zámku, města i lázní. Nechyběla še Kokmana a Duong Duc Dunga, aby „Mohlo být asi šest hodin večer, když jsme
ani tradiční autogramiáda Jaroslava jim předala odměnu za jejich hrdinský pod schody zahlédli člověka, který ležel na
Svěceného spojená s prezentací hu- čin.
zemi. Podívali jsme se blíž a bylo vidět, že
debního festivalu Klášterecké hudební Tito dva, na pohled obyčejní kluci, udě- mu teče krev z hlavy,“ vzpomínali na neprameny, jehož jubilejní 10. ročník se lali něco neobyčejného. Zachránili život obvyklý zážitek Lukáš s Ondrou, jak mu
nezadržitelně blíží.
-rony- člověku, který zůstal bezvládně ležet po všichni kamarádi říkají. Nezpanikařili,

UPOZORNĚNÍ
Zájemci o účast s prodejním stánkem
na kulturních akcí města musí nově
vyplnit Přihlášku ke stánkovému prodeji a přiložit podepsaná Pravidla pro
umístění prodejního stánku. Oba formuláře jsou k dispozici na webu města
v sekci Městský úřad - Formuláře - Oddělení vztahů s veřejností a cestovního
ruchu. Formuláře musí být odevzdány
na Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu max. 1 měsíc před danou akcí. Bližší informace: tel.: 474 376
431 nebo chlupova@muklasterec.cz.

Starostka odměnila dva mladé zachránce

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

ani nezůstali lhostejní. Poté, co se zkusili
dozvonit na služebnu policie, která sice
byla otevřená, ale v tu chvíli o tom nevěděli, zavolali ihned záchrannou službu a
vyčkali u zraněného na její příjezd. Ve
chvíli, kdy záchranáři dorazili na místo,
odešli do svých domovů, svoji příhodu
si nechali jen pro sebe a nikomu o ní
neřekli. Vše se dostalo na veřejnost až
ve chvíli, kdy místní gymnázium, kde
chlapci studují, navštívil policista a o případu informoval paní ředitelku. „Jsem
na kluky pyšná, jak se zachovali“, neskrývala svoji spokojenost ředitelka Kovandová, která byla společně s třídní profesorkou také přítomna při slavnostním
aktu na radnici. A co říkali sami kluci
na tu nenadálou slávu? Zůstali nadále
skromní. „Byla to naše povinnost. Kdyby
se to mělo někdy opakovat, zachovali bychom se stejně,“ řekl Lukáš. A Ondra jen
souhlasně přikyvoval.
-rony-
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ZPRAVODAJSTVÍ

Skiareál Alšovka je v provozu, letošní zima ale nepřeje

Zastupitelé starostku města z funkce neodvolali Policie informuje...
Klášterečtí zastupitelé se sešli na svém zasedání 20. února jako obvykle v sále kulturního domu a hned od začátku bylo cítit ve vzduchu, že atmosféra je napjatá. V programu
se totiž objevily dva velmi očekávané body. Zpráva o hospodaření a činnosti společnosti Lázně Evženie a.s. a výzva k odstoupení Ing. Mazánkové z funkce starostky města z důvodu obžaloby ze dvou trestných činů.

Loupeže, násilí i napadení policisty

V loňském roce konečně došlo po letech plánování, dohadů a slibů k realizaci umělého zasněžování lyžařského střediska na Alšovce.
Tato realizace byla rozdělena z finančních důvodů na dvě etapy. V loňském roce se
posílila trafostanice a nový elektro přívod do zmiňované trafostanice, včetně nového elektrického měření. Bylo také provedeno kompletní položení potrubí na rozvod
tlakové vody po sjezdovkách. Do společného výkopu byly položeny i silové kabely
pro napájení sněhových děl, ovládací a sdělovací kabely pro čerpací stanice. Bylo
osazeno 13 napájecích bodů (hydrantů), ze kterých se napojují mobilní sněhová
děla, která dělají z tlakové vody sníh. Dodatečně jsme se ještě rozhodli položit centrální rozvod vzduchu, což je pro nás investice do budoucna.
Chtěli bychom na základě zkušeností z jiných areálů, např. Bublava, Klínovec nebo
Plešivec, osadit a zkombinovat areál mobilními sněhovými děly a sněhovými tyčemi. Tyto tyče mají tu výhodu, že se jejich provozem ušetří hodně elektrické energie.
Byla též postavena nová čerpací stanice u dojezdu sjezdovky. To je takové srdce zasněžování. Práce, které prováděla firma, jež zakázku vysoutěžila, probíhaly od července do 12. prosince 2013. Po tomto termínu jsme po nezbytných školeních mohli
začít s testováním umělého zasněžování na lyžařském středisku Alšovka. Bohužel
nám firma předala dílo později, než zněla smlouva. Museli jsme projednávat závady
na provedené práci, čímž se testování zasněžovacího systému opozdilo. Po těchto
procesech jsme přešli k testování tří sněhových mobilních děl značky TECHNO
ALPIN a jednoho děla značky ARECO. Výsledky testů nám ukázaly, že pro nás
bude výhodnější nákup sněhových děl TECHNO ALPIN. Naše rozhodnutí, přiklonit se k této značce se ukázalo jako správné a se sněžnými děly jsme spokojeni.
Což nám nakonec potvrdili sami lyžaři, od kterých máme velice kladnou zpětnou
odezvu. Je ale potřeba touto cestou říci, že při letošní zimě-nezimě, by se nesvezli ani
jednou, pokud bychom zasněžování sjezdovek netestovali. V letošní roce bude ještě
dodělána retenční nádrž na vodu a přívod do již vybudované čerpací stanice. Dále
ještě budou na účet provádějící firmy provedeny nové odbočky z hlavního řádu k
napájecím boxům. Nakonec budou provedeny terénní úpravy. Tím se zvýší atraktivnost lyžařského střediska Alšovka a očekáváme, že návštěvnost určitě stoupne.
Občanské sdružení HORAL ještě položilo do výkopů potrubí a následně bude proveden rozvod optických kabelů a instalace turniketů.
-V. Klíma-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří,
Rada města ve smyslu § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz
na vedoucí pracovní místo ředitele/ ředitelky příspěvkové organizace
Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov

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

Přihlášku s veškerými náležitostmi v obálce označené „Konkurz ZUŠ – neotvírat“ 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

Zpráva o hospodaření Lázní se nesla v duchu přestřelek mezi zastupitelem Houškou
a předsedou představenstva Lázní Evženie a.s. Suchým a jejími členy. Houška vytýkal
společnosti Lázně Evženie a.s. problémy s provozem bazénu, který je svárem mezi
městem a společností ARC-MED a týká se financování jeho provozu. Diskuze ale
postupně začala přecházet na osobní útoky, až ji nakonec starostka ukončila hlasováním. „Zatím tu pořád předsedám já,“ řekla Houškovi Mazánková. Ten si neodpustil
poslední slovo a pronesl: „Zatím.“ Jako další bod v programu jednání byla totiž výzva
k odstoupení starostky města ze své funkce, kterou on sám inicioval. Mazánková se
všem přítomným v sále ve své řeči snažila vysvětlit a zdůvodnit záležitosti, ze kterých
je obviněná a které se děly v době, kdy v křesle starosty seděl právě bývalý starosta
Houška. „Dle mého přesvědčení je celá kauza vykonstruovaná a dále živená politickými odpůrci,“ uvedla v závěru své řeči Mazánková. „Je mi jasné, že tento tlak se bude s
blížícími volbami stupňovat“. Houška okamžitě na její slova reagoval a své argumenty
k odstoupení starostky ještě podpořil kritizováním hospodaření města, zadáváním
veřejných zakázek, nestabilní situací v lázních nebo i tzv. „odstupného“ pro bývalé zaměstnance úřadu, se kterým nové vedení nechtělo nebo nemohlo pracovat. Svůj projev pak ukončil slovy: „Bráním toto město před nájezdníky.“ Hlasování o odstoupení
starostky pak vyznělo následovně. Mazánková pokračuje i nadále jako starostka města
Klášterce nad Ohří.
-rony-

Nové tváře na městském úřadě
Od února letošního roku došlo ke
změně vedoucího Odboru výstavby
a majetku města, kdy byl na základě
vyhlášeného výběrového řízení do
funkce jmenován Bc. František Hoffmann, který tak nahradil dosavadního
vedoucího Ing. Stanislava Potůčka.
František Hoffmann se narodil v Chomutově, kde v současné době bydlí. Je
ženatý, má dvě děti. Vystudoval SPŠS v
Kadani, obor Pozemní stavitelství. Po
základní vojenské službě pracoval jako
technik v Okresním stavebním podniku a poté jako referent na Okresní
hygienické stanici. Po redukci pracovních míst nastoupil jako supervizor v
OD Alfa. V roce 2001 začal pracovat jako vedoucí výroby pro firmy v privátním
sektoru. V roce 2009 zahájil studium na VŠB v Mostě, obor Hornický inženýr.
Magisterské studium ukončí v letošním roce.
-rony-

Lhůta podání přihlášky: 28.3.2014
Veškeré informace naleznete na www.klasterec.cz!

Město Klášterec nad Ohří
ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku
• Matrace, koberce – z ekologických důvodů
• Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• Znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční:
Dne: 3. - 5.3.2014 * Čas: 8:00 – 17:00 * Místo: salonek MěÚ Klášterec nad Ohří
Jiný termín lze dohodnout:
na e-mailu: babocka@muklasterec.cz nebo tel: 474 359 652
DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Kriminalisté v Kadani obvinili z těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví, a
pokusu loupeže dva muže ve věku 33
a 31 let z Klášterce nad Ohří. Během
jednoho dne napadli v Chomutovské
ulici tři poškozené. V místní restauraci
se pohádali s poškozeným, srazili ho na
zem a kopali. O hodinu později zaútočili na ulici na dalšího muže a chtěli peníze a telefon. Poškozený se jim ubránil
a utekl. Vybrali si proto dalšího muže,
zaútočili a chtěli peníze. Ani v tomto
případě však neuspěli. O několik dní
později se mladší z násilníků pohádal
v bytě Na Vyhlídce se svou družkou a
posléze slova vystřídaly rány. Zranění,
která žena utrpěla, si vyžádala ošetření
u lékaře v nemocnici. V podnapilém
stavu zaútočil i na hlídku zasahujících
policistů. Jelikož muži zákona na místě vyhodnotili, že jednání násilníka je
pro rodinu nebezpečné, vykázali ho ze
společně obývaných prostor. Navíc mu
policisté rozšířili obvinění o ublížení na
zdraví, násilí proti orgánu veřejné moci
a nebezpečné vyhrožování.
Oba zadržení skončili v policejní cele
a na státní zastupitelství byl podán
návrh na jejich vzetí do vazby. Na příkaz soudu byl 33letý muž ze zadržení
propuštěn, 31letého muže doprovodila
policejní eskorta do vazební věznice v
Litoměřicích.

Babičce sebrala peníze

15letá dívka z Ústí nad Labem je podezřelá z krádeže. Při návštěvě v bytě
své babičky v Klášterci nad Ohří ji totiž
připravila o peníze. Využila chvilkové
nepozornosti starší ženy a ze skříňky v
obývacím pokoji jí sebrala peněženku
s hotovostí ve výši 6 tisíc korun. Když
poškozená na krádež přišla, obrátila
se na místní oddělení policie a jednání
vnučky oznámila.

Pil, jel, boural

Jízdu s vozidlem VW Passat nezvládl při projíždění Vilémovem teprve
21letý mladík z Klášterce nad Ohří.
Při průjezdu zatáčky nepřizpůsobil
pravděpodobně rychlost jízdy povaze
komunikace, vyjel mimo vozovku a
narazil do pařezu a dvou stromů. Na
místě spolujezdce jel 23letý mladík,
který naštěstí nebyl zraněn. Řidiče však
záchranka převezla na ošetření do nemocnice. Provedená dechová zkouška
byla u řidiče pozitivní, nadýchal 1,91 a
1,77 promile.

Napadení před školou

Policisté v Klášterci nad Ohří přijali
oznámení o napadení dvou žen před
budovou místní školy. 20letá obyvatelka města udeřila pěstí do obličeje
stejně starou ženu, strhla ji na zem a
několikrát kopla. Napadená vyhledala
lékařské ošetření. Co incident vyprovokovalo, to nyní vyšetřují policisté.

Doplatila na neopatrnost

Vlastní neopatrnost stála pracovnici
podniku v Klášterci nad Ohří téměř 5
tisíc korun. Odešla z kanceláře a dveře
řádně neuzamkla. Kdosi do místnosti
vnikl a z odložené kabelky sebral peněženku s hotovostí a osobními doklady
poškozené. Klášterečtí policisté skutek
vyšetřují jako trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.
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Přišlo na adresu redakce ...

Evropský projekt pokračuje

Španělské setkání partnerů projektu More trees? Yes, please!
Ve dnech 20. 1. - 24. 1. 2014 se po dvou měsících setkali zástupci partnerských
škol ve španělském městečku Lominchar. Španělští kolegové a jejich žáci nás
zpěvem uvítali ve své malinké škole, která je určena i předškolákům. Navštívili
jsme několik vyučovacích hodin a věnovali jsme se přípravám na společné závěrečné hudební vystoupení. Poté následovalo přijetí u pana starosty, prohlídka
místního kostelíka a velkolepá taneční a hudební show, kterou připravili nejen
žáci a žákyně partnerské školy, ale i místní taneční klub a městská hudba.
V podvečer jsme se přesunuli do města tří kultur, do Toleda, kde jsme si ve středu prohlédli spoustu památek, prošli se místním parkem a večer byl věnován
setkání se španělskými kolegyněmi.
Na poslední den jsme se vydali do Madridu, a to přímo na prohlídku královského paláce, katedrály a sluncem zalitého parku Retiro. Další setkání se uskuteční
počátkem března v tureckém městě Akçakoca. Závěrečné projektové setkání
proběhne za účasti 52 účastníků u nás v Klášterci nad Ohří.
-S. Jírovcová-

Pomozte nám - DĚKUJEME
O velkých změnách, kterými klášterecký psí útulek prochází, jsme vás informovali
v minulém vydání našich novin. Ale ani nejkrásnější psí apartmá v tomto zařízení
nedokáže nahradit pejskům opravdový domov s milujícím pánem nebo paničkou. Stále je to pro pejsky stresující prostředí, které někteří, i přes sebelepší péči
vedoucí útulku Evy Vohánkové, těžce snáší. A věří, že se najde někdo, kdo si je
vezme k sobě a komu jeho péči a lásku vynahradí svojí radostí a oddaností. Útulek
v současné době zažívá velkou podporu ze stran hodných lidí, kteří pejskům posílají jak finanční, tak i materiální dary. Přesto, že je vedoucí všem velmi vděčná,
moc se za pejsky přimlouvá, aby prostředí útulku opustili a žili krásný psí život u
dobrých lidí. My vám dnes představíme dva skvělé chlapáky a jednu psí slečnu.
Ale ti samozřejmě nejsou jediní, kteří v současné době plní stav útulku. Podrobné
informace o jeho provozu a životě v něm naleznete na nových webových stránkách www.pejsciklasterec.cz nebo přímo na místě, pokud se rozhodnete útulek
navštívit osobně.
-rony LEON
Leon je zlatý retrívr, 4 roky, 33 kilo. Je
to hodný pes, jen zřejmě nemá rád děti.
Bydlel se starou paní v domě se zahrádkou a s dalšími pejsky se nerad snáší.

 ARGO
je vhodný pro člověka, který ví, jak
důležité je takového psa zaměstnat. V
případě, že zůstane sám na zahradě a
je dlouho bez činnosti, hledá si zábavu
sám.
 SÁRA
je asi pět let stará, cca 18 kilová fenka.
Zatím je nedůvěřivá, ale když se dostane z kotce, je zvladatelná a celkem hodná. Celý svůj život žila venku, a proto
by byla vhodná na zahrádku. Do bytu
by také mohla, ale bude nutné počítat
s tím, že se musí způsobům v bytě naučit. Sára je kastrovaná.

Rada veterináře - první pomoc při otravách
Nejčastěji se setkáváme s případy, kdy pes pozře nástrahu určenou pro trávení hlodavců ve formě růžových granulí, které svou vůní i chutí jsou pro psy atraktivní.
Opatření první pomoci jsou tím účinnější, čím dříve jsou provedena. Nejlepším
řešením je vyvolání zvracení psa bezprostředně nebo co nejdříve po pozření. A to
peroxidem vodíku (3%), který psovi dáme vypít v množství do vyvolání účinku
zvracení. Pokud to nezvládnete sami, obraťte se ihned na veterinárního lékaře.
Příznaky otravy se projevují krvácením z přirozených tělních otvorů a krváceninami na sliznicích dle typu jedu. Může k nim ale dojít až několik dní po pozření.
Dalšími opatřeními proto jsou podání živočišného uhlí a vitamínu K, coby protijedu, který se nadále podává po dobu pěti týdnů.
MVDr. P. Honomichlová

Nejsme jiní
Představuje se Vám SPECIÁLNÍ TŘÍDA
V MŠ STONOŽKA, Školní 518!
Naše motto většinu rodičů zaujme, zpravidla však vůbec nevědí, jak naše „speciální třída“ pracuje a pro které děti je
určena.
• V této třídě je zapsáno maximálně 10
dětí.
• Pracuje zde speciální pedagožka, logopedka a asistent pedagoga.
• Třídu navštěvují děti s kombinovanými vadami (řečové vady, problémy v
oblasti chování, vzdělávání a motoriky).
• Menší počet dětí a více pedagogů –
specialistů v kombinaci s individuálním vzdělávacím plánem pro každé
dítě dávají mnohem větší šanci těmto
dětem uspět v přípravě na vstup do
základní školy.
• Děti se účastní všech akcí MŠ jako
ostatní třídy, malují obrázky na výstavy, vystupují na besídkách pro rodiče,
navštěvují divadelní představení atd.
Jak vypadá běžný den ve speciální třídě?
Ráno se scházíme společně s dětmi ze třídy „Motýlků“. Po sedmé hodině odcházíme do své třídy „Mravenců“, kde probíhá
výchovně vzdělávací činnost, každodenní logopedická péče, ale také hry a běžné aktivity jako kreslení, cvičení nebo
zpívání. Zkrátka standardní náplň dne,
jakou mají i ostatní děti. My však máme
mnohem více času a prostoru pro individuální práci podle potřeb jednotlivců.
Atmosféra ve třídě během dne je klidná
a pohodová, což se pozitivně odráží na
chování dětí.
Máte-li dítě, které by potřebovalo obdobnou péči, neváhejte a přijďte se k nám podívat nebo poradit! Dne 7. března 2014
připravujeme DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Více se dozvíte na webových
stránkách školy: www.ms-klasterec.cz.
Bc. Věra Studničková

Podpora domácího
kompostování
občany města
Klášterce nad Ohří
Projekt Města Klášterce nad Ohří
„Podpora domácího kompostování
občany města Klášterce nad Ohří“ se v
loňském roce setkal s velkým zájmem
ze strany občanů našeho města.
Bezúplatně na dobu 5 let bylo Městem
Kláštercem nad Ohří v roce 2013 zapůjčeno občanům celkem 95 zahradních kompostérů, z toho 90 kusů o
objemu 800 l a 5 kusů o objemu 400 l,
v celkové částce 107 155,- Kč.
I pro letošní rok schválila Rada města
Klášterce nad Ohří tento projekt. Opět
tak budou městem zakoupeny zahradní kompostéry a na základě smlouvy
bezúplatně zapůjčeny našim občanům.
Na jejich pořízení byla z rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 50 000,- Kč.
Občané mají již nyní možnost se v případě zájmu hlásit na Odboru místního
hospodářství, dopravy a životního prostředí.
Důležitá informace:
Kompostéry jsou určeny výhradně
vlastníkům rodinných domů na katastru města a přilehlých obcí (Útočiště,
Ciboušov, Hradiště, Klášterecká Jeseň,
Lestkov, Rašovice, Suchý Důl, Mikulovice), nikoliv zahrádkářům nebo chatařům. Smlouvy o výpůjčce budou uzavírány opět za stejných podmínek jako v
loňském roce, tj. na dodu 5 let s možností následného odkoupení za zůstatkovou hodnotu 100,- Kč za kompostér
o objemu 400 l a 200,- Kč o objemu 800
l. Množství kompostérů je limitováno
vyčleněnou částkou 50 000,- Kč a jeho
zapůjčení je nenárokové.
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únor 2004

let jsme s vámi !

Ve studeném únorové
únorovém měsíci roku 2004 se rozhořel spor mezi městem a
soukromými podnikateli v ulici Chomutovská. Jablkem sváru byl tehdy kus
zábradlí, který zamezil přechod přes silnici E13 k jejich obchodům.
V prostoru, který je ohraničen domy v ulici Ječná, Žitná 663 – 665, Dlouhá
666 – 668 a silnicí vedoucí na Petlery mělo vzniknout dětské hřiště. Setkání s
občany a představiteli města nebylo úspěšné a proto k realizaci tzv. „Duhového hřiště“ nikdy nedošlo.

Na TV Nova probíhala soutěž „Všichni tančí Novambu“. Ze zaslaných příspěvků byly každý týden vybrány 3 nejlepší, které byly zveřejněny v pořadu
Volejte Novu. Hodnotila se hlavně originalita, choreografie tanečního vystoupení a provedení pohybu v daném rytmu i další kritéria. Mezi posledních 6 finalistů tehdy postoupil i Láďa Kunc, který „vyseknul“ Novambu na
jedoucí rolbě na zimním stadionu v Klášterci. Cenu sice nakonec nezískal, ale
další zkušenost do života ano.
Klášterečtí sáňkaři se zúčastnili mistrovství České republiky, které se jelo na
přírodní dráze ve Smržovce. V kategorii mladších žáků se prosadil Petr Trepeš, který získal titul mistra republiky. Jeho oddílový kolega Luboš Jíra také
nezaváhal a získal suverénním způsobem titul mistra republiky v kategorii
starších žáků.
Rychlostí blesku se šířila zpráva, že město chce zavřít čokoládovnu v průmyslovém parku Verne a připravit tak o práci 130 lidí. Situace byla taková, že rada
města opravdu schválila výpověď německé firmě Döbelner Süβmanufaktur,
protože ta několik měsíců neplnila závazky vůči městu a dlužná částka za
pronájem budovy se vyšplhala na několik set tisíc korun.
Zastupitelé města byli svoláni tehdejším starostou Houškou na své první zasedání v tomto roce o 14 dní dříve, než bylo v plánu. „Do programu navrhuji
řádně připravit kontrolu usnesení, neboť se znepokojením musím konstatovat,
že některá usnesení zastupitelstva se vztahem k rozpočtu 2003 nebyla naplněna, v jiném případě mám důvodné podezření, že jsou porušovány zákony České
republiky, neboť úřad, v jehož čele stojíte, provádí operace, které mu žádné usnesení zastupitelstva neumožňuje,“ napsal ve své žádosti o svolání mimořádného zasedání zastupitel města Miroslav Řebíček. K žádosti zastupitele Řebíčka
připojilo podpis ještě dalších 8 zastupitelů města a mimořádné zasedání se
tak uskutečnilo netradičně v prostorách jídelny 1. základní školy v Polní ulici,
protože KD v té době nemohl poskytnout prostory velkého sálu.
Zajímavá netradiční výstava byla nainstalována v Galerii Thun v prostorách
kláštereckého zámku. Svá výtvarná díla zde vystavovalo deset místních pedagogů. Jedenáctým byl bývalý kantor, v té době ředitel kulturního domu a
neuvolněný místostarosta Václav Homolka.
Luboš Jíra, člen sáňkařského oddílu TJ Klášterec nad Ohří, se zúčastnil ve
dnech 5. - 8. 2. v rakouském Innsbrucku mistrovství Evropy mládeže. Luboš
nezklamal a v nejsilněji obsazené kategorii starších žáků skončil na pěkném
7. místě z 47 účastníků.
-rony-

Pohřební služba
František Barák

Klášterec nad Ohří
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
Náměstí E. Beneše 10 – vedle pošty, Klášterec nad Ohří

tel. 474 332 218
non stop služba 602 491 050
po-pá 8 - 14 hodin
www.levnypohreb.cz
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Lze je koupit jen: v naší provozovně, u Šebka a v Kadani u Michalce!!!

AKCE
BŘEZEN
2014

Ke každému ošetření
ultrazvuková mezoterapie

Těším se na Vaší návštěvu

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

Nedávno proběhly zápisy budoucích
prvňáčků do základních škol. Někteří
rodiče nyní zvažují, zda jsou jejich ratolesti na vstup do školy dostatečně zralé
a jestli by pro ně raději nebyl vhodný
tzv. „odklad“. V dnešní době má roční
odklad povinné školní docházky cca
20% dětí, tj. každé páté dítě.
Školní zralost znamená připravenost
dítěte pro první třídu. Pokud do školy
nastoupí školsky nezralé dítě, může mu
to znepříjemnit celou školskou kariéru.
Dítě nemá tak dobré výsledky, jaké by
se vzhledem k jeho schopnostem daly
očekávat. Bude zažívat zbytečná selhání, ke kterým by už za rok nemuselo
dojít. Škola pro něj bude příliš zatěžující. Může tím získat negativní vztah ke
škole, který se později těžko napravuje.
Jak se pozná školsky zralé dítě? Je potřebná dostatečná vyspělost dítěte v
těchto základních oblastech – tělesná,
psychická a sociální. Budoucí školák by
měl být přiměřeně orientován ve světě,
ve kterém žije. Měl by znát své jméno
a příjmení, věk, vědět, kde bydlí, znát
jména rodičů a sourozenců, zaměstnání rodičů. Měl by znát názvy běžných
zvířat, rostlin, povolání, věcí denní
potřeby… Měl by poznat alespoň základní barvy, umět pojmenovat základní geometrické tvary. Měl by chápat
pojmy jako větší-menší, lehký-těžký,
první-poslední-prostřední. Měl by se
orientovat v prostoru a čase (rozumět
pojmům nahoře-dole, včera-dnes-zítra apod.). Měl by již správně vyslovovat (či maximálně neříkat dobře r a ř).
Očekává se přiměřený rozvoj hrubé i
jemné motoriky. Potřebná je i pracovní zralost – dítě by mělo umět vydržet
5 - 10 minut i u činnosti, která ho příliš
nebaví. Dítě by mělo zvládnout být celé
dopoledne bez rodičů, umět se podřídit
cizí autoritě (paní učitelka či pan učitel).
Mělo by dokázat komunikovat s dětmi i
s dospělými, umět říci, když se mu něco
nelíbí, dokázat vyjádřit své přání. Dítě
by mělo umět chvilku počkat, než na
něj přijde řada, dodržovat pravidla hry,
dokázat spolupracovat s ostatními. Potřebná je také samostatnost – školák se
musí sám obléknout, svléknout, ohlídat
si svoje věci. Pokud většinu z vyjmenovaných věcí dítě nezvládá či zvládá jen
s vypětím všech sil, bylo by namístě
uvažovat o možnosti odkladu povinné
školní docházky. Vhodné je poradit se
s učitelkami v MŠ, znají dítě z jiných
stránek než rodiče, mohou je porovnat
s ostatními dětmi. Mají odhad, jaké
schopnosti jsou pro školu potřebné.
Může odklad dítěti uškodit? Ano, v
případě, že dítě je na školu přiměřeně
zralé. Kdyby takové dítě ještě rok čekalo, promeškalo by optimální čas k výuce
čtení a psaní. Za rok už by se nejspíš v
první třídě nudilo, neodpovídala by
jeho vzdělávacím nárokům. Proto o
odkladu nerozhodují pouze rodiče (aby
nedávali odklad jen proto, že chtějí dítěti prodloužit dětství).
K udělení odkladu je nutné doložit škole dvě doporučující vyjádření: školského poradenského zařízení (tj. PPP nebo
v případě vážného postižení dítěte speciálně pedagogického centra) a lékaře
nebo klinického psychologa.
Mgr. Tereza Beníšková

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MÚ v Klášterci nad Ohří, Svazu tělesně postižených, divadelním
ochotníkům a všem, kteří mi přišli
osobně - k mé velké radosti - blahopřát
k mým devadesátým narozeninám.
Milena Dusbabová - Vachatová

1584 - 2014

Seriál o jednotlivých zastaveních unikátní mariánské cesty. Druhé zastavení – Obřezání Krista.
Jak jsme již zmínili v popise zastavení prvního, je tato památka umístěna nesprávně. Měla se nacházet na úplném
začátku kapliček Sedmibolestné Panny Marie.
Ve střední části kapličky můžeme vidět výjev Obětování
Krista v chrámě. Osmého dne Kristova života jej Panna
Marie přivedla do Jeruzalémského chrámu, jak učí židovský zákon, což je znázorněno ve výjevu této kapličky.
Malého Krista drží světec Simeon, prorok známý z Nového zákona, dále na obraze vidíme sv. Josefa, jenž obětuje
dvě holoubata, případně hrdličky. Je možné zde nalézt i
další postavy, ale ty jsou bohužel velmi těžce identifikovatelné.
V levém výklenku památky se nachází sv. Erasmus. Je
oblečen jako biskup, v levé ruce drží rumpál a v pravé
biskupskou berlu. Tento světec pocházející z Antiochie pomáhá údajně námořníkům, navigátorům, ale také rodičkám či lidem trpícím střevními chorobami. Pojďme si představit
jeho životní příběh.
Za panování římského císaře Diokleciána se ukryl na hoře v Libanonu, kam mu denně
přinášel jídlo havran. Po sedmi letech se Erasmovi zjevil anděl, který mu přikázal návrat do
Antiochie. Erasmus byl zatčen, s andělovou pomocí však z vězení unikl. Erasmovi se zjevil
archanděl Michael a přikázal mu odejít do Itálie. Během plavby byla Erasmova loď sužována
bouří. Díky jeho modlitbám vlny ustoupily a on se mohl stát duchovním správcem ve Formiích. Byl však opět zatčen císařskými vojáky a zemřel krutou smrtí.
V pravém výklenku je vymodelován sv. Pantaleon, patron lékařů a trpících migrénou či
souchotinami. Je zobrazen s levou rukou přibitou k hlavě a pravou za zády.
Pantaleon byl žákem římské lékařské školy. Byl nabádán ke křtu sv. Hermeliem, zpočátku
však křest odmítal. Po čase však našel dítě, které bylo uštknuto zmijí, a prosil Krista o jeho
záchranu. Dítě přežilo a Pantaleon se dal pokřtít. Pantaleon pracoval u císaře Maximiána
jako jeho osobní lékař. Pojednou uzdravil před císařovýma očima nemocného – a tak se
prokázalo, že je nadán zvláštními schopnostmi. Ostatní lékaři se jeho nadpřirozených dovedností začali obávat a uvrhli jej do žaláře. Pantaleon přežil díky pomoci Ježíšově. Kristus
mu přinášel potravu a uzdravil všechny jeho rány. Pantaleon byl vhozen do moře, vlny ho
však vynesly zpět na břeh. Dravé šelmy, jimž byl předhozen, zázračně zkrotly. Pantaleon byl
nakonec přivázán ke stromu a bičován. Kam dopadala jeho krev, rozkvétaly květiny a suché
stromy začaly opět nést ovoce. Následkem mučení Pantaleon skonal.
M.Mokrý, M. Kadlecová, G.SOŠ Klášterec nad Ohří
Kateřina Švandrlíková

Adéla Černá

Tobiáš Vlas

Petr Černý

Filip Kučera

Lukáš Anděl

Adéla Andělová

Noví občánci města

Jsme bývalá výrobna na Korku.
rk
ku.
Přestěhovali jsme se do nového
ého
o
objektu v Polní ulici. Naše knedlíed
dlí-ky mají 15 letou tradici!!

Kapličky Sedmibolestné Panny Marie

foto: Fotoslužby Kučera

Tel.: 776 427 427

ul.Polníí 684 vedle restaurace Obušek

Školní zralost a vhodnost odkladu povinné školní docházky

Střípky historie, po několika požárech města, se skládají obtížně. Ale například první dochovaná nepřímá zmínka o škole v Klášterci
se datuje k roku 1584. V kostelním účtu se praví, že školmistrovi Danieli Faustovi byla půjčena 1 kopa grošů.

Natálie Fricová

Antonín Malý

Denis Čičmanec

430 let
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Reprezentační ples města Novinky v nabídce služeb organizace Zámek Klášterec nad Ohří
V sobotu 22. února se v kulturním domě konal Reprezentační ples města Klášterce nad Ohří. V pořadí čtvrtý ples letošní sezóny, který zahájila starostka města,
se těšil opravdu velkému zájmu milovníků tance a společenské zábavy. Ten, kdo
si včas nesehnal vstupenky, mohl jen litovat. Podle ohlasů přítomných se letošní
ples města vydařil zatím nejlépe, i když taneční parket by potřeboval chvílemi
zdvojnásobit. Minimálně v případě vystoupení baviče, showmana a vynikajícího
zpěváka Vladimíra Hrona, jehož zpěv některé návštěvníky plesu natolik vyvedl
z míry, že uzavírali sázky, zda opravdu zpívá naživo. Ani letos organizátoři plesu
nenechali nic náhodě a hned při vstupu byla každá z dam obdarována krásnou
růží. Výběr orchestru Big Band Bonit Ústí nad Labem byl trefou do černého a
perfektní atmosfétu plesu dotvořil i bohatý doprovodný program.
-rony-

Na tomto místě bychom vás rádi seznámili s novinkami v nabídce služeb
příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří. Od začátku dubna 2014
připravujeme několik vylepšení v portfoliu nabízených služeb.

Velkého renesančního sálu bude zpoplatněno částkou 2.500,- Kč za svatební
obřad. V této částce bude zahrnuta příprava sálu, živá hudba během obřadu,
fotografování v interiérech zámku, svatební přípitek a další dohodnuté služby.

1. VÝLEP PLAKÁTŮ:
První novinkou je převzetí výlepu od
soukromého subjektu pod středisko Kino. To znamená, že od počátku
dubna bude zajišťovat výlep plakátů po
městě Kino Egerie. Sběrné místo pro
výlep plakátů bude přímo v budově
kina od úterý do pátku. Výlep bude realizován každý týden v pondělí na stávajících osmnácti výlepových plochách
a budou zachovány stávající ceny výlepu. Podrobnosti přineseme v březnovém vydání Kláštereckých novin.

3. WEB KULTURA.KLASTEREC.CZ:
Poslední novinkou, se kterou vás chceme dnes seznámit, je tvorba nového
„kulturního webu“ města Klášterec nad
Ohří. Cílem je nabídnout jak občanům,
tak návštěvníkům našeho města jednotnou internetovou platformu, kde
bude možné dozvědět se o veškerém
kulturním dění v Klášterci nad Ohří.
Chceme tak zlepšit současný stav, kdy
na internetu neexistuje ucelený kulturní
přehled a o kulturním dění se dozvídáme procházením celé řady webů – vedle
oficiálních stránek města i ze stránek
příspěvkové organizace Zámek a jejích
jednotlivých středisek - Kulturního
domu, Městské knihovny, Kina Egerie a Kláštereckých novin. Nový web s
pracovním názvem kultura.klasterec.
cz bude využívat jako základ informace
nejen z výše jmenovaných webových
stránek, ale bude otevřen všem pořadatelům kulturních akcí v našem měs-

2. SVATBY NA ZÁMKU:
Druhá změna se týká hlavně svatbychtivých párů. Od počátku dubna bude
na zámku možnost využití dvou obřadních síní. Stávající oficiální obřadní
síně s kapacitou 30 svatebčanů a nově
bude nabízen na svatební obřady Velký renesanční sál zámku, který pojme
bez problémů 80 svatebčanů. Využití

PISÁLEK 2014
literární soutěž
Městská knihovna v Klášterci nad Ohří
vyhlašuje jedenáctý ročník literární
soutěže PISÁLEK.
Přihlásit se může prakticky kdokoliv
píšící česky. Základní kategorie jsou
poezie a próza. Věkové kategorie potom 13-15let, 16-19let a nad 19 let.
Soutěžíme opět o velice pěkné ceny.
Pozor, soutěžní příspěvky přijímáme
pouze elektronicky a to do 30. dubna
2014. Vítězové budou obesláni a pozváni na slavnostní vyhodnocení. Více
informací o soutěži na www.knihovnaklasterec.cz
*********************
I když Klášterec nad Ohří má svého
Pisálka, nikde není dáno, že literární
psavci by se nemohli zúčastnit i jiné
podobné soutěže. Tou je například
CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ. Literární soutěž je určena autorům starším
čtrnácti let, kteří žijí či pracují nebo
studují v okrese Chomutov, a je rozdělena do kategorií: PRÓZA, POEZIE a
MIKROPOVÍDKA. Zájemci si mohou napsat o přihlášku a propozice na:
chomutovsky.kalamar@centrum.cz.

tě. Samozřejmě víme, že nejsem jediní
nositelé kultury v Klášterci, a proto žádáme ostatní subjekty, a to i soukromé,
které pořádají kulturní akce, ať se s námi
spojí a vstoupí do tohoto projektu. Věříme, že nový portál bude pro zájemce o
kulturní dění v našem městě přínosem.

18. březen 2014 od 18.00 hodin
BONY A KLID II.

Beseda s tvůrci a herci - Radek
John, Vít Olmer, Roman Skamene, Simona Chytrová.
Setkání s tvůrci a herci legendárního
filmu, z konce devadesátých let minulého století, z prostředí vekslácké
Prahy. Pokračování tohoto filmu bude
mít svou premiéru v českých kinech
koncem května letošního roku.
Vstupné: Zdarma

Přišlo na adresu redakce ...

Výlet do Olympijského parku v Praze

Žáci ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří navštívili v sobotu 15. 2. Olympijský areál
Soči – Letná. Tuto návštěvu vyhrál kolektiv plavců plavecké ligy v soutěži Talent
roku 2013. Celkem se akce zúčastnilo 40 dětí z třetích až devátých ročníků. Na
Letné si vyzkoušely běh na lyžích, střelbu, bruslení na ledovém okruhu a další
aktivity. K vidění byly freestylové jízdy snowboardistů, start dvojsedadlového
bobu, velkoplošné projekce a další zajímavosti. Ze známých osobností se v parku
objevil například Jan Železný, předseda ČOV. Jediným stínem na jinak povedené sportovní akci byl velký počet návštěvníků, který poněkud ztížil plynulý
průběh jednotlivých aktivit.
J. Hnilička

foto: V. Růta

15.března 2014
od 14.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK

Hlavní partneři:

Pořadatelé plesu děkují firmám:
BOS, JJK General Engineering,
Pavel Škramlík, M.B.M. Drozd,
Donaldson, Prourban, ARC MED,
Elektro Šimanovský a Elektro Bašus.

Zvláštní
poděkování :

Také na www.klnoviny.cz

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.
Stáří při prodeji: 15 - 20 týdnů
Cena: 149,- až 185,- Kč/ks.
Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu !
Případné bližší informace:
728 605 840
601 576 270 * 606 550 204
Při prodeji slepiček - nová služba
výkup králičích kožek
Cena: 20-30 Kč/ks.
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KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

KINO EGERIE
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
!

upozornění, že film se hraje v několika různých
termínech a cenových relacích
01. březen 2014 od 16.00 hodin

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

USA | 2013 | 109 minut.
Pohádka o milé a nebojácné Anně, která za pomoci
věrných přátel podnikne v zimě výpravu za záchranou
své sestry Elsy.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 70,- Kč

02. březen 2014 od 16.00 hodin

!

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
16. březen 2014 od 16.00 hodin

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (3D)

Kanada, Jižní Korea, USA | 2014 | 85 minut.
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco
za lubem. Společně se svými kumpány se pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak
se jim na první pohled zdálo...
přístupný | CZ dabing | vstupné: 100 a 120,- Kč
07. březen 2014 od 16.00 hodin

!
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A
SHERMANA (3D)*

15. březen 2014 od 16.00 hodin

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A
SHERMANA

USA | 2014 | 92 minut.
Díky svým schopnostem a navzdory tomu, že je šelma,
adoptoval pan Peabody malého kluka Shermana, kterého od plenek vychovává tak, jak nejlépe umí.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 140 a 110,- Kč
08. březen 2014 od 16.00 hodin

LEGO PŘÍBĚH

Austrálie, USA | 2014 | 100 minut.
Příběh Emmeta, obyčejné a dokonale průměrné mini-figurky LEGO, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět. Emmet je
na to ale až k popukání zoufale nepřipraven.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 90,- Kč
09. březen 2014 od 16.00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE

Česko | 64 minut.
O makové panence a dělostřelci Praskavcovi, Jak měl
Rumcajs velkou starost o Manku, Pohádky z mechu a
kapradí – Křemílek a Vochomůrka a dvě panenky, Jak
Rákosníček zachraňoval potopený měsíc a další.
přístupný | vstupné: 50,- Kč
14. březen 2014 od 16.00 hodin

ŠMOULOVÉ 2 (3D)

USA | 2013 | 105 minut.
V tomto pokračování rodinné komedie vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu zlomyslných tvorů podobných
Šmoulům jménem Naughties, aby získal všemocnou,
magickou šmoulí esenci.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč
21. březen 2014 od 16.00 hodin

!

BELLA A SEBASTIÁN
29. březen 2014 od 16.00 hodin

BELLA A SEBASTIÁN

Francie | 2013 | 95 minut.
Film z okouzlujícího horského prostředí natočený podle
slavného seriálu z roku 1965. Dobrodružný příběh malého chlapce Sebastiána a jeho fenky Belly. Hrají: Félix
Bossuet, Tchéky Karyo.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 90 a 90,- Kč
22. březen 2014 od 16.00 hodin

LETADLA (3D)

USA | 2013 | 85 minut.
Akční, rodinná komedie, jejíž hrdinou je práškovací letadlo.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč

23. březen 2014 od 16.00 hodin

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

Česko | 69 minut.
Pásmo pohádek pro nejmenší. Jak Rumcajs vysadil duhu
na nebe, Pan Tau a neděle, Divoké sny maxipsa Fíka - O
kopané a další.
přístupný | vstupné: 50,- Kč

28. březen 2014 od 16.00 hodin

!

ZVONILKA A PIRÁTI (3D)
30. březen 2014 od 16.00 hodin

ZVONILKA A PIRÁTI

USA | 2014 | 78 minut.
Dobrodružství o víle Zarině, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi kouzelného prášku. Když se kvůli
svým nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a
spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 165 a 130,- Kč

1664 - 2014

Jiří Mládek je absolutním pánem Merkuru
Uslyšíme-li slovo MERKUR, zřejmě
každému se v myšlence vybaví planeta
naší sluneční soustavy. Ovšem v naší
zemi toto slovo znamená - hlavně u
starší generace - vzpomínku na nejznámější českou hračku. Merkur, to je totiž
značka kovové stavebnice a vláčků, která vznikla počátkem minulého století v
Polici nad Metují.
Začátky slavné české hračky - stavebnice Merkur - se spojují s rokem 1920.
Tehdy založil Jaroslav Vancl firmu Inventor, jejíž vznik se uskutečnil po patentování originální konstrukce dětské
kovové stavebnice Inventor. Jednotlivé
díly z kovu se tehdy k sobě spojovaly
ještě kovovými háčky. Od roku 1925
přichází s novým systémem a kovové části se k sobě spojují maticemi a
šroubky. Rovněž je z této doby užíván
název Merkur. Do historie její výroby
bohužel zasáhla jak II. světová válka,
tak i znárodňování, privatizace i konečný krach firmy. I přes to všechno tato
hračka nakonec ustála všechny nepříznivé doby a díky Ing. Jaromíru Křížovi,
který se ani po komplikacích nevzdal a
Merkur oživil, přišla opět její záchrana.
V posledních letech tak vznikají stále
nové typy stavebnice Merkur a objevují se na českém i zahraničním trhu. A
může se honosit titulem za nejdéle se
vyrábějící hračkou v naší zemi.
O propagaci stavebnice Merkur se ale
nejvíce zasloužil Jiří Mládek z Kyškovic
u Roudnice nad Labem, který se dětské
kovové stavebnici věnuje cca od r. 1975
a který v současné době vystavuje část
své sbírky na zámku v Klášterci nad
Ohří. Jiří Mládek je zaníceným sběratelem stavebnic značky Merkur, která
ho ovlivnila na celý život.
„Tyto děrované plíšky jsou pro mne neuvěřitelnou fascinací i životním prokletím, pocházející z mých dětských let,“
vzpomíná na své první setkání s touto
stavebnicí. „Už ve čtyřech letech jsem
dostal od svého strýce stavebnici Trix,
která mě ovlivnila na celý život. S Merkurem jsem si ale hrával až ve školních
letech u svého kamaráda, protože rodiče
mi ho nikdy nekoupili. K vánocům pod
stromeček jsem dostával samé „praktické
dárky“ jako knížky, ponožky atd. A přesto, že rodiče věděli, že jsem byl od mala
technicky zručný, nikdy jsem Merkur
pod stromečkem nenašel, ač jsem si ho
moc přál. Prostě na něj neměli. Kamarádi ze školy se chlubili, co vše dokázali z
Merkuru postavit, jen já jsem neměl čím.
Tenkrát jsem to bral jako křivdu a zařekl
jsem se – až budu jednou velký, tak si nakoupím ty největší Merkury, abych mohl
postavit něco velikého – no, a teď si to plním,“ říká už s úsměvem člověk, jehož
pýchou je „Ocelové město“ vycházející
z fantazií Julese Verna. Tato stavba,
která je v současné době součástí expozice muzea stavebnice Merkur v Polici
nad Metují se dá velikostí přirovnat k
slavnému Třebechovickému betlému,
ovšem s tím rozdílem, že místo figurek
a domečků zde figurují nejrůznější vynálezy a technická monstra přelomu 19
a 20 století. A ještě jedním nepodstatným detailem. Neustále roste jak jeho

Jiří Mládek
rozloha, tak váha. K tomuto „monstru“
ale bylo potřeba sehnat neuvěřitelné
množství dílků stavebnice. „Vlastně
jsem měl paradoxně štěstí. Dříve byly
snad všechny školy touto stavebnicí vybaveny a žáci se na ní učili poznávat
základy techniky. Jenže v polovině devadesátých let byly dost nešetrně hodiny
polytechnické výuky zrušeny a tím pro
mně vlastně nastal velký příliv součástek
od různých školníků, kteří se o mě dozvěděli. Dalším velmi důležitým mezníkem
bylo pro mne seznámení právě s panem
Křížem, který když uviděl, jak ocelové
město začíná růst, napadla nás společná myšlenka zřídit muzeum stavebnice
Merkur. To mělo být původně přímo v
továrně na výrobu této fantastické hračky, ale nakonec se k našemu nápadu přidalo i město Police nad Metují a poskytlo
prostory po bývalé zemědělské škole. Ve
finále se ukázalo, že rozhodnutí to bylo
více než správné,“ usmívá se šibalsky
Mládek.
Ocelové město v tuto chvíli totiž zabírá více než 25 m2 plochy a váží více jak
1200 kilogramů! Jeho stavba začala v
roce 2000, svou podobu však získalo až
o sedm let později. Padlo na něj mnoho
stovek částí stavebnice, ale také více jak

150 tisíc šroubků a matiček. Však také
při pohledu na něj nejeden návštěvník
kroutí nevěřícně hlavou, jaký že šílenec
tohle dokázal sešroubovat dohromady.
A jeho stavba by se stále měla rozrůstat o další části. Bohužel zatím už není
kam, místnost je plná. Ale je prý přislíbeno, že další prostory se připravují.
Kam až tedy město vyroste, to zatím
netuší ani jeho autor. Merkur je vlastně
zázračná hračka, která dříve chytla za
srdce nejednoho kluka. Jenže v současné době, která je přetechnizovaná a zahlcená elektronickými vymoženostmi,
se zdá skoro jako sci-fi přimět zase děti,
aby tuto hračku přijaly za svou. S tím
se však Jiří Mládek nesmiřuje. Merkur
vystavuje po celé republice a o jeho
putovní výstavy je ohromný zájem. Na
nich můžete najít nejen neuvěřitelné
unikáty, ale také si sami vyzkoušet z
této stavebnice něco postavit. A nezapomeňte, že Merkur není značka jen
kovové stavebnice, ale také vláčků. A
že jich několik na klášterecké výstavě
- která je pro Jiřího Mládka jubilejní
šedesátá - uvidíte, o tom není pochyb.
Tak si udělejte čas a přijďte zavzpomínat na své mládí. Výstava potrvá až do
18. 5. 2014.
-rony-

Vilém „od jezera“ Hubka - Modrá
Také jste si už někdy v zoufalství říkali: „Proč zrovna já“? Je to klasika. Nedaří se v
lásce, v práci, v životě, nebo nás opustí někdo blízký. Proč zrovna já, PROČ? Viléma
Hubku čtenáři naší knihovny již znají a vědí, že má své vlastní odpovědi. Vilém
nabízí alternativní přístup k nazírání reality věcí, mění náš pohled na souvislosti, na
příčinu a důsledek. Díky své vizi se zdá být velice šťastný a pohodový. Vilém Hubka u nás v knihovně představil svoji první knihu Babú. Nyní, po několika letech,
přichází znovu s druhou svojí knihou „Modrá“. Rád by ji představil čtenářům naší
knihovny a popovídal si na téma „jak vyřešit potíže, které nás v životě potkávají“.
Jeho osobitý přístup říká, že vše špatné, co nás potká, je odrazem nějakého našeho
špatného činu nebo skutku. A jeho rada? Skromnost a rovnováha jsou základem
spokojeného žití. Chcete tedy získat náhled a odpovědi na otázku „Proč zrovna já“?
Přijďte poklábosit do městské knihovny ve středu 26. března od 16 hodin.
DALŠÍ BŘEZNOVÉ AKCE KNIHOVNY
V březnu se toho v knihovně děje opravdu hodně a tak si vás ještě dovolíme pozvat
na výstavu prvních jarních květů „Jarní cibuloviny“, která proběhne ve vestibulu
městské knihovny ve středu 12. a 26. března. Výstava je prodejní a bude otevřena
od 9 do 18 hodin. V březnu také měníme výstavu v naší minigalerii. Od 1. 3. bude
u nás vystavovat paní Pavla Horčicová jarní dekorace a věnečky. Výstava potrvá
do půlky dubna a je opět prodejní. Pokud si tedy chcete ozvláštnit a projarnit byt,
neváhejte a zastavte se.
-MB-

Přišlo na adresu redakce ...

Valentýnská zábava a karneval u nás v domově
Dne 11. 2. 2014 proběhla v našem Městském ústavu sociálních služeb Klášterec
nad Ohří každoroční Valentýnská zábava spojená s karnevalem. K tanci a poslechu hrál našim klientům střídavě na heligonku a kytaru perštejnský rodák pan
Zíma, který je u našich klientů velmi oblíbený. Dále bylo nabídnuto bohaté občerstvení, včetně zákusků a chlebíčků. Naším cílem bylo nabídnout nejen našim
klientům využívajících pobytové služby, ale i uživatelům pečovatelské služby zpestření jejich každodenního dne a společně za doprovodu již zmíněné živé hudby
oslavit svátek všech zamilovaných.
Za volnočasový úsek Jan Klement, DiS.

22. května 1664 se konala poprava Georga Wächtera z Lestkova, který přivedl do jiného stavu jednu vdovu z Rájova, a pak ji v lese
utloukl. Byl popraven lámáním v kole, když mu před tím byly ze zad staženy dva pruhy kůže.

350 let
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3D

KINO EGERIE

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

DO KINA EGERIE NA
DOBROU MUZIKU!!!

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 602 952 692
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz
16. březen 2014 od 19.00 hodin

01. a 07. březen 2014 od 19.00 hodin

GRAVITACE (3D)

BABOVŘESKY 2

Česko | 2014 | 110 minut.
Letní komedie Zdeňka Trošky ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a
souhry náhod, které všem pořádně zamotají hlavu.
přístupný | vstupné: 120,- Kč

USA, VB| 2013 | 90 minut.
Vesmírný veterán a skvělá lékařka ztroskotají na vesmírné misi. Hluboké ticho, ztráta spojení. Záchranou je
cesta do neznámého, hlubokého vesmíru. Hrají: Sandra Bullock, George Clooney.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč

02. březen 2014 od 19.00 hodin

20. březen 2014 od 19.00 hodin

FAIR PLAY

VLK Z WALL STREET

Česko| 2014 | 100 minut.
Osmdesátá léta v Československu. Pro své dítě udělají vše. Pomůže doping mladé atletce ke kvalifikaci na
olympijské hry, které by podle rodičů měly pro ni být
přestupní stanicí k emigraci?
od 12 let | vstupné: 110,- Kč

USA | 2013 | 179 minut.
Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti, moci a
výstřednostech, které si nikdo neumí představit. Hrají:
Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Jonah Hill.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 90,- Kč
06. a 13. březen 2014 od 19.00 hodin

21. březen 2014 od 19.00 hodin

!

KRÁSKA A ZVÍŘE

ANGELIKA

Fr., Belg., Česko, Rakousko | 2013 | 113 minut.
Sedmnáctiletá Angelika s pomocí banditů plánuje pomstu všem, kdo uvrhli do Bastily a upálili na hranici za
údajné čarodějnictví jejího muže Joffreye de Peyraca a
změnili tak její pohádku ve zlý sen.
přístupný | CZ dabing| vstupné: 110,- Kč

Francie| 2014 | 100 minut.
Kráska je velmi milá a veselá dívka.Jednoho dne narazí
její otec na magickou říši Zvířete, který ho vyzve ke
smrti za krádež jeho růže. Kráska, se rozhodne obětovat svůj život místo svého otce.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 100,- Kč

08. březen 2014 od 19.00 hodin

22. březen 2014 od 19.00 hodin

USA | 2014 | 104 minut.
Rose Hathaway je dampír. Jejich posláním je chránit
Moroje od nesmrtelných krvežíznivých upírů - Strigolů.
Rose se svojí kamarádkou Lissou prožívají různá dobrodružství.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

USA, Německo| 2014 | 102 minut.
Ve dnech, kdy je největší výbuch sopky Vesuv na spadnutí, se otrok na lodi směřující do Neapole rozhodne,
že stůj co stůj musí domů do Pompejí zachránit svou
milovanou ženu a svého nejlepšího přítele, gladiátora.
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 150,- Kč

09. březen 2014 od 19.00 hodin

23. březen 2014 od 19.00 hodin

KAPITÁN PHILLIPS

12 LET V ŘETĚZECH*

USA | 2013 | 134 minut.
Solomon žil idylický život. Měl ale smůlu, že byl černoch. Skončil jako otrok „pod bičem otrokáře“. Svůj
skutečný příběh zachytil v autobiografické knize 12
Years a Slave. Režie: Steve McQueen.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 90,- Kč

USA| 2013 | 134 minut.
Přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama somálskými piráty, ke kterému došlo v roce 2009. Hrají:
Tom Hanks, Catherine Keener, Max Martini.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč

12. březen 2014 od 19.00 hodin

27. a 28. březen 2014 od 19.00 hodin

300: VZESTUP ŘÍŠE (3D)*

10 PRAVIDEL

!

USA | 2014 | 120 minut.
Úspěšná série „300“, se přesouvá na nové bojiště – na
moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

Česko| 2014 | - minut.
Marek je typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním světě. Je to chytrý a milý vědátor zabraný do studií
astrofyziky. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží
dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby.
přístupný | vstupné: 130,- Kč

14. březen 2014 od 19.00 hodin

29. březen 2014 od 19.00 hodin

USA | 2014 | - minut.
Život se mu změní ve chvíli, kdy je jeho nejlepší přítel zavražděn během automobilového závodu a tento
trestný čin je nesprávně přisuzován právě jemu. Po
propuštění z vězení hodlá pomstít smrt svého přítele.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

USA| 2014 | 134 minut.
Biblický hrdina Noah trpí apokalyptickými vizemi, předpovídající brzkou potopu celého světa. Noah udělá vše
proto, aby zachránil svou rodinu před blížící se katastrofou. Je ale obava skutečná?
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 150,- Kč

15. březen 2014 od 19.00 hodin

30. březen 2014 od 19.00 hodin

ŠPINAVÝ TRIK

NĚŽNÉ VLNY

USA| 2013 | 129 minut.
Špičkový podvodník Irving je se svou obdobně vychytralou partnerkou přinucen ke spolupráci s agentem
FBI. Hrají: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Christian Bale.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč

7. března od 20 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU
PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁTEČNÍCI

7. března od 17 hodin
Galerie Kryt
ANDREA KAUCKÁ A RENÉ BAUER TVÁŘ AFRIKY
Výstava fotografií potrvá do 7. dubna.

V kinech pouze na jeden jediný
den 19. března 2014!
Koncert Eltona Johna „The Million
Dollar Piano“ přenášený z kolosea v
Caesarově paláci v Las Vegas.
Vstupné: 250,- Kč

26. březen 2014 od 19.00 hodin

Česko | 2013 | 96 minut.
Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního,
zmizí mu rusovlasá Ela navždy za železnou oponou.
Píše se totiž rok 1989.
přístupný | vstupné: 80,- Kč

4. března od 17,30 hodin
ZUŠ
KONCERT LUCIE MEDŘICKÉ A ZUZANY ZADINOVÉ

19. březen 2014 od 19.00 hodin
ELTON JOHN: THE MILLION
DOLLAR PIANO*

NOE (3D)

NEED FOR SPEED*

1. března od 20 hodin
Kulturní dům
6. PLES SBD KLÁŠTEREC N.O.
K tanci a poslechu hraje Sonet. Vystoupení: Sourozenci Kreisslovi, Martin Maxa, Mažoretky MŠ Bruslička, Taneční skupina S-P-L. Celým večerem
provází Petr Martiňák. Bohatá tombola. Vstupné: 250 Kč

Záznam rockového koncertu
1986
Tři roky před pádem Berlínské zdi se
na budapešťském Népstadionu uskutečnil do té doby největší koncert v
jeho historii. Na koncertní show dorazilo 80 000 nadšených fanoušků.
Filmu předchází dokument o turné.
Vstupné: 150,- Kč

POMPEJE (3D)

VAMPIRE ACADEMY*

KAM ZA KULTUROU ......

05. březen 2014 od 19.00 hodin
THE QUEEN – HUNGARIAN
RHAPSODY*

8. března od 19 hodin
Kulturní dům
PLES ABSOLVENTŮ GSOŠ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Vstupenky v prodeji v budově GSOŠ.
15. března od 19 hodin
Kulturní dům
BROUCI
Divadelní představení The Brokes GSOŠ
16. března od 15 hodin
Kulturní dům
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Hraje divadlo Krapet. Vstupné: 50 Kč
19. března od 19 hodin
Kulturní dům

TRAVESTI SHOW SKUPINY KOČKY
„FANTASYSHOW“
Stolová úprava. Vstupné: 190 Kč
20. března od 17hodin
Zámek
TALENT ZUŠ
Koncert starších ročníků a talentovaných žáků ZUŠ
22. března od 18 hodin
Kulturní dům
FOLKOVÁ EVŽA
Neřež – Strunovrat – Stráníci – Knezaplacení – Štross & syn.
Vstupné: 150 Kč / D: 120 Kč / KMD: 80
Kč
23. března
Kulturní dům
ORIENT SHOW
Pořádá DDM.

CARMEN

MUZIKÁL NA PLÁTNĚ
Úspěšný muzikál plný vášně a intrik.
Hvězdné obsazení po boku zlaté slavice Lucie Bílé, slibuje skvělý zážitek.
Ohromnou devizou je hudba Franka
Wildhorna (autor slavného muzikálu
Jekyll a Hyde).
Vstupné: 80,- Kč

26. března od 16 hodin
Knihovna
POSEZENÍ S VILÉMEM OD JEZERA
HUBKOU
spisovatelem a mystikem, který představí svou novou knihu
26. března od 19 hodin
Kulturní dům
TONKA ŠIBENICE
Jitka Sedláčková a Iveta Dušková v
neuvěřitelném příběhu, který se skutečně stal. Komorní komedie s nebeským tribunálem, andělem a obviněnou prostitutkou.
Režie: Jaroslav Dušek. Pořádá: Hudební divadlo Hnedle vedle. Vstupné: v
předprodeji 180 Kč / na místě 220 Kč
27. března
ZUŠ
KLAVÍRNÍ KONCERT
Nejlepší žáci klavírního oddělení.
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KLÁŠTERECKÝ SPORT

Trenér je doma z olympijské Soči
Již během uplynulého víkendu se vrátil šéftrenér reprezentačního družstva
sáňkařů Luboš Jíra, v civilu profesionální hasič z Elektrárny Tušimice, ze Soči
zpět domů do Petler u Klášterce nad
Ohří. I když jeho svěřenci nesplnili jeho
optimistické úvahy o možném umístění, je i tak s jejich výkonem více než
spokojen.
„Když vše zhodnotím dva dny poté, tedy
po naší poslední jízdě, tak jsem stejný
optimista jako před odletem do Soči. Ve
splnění vyšších cílů nám totiž zabránilo
příliš teplé počasí kolem 10 stupňů Celsia.
S materiálem, co máme k ježdění, jsme
přitom potřebovali, aby bylo kolem nuly
nebo lehce pod ní,“ uvedl Luboš Jíra.
A jak fakticky zhodnotil výkony svých
svěřenců? „Lukáš a Antonín Brožovi se
na hry vrátili po osmi letech a třináctou
Luboš Jíra st.
příčkou o tři pozice vylepšili svůj výsledek
z Turína. Vlastně tak zopakovali naši jízdu s Petrem Urbanem z roku 1988 ze Zimních olympijských her v Calgary. Škoda, že nám uteklo ve štafetě družstev osmé místo,
ale deváté je také pěkné. Od Venduly Kotenové jsme nic nečekali, jela na zkušenou, a
tak nás 24. místem příjemně překvapila. Ondřej Hyman v jednotlivcích nejel špatně,
nicméně si svým 25. místem zopakoval umístění z her před čtyřmi lety. Ale jak už
jsem řekl, s materiálem, co jsme měli k dispozici, udělali a ujeli všichni maximum,“
dodal Luboš Jíra. Na závěr se ohlédl i za pádem Ondřeje Hymana během tréninku.
„Nebylo to nic vážného, některá média to ale nabobtnala. Opravdu to byl jen lehký
pád, bez zranění a ztráty sebevědomí sáňkaře,“ uzavřel šéftrenér české reprezentace
sáňkařů. V úterý už přitom byl zpět v Elektrárně Tušimice, kde jako velitel družstva
tamních hasičů nastoupil na ranní směnu.
-otys-

Dětská olympiáda na kláštereckém ledě

Fotbalisté vyhráli
turnaj v Kadani

Hokejisté Klášterce skončili v
základní části 2. ligy na 12. místě

Na konci ledna se v tělocvičně kadaňského gymnázia konal již 13. ročník turnaje v sálové kopané O putovní pohár
starosty města. Na turnajové palubovce
se utkalo celkem sto padesát hráčů v
patnácti týmech. Ty přijely z Mělníka,
Štětí, Prahy, domácí Kadaně a Klášterce
nad Ohří. Hlavní cenou turnaje je putovní pohár starosty města, ten si ovšem
vítězný celek domů neodveze.
„Putovní pohár tady zůstává,“ podotkl k tomu organizátor turnaje Jaroslav
Mezera. „Týmy si berou domů jen svoje
poháry. Ceny dostávají všichni účastníci
a nakonec se všichni společně sejdeme v
naší klubové restauraci.“

HC Klášterec nad Ohří - HC Milevsko 2010 2 : 1 ( 1:0, 0:1, 1:0 )
Do utkání s posledním celkem druholigové soutěže z Milevska nastoupili klášterečtí
hokejisté pod vedením nového trenéra, kterým se stal dosavadní asistent Radek Nerad. Utkání začali hosté zostra a už v 1. minutě pořádně vystrašili Damaška v domácí
brance. O minutu později vyzkoušel pozornost hostujícího brankáře David Suk, ale
střela skončila jen vedle milevské branky. Skóre otevřeli domácí hráči na začátku 10.
minuty. Po šikovné Schönauerově přihrávce se trefil do milevské sítě Jan Toman a
bylo to 1:0. Ve 27. minutě našel Jan Stoklásek skulinu mezi Damaškovými betony a
srovnal na 1:1. Ve druhé třetině byli hosté velice nepříjemným soupeřem a Damašek
se měl v brance co ohánět. Ve 32. minutě nastřelili Milevští tyčku a z následné akce se
před kláštereckým gólmanem zjevil osamocený Josef Urbanec. Damašek byl naštěstí
úspěšný. Ani v poslední třetině nevycházel trenér hostujícího celku z údivu, co všechno mohou jeho svěřenci zahodit. A tak nevyhnutelně přišla chvíle domácích. Přesná
Jáchymova přihrávka našla před brankou hostů volného Martina Kalinoviče a puk
si to pod betony gólmana Škubala zamířil do milevské sítě. A když se neujal pokus
Marka Jáchyma v 56. minutě, připsal si Klášterec dva body za těsnou výhru 2:1.

Vítězem turnaje se stal klášterecký Foamglas před druhým FK Rašovice a
třetím týmem BRUNA Mlazice z Mělníka. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Pavel Farkaš z Rašovic, nejlepším
střelcem Pavel Banovčin z Mělníka a
nejlepším hráčem David Blažek z týmu
Repre Praha.

K situaci ohledně odvolání trenéra Jägera se starostka města vyjádřila v tiskovém
prohlášení, přesto jsme se jí ještě jednou zeptali, co si o celé situaci v HC myslí.
„Seznámila jsem se s důvody odvolání pana Jägera od členů výboru HC a také jsem
se zeptala na názor některých samotných hráčů družstva „A“. Jak jsem již ale uvedla
dříve, trvám na svém prohlášení k záležitosti odvolání trenéra pana Jägera. Není v
mé moci jakýmkoliv způsobem zasahovat do kompetencí orgánů HC Klášterec nad
Ohří. Doufám ale, že i nadále se bude hrát v Klášterci hokej na profesionální úrovni.“
HC Stadion Vrchlabí - HC Klášterec nad Ohří 4 : 2 ( 1:0, 2:1, 1:0 )

V pondělí 17. února se na ledě kláštereckého stadionu konaly dětské olympijské
hry. MŠ Bruslička ve spolupráci s hokejovým klubem uspořádala pro své děti malou olympiádu, ve které si děti mohly vyzkoušet olympijské sporty na ledě.
Právě probíhající zimní olympijské hry v Soči byly námětem pro učitelky z MŠ
Bruslička uspořádat pro děti jejich malou olympiádu. V průběhu lekce bruslení,
na které mateřská školka dochází jednou týdně po celou hokejovou sezónu, si malí
sportovci vyzkoušeli prvky krasobruslení, někteří si zahráli lední hokej a všichni
své bruslařské dovednosti poměřili v rychlobruslení.
Do závodu na jedno kolo na speciálně vyznačené dráze byly děti rozděleny do
skupin, kdy každý absolvoval jedno měřené kolo. Výkony všech dětí byly velmi
bojovné a zaslouží si pochvalu.
-J. Loučka-

Výsledkový servis mládeže HC KnO.
2. třída 15. 2. 2014
minihokej
HC Klášterec – HC Litvínov 6:4
HC Klášterec – HC Ústí nad Labem 3:6
3. třída 16. 2. 2014
minihokej
HC Klášterec - Piráti Chomutov 12:8
HC Klášterec - SK Kadaň 11:6
4. třída
7. kolo 15. 2. 2014
HC Klášterec – Piráti Chomutov 1:8
Mladší žáci – nadstavbová část
8. kolo 12. 2. 2014
HC Klášterec 4:8 - HC Litvínov 3:3
Starší žáci – nadstavbová část
8. kolo 12. 2. 2014
HC Klášterec - HC Litvínov 3:7
Junioři – skupina ZÁPAD/o udržení
11. kolo 14. 2. 2014
HC Klášterec - HC Most - odloženo
12. kolo 16. 2. 2014
HC Hvězda Praha - HC Klášterec 6:1

HC Klášterec nad Ohří - HC Děčín 2 : 4 ( 1:0, 0:2, 1:2 )
Klášterečtí hokejisté odehráli poslední utkání základní části na domácím ledě proti
Děčínu. A začali výborně. Neuplynula ani minuta, když po levé straně ujel Petr Freiberg a mazácky dostal Klášterec do vedení 1:0. Podobně jako v minulém utkání byl
oporou domácích brankář Damašek, který především v první třetině nedovolil hostům skórovat. K zajímavému přerušení hry došlo na konci 13. minuty. Lukáš Schönauer zapíchl hokejku do mantinelu a jako bájný Artuš ji vytáhl až Miroslav Koblitz. Svatý grál ovšem na domácí hráče
nečekal. Hosté měli v brance Martina
Volkeho a ten už v první třetině za svá
záda puk nepustil. A do konce třetiny byl
bezchybný také klášterecký gólman. Jenže ve druhé části hry hosté skóre otočili.
23. minutě tečoval Tomáš Faigl střelu
01.03.(So) 12:30 – 13:30 Ve
Martina Motejlka a bylo vyrovnáno. Na
02.03.(Ne) 10:00 – 11:00 konci 27. minuty stálo při domácích
štěstí a šikovný Damašek na svém místě.
08.03.(So) 17:30 – 18:30 Jenže to platilo jen následující dvě minu09.03.(Ne) 13:30 – 14:30 ty. Potom sice vychytal Damašek samostatný únik Michala Oliveriuse, ale na
10.03.(Po) 17:00 – 18:00 dorážku Lukáše Ziky už nestačil. Hosté
2:1. Do poslední třetiny vstupova15.03.(So) 13:30 – 14:30 vedli
li domácí s převahou jednoho muže na
16.03.(Ne) 15:30 – 16:30 ledě a dokázali toho náležitě využít. Po
sekundách se do děčínské sítě
17.03.(Po) 17:00 – 18:00 pětatřiceti
trefil Martin Kalinovič a bylo to 2:2. Ra23.03.(Ne) 13:30 – 14:30 dost ovšem vydržela domácím pouhých
sedmnáct sekund. Neslanou nemastnou
NAVŠTIVTE NÁS. DĚKUJEME!
střelou zpoza obránce překonal Damaška David Merta a hosté opět vedli.
Domácí se na konci utkání odhodlali k
power-play, ale z gólu se radovali hosté.
Dloubákem dopravil puk do opuštěné
branky Lukáš Zika.
V 1. kole play-off skupiny západ se klášterečtí hokejisté utkají s pražskou Kobrou. Play-off se hraje na tři vítězná utkání, začíná se 25. 2. v Praze, doma se naši
hokejisté představí 27. 2. od 18 hodin.
WWW.PEJSCIKLASTEREC.CZ

Bruslíme
v březnu
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Nové číslo vyjde 27. března 2014
Uzávěrka příštího čísla je:
18. 03. 2014
Uzávěrka pro inzerenty je:
18. 03. 2014

Klášterecké hudební prameny - 4. - 13.7. 2014 Siraex - 16. - 22.. 8. 2014 Klášterečtí Kláštereckým - 23. 8. 2014 Klášterecké promenády - 13. 9. 2014 Rozsvícení vánočního stromu - 30. 11. 2014 Reprezentační ples města - 21. 2. 2015

Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

