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Kulturní granty 2015
Až do 20. ledna 2015 mohou pořadatelé kulturních akcí na území města
Klášterce nad Ohří podat žádost o
grant města. Žádosti posuzuje komise
kultury a následně o nich rozhoduje
rada, případně zastupitelstvo města. V
letošním roce bylo podpořeno celkem
14 projektů, výše podpory se pohybovala od 4.000 do 60.000 Kč. Podrobné
informace a formuláře žádosti najdete
na www.klasterec.cz, tel.: 474 359 699 a
na e-mailu: hodicova@muklasterec.cz.

Peróny na místním nádraží konečně procházejí rekonstrukcí

Nový kalendář města
Zaostřeno na Klášterec - tak se jmenovala soutěž kláštereckých amatérských
fotografů, kterou na jaře letošního
roku vyhlásilo město Klášterec nad
Ohří. Porota mohla vybírat z mnoha
zdařilých snímků. Dvanáct nejlepších
najdete ve stejnojmenném nástěnném
kalendáři města 2015, který bude od
prosince v prodeji v Turistickém informačním centru u radnice za 99 Kč.
Cestující, kteří pro svou přepravu využívají vlak, si nemohli nevšimnout, že na kláštereckém nádraží se konečně začalo
pracovat na nových perónech. O kritickém stavu nástupišť jsme již popsali mnoho stránek, naposledy jsme o této neutěšené
situaci mluvili letos v červenci s bývalým místostarostou Klímou, který nás informoval o tom, že by se současná jednání s
ČD o této špatné situaci měla posunout do jiné sféry. Upřímně řečeno, takových slov už jsme slyšeli mnoho. To jsme ale v tu
dobu netušili, že tentokrát jsou ze strany ČD míněna opravdu vážně. Peróny na kláštereckém nádraží přešly ze sféry science
fiction do reality. I když možná někdo bude namítat, že nejsou úplně dle představy o moderním nádraží. Dle našich informací nebylo prozatím jiného východiska. Pokud by stavba měla splňovat ta nejpřísnější měřítka, musela by se odstranit celá
jedna kolej, zasáhnout do kolejiště, zabezpečovacích systémů a troleje a celkově vytvořit nové podloží. Cena za tuto realizaci
stavby by stoupla do závratných výšin a jednání by se protáhla o mnoho dalších let.
Vždyť rekonstrukce nástupišť, která v současné době probíhá v režii společnosti
Viamont, vyjde na 4 miliony korun. Důležité je, že konečně cestující bude moci do
vlaku nastoupit tak, aby se nemusel obávat o své zdraví.
-rony-

Malé ohlédnutí za 12. ročníkem Kláštereckých divadelních žní

Téměř od svého počátku v roce 2003
měly žně vždy nějaký přívlastek. Letos
byly „Skandální“. Tento název neměl
naštěstí nic společného s průběhem
našeho festivalu. Šlo pouze o recesi
a snahu divadelního sdružení Klas
přehlídku zarámovat a dát doprovodnému programu zajímavý obsah. O

tom také byla celá výstava i výzdoba
kulturního domu.
I když během divadelních žní k žádnému skandálu nedošlo, svým způsobem mimořádné byly. Za osm večerů
jsme viděli devět inscenací již tradičně
velmi kvalitních. Některé z nich, jako
například opera Zmrazovač divadla

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

Ad Hoc, nebo muzikál Šakalí léta z
Rakovníka či prostějovský Testosteron, byly dokonce mimořádně kvalitní. Nebál bych se říci, že na amatérských jevištích nebyly k vidění celá
desetiletí.
Pečlivě promyšlená dramaturgie a
výběr inscenací přinesl pořadatelům
velkou radost v podobě rekordní návštěvnosti. V průměru sto dvacet diváků na představení, to je velmi pozitivní konstatování. Ale rekordní byl i
počet účinkujících, kterých letos bylo
160. Přesněji řečeno 158 dospělých a
dva kojenci.
Klášterecké divadelní žně se za dvanáct let své existence jednoznačně
stávají nedílnou součástí kulturního
života města a za to patří velký dík jak
divákům, tak i příznivým podmínkám, které vytváří současné vedení
města a jeho kulturní politika. Děkuji
také všem, kdo letošním přípravám a
průběhu festivalu věnovali svůj volný
čas a udrželi pomyslnou laťku opět
hodně vysoko.
Jan Milota

www.klnoviny.cz

Sloupek
pro starostku

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
s velikou vděčností a pokorou jsem
opět přijala funkci starostky našeho
města. Děkuji především svým blízkým, mé rodině, která mi byla a je
stále velkou oporou. Děkuji všem,
kteří přišli k volbám a podpořili svým
hlasem politické uskupení PRO Sport
a Zdraví. Také děkuji celému týmu,
který mi pomáhal
v minulých dnech
i měsících a bez
kterých bych to
sama nemohla
zvládnout. Pozice
starostky je pro
mne velkým závazkem, ale zároveň i velkou výzvou
do nadcházejících let. Těším se na společnou práci při rozvoji našeho města
a těším se na naše společná setkání.
Ještě jednou vám děkuji za projevenou
důvěru a budu se snažit udělat vše tak,
abych Vás nezklamala.
Dovolte popřát Vám, milí spoluobčané, hezké prožití zbývajících podzimních dní a těším se na setkání s vámi na
první adventní neděli 30. listopadu na
našem náměstí při rozsvícení vánočního stromu.
Vaše starostka Kateřina Mazánková
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Post starostky Klášterce nad Ohří obhájila Kateřina Mazánková

Ve čtvrtek 6. listopadu se v sále kulturního domu sešli nově zvolení zastupitelé, aby na ustavujícím zasedání
zvolili vedení města. Ještě předtím ale
čekalo dvacet přítomných zastupitelů
(V. Klíma byl ze zdravotních důvodů
omluven) slavnostní složení slibu, po
kterém následovaly nezbytné procesní
záležitosti jako volba předsedy a členů
volební komise, volba návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu.
Zasedání zahájil a řídil senátor parlamentu ČR Václav Homolka. Ovšem ne
z titulu senátora, ale jako nejstarší člen
zastupitelstva města. Hned v úvodu
oznámil, že se dne 3. 11. vzdal svého
mandátu Jaroslav Kohout (KSČM), za
kterého tedy postoupil první náhradník za tuto stranu Miroslav Papoušek.
Po zahrání hymny České republiky pak

celého hlasovacího maratonu selhala
technika, kterou se přes veškeré snahy
nepodařilo stoprocentně oživit, a tak
se zastupitelé museli vrátit zpět k starému dobrému zvedání svých rukou.
I když ještě několikrát zkusili obelstít
techniku, při volbě starosty města nakonec museli pokusy vzdát a tento posilovací trénink paží jim vydržel až do
konce zasedání.
Peripetie s elektronikou ale průběh
zasedání naštěstí nijak neovlivnily a
tak se postupně volilo podle předem
stanovených bodů programu. Nejprve
přišla na řadu volba předsedy a členů
volební a návrhové komise pro volbu
starosty, místostarosty a členů rady
města. Jako předsedkyně byla zvolená 20 hlasy Jana Dimunová a 19 hlasy
členy komise Jaroslav Krejsa a Miroslav

Po těchto nezbytných úkonech přišlo
na řadu očekávané zvolení nejvyšších
představitelů města. Oproti minulým volbám tentokrát stranické kluby
předložily své písemné návrhy na složení vedení města předem a odpadlo
tak nedůstojné handrkování, kdo podal návrh jako první nebo poslední, tak
jako jsme tomu byli svědky v minulosti.
Před volbou starosty se však nečekaně o slovo přihlásil zastupitel Štefan
Drozd. „Rád bych učinil krátké prohlášení ohledně povolebních vyjednávání.
Není pravda a důrazně se proti tomu
ohrazuji, že jsem vedl jednání se stranou
PRO Sport a Zdraví či jinou stranou. Ing.
Mazánková a Ing. Hybner mi po volbách
oznámili rozhodnutí spolupracovat s
ostatními politickými stranami kromě
nás.“ Proč tuto připomínku vložil zastu-

veň s volbou odhlasovali zastupitelé
i odbory, které spadají přímo pod její
pravomoc. Ta tak bude metodicky řídit
Odbor výstavby a rozvoje města a Odbor finanční a majetku města.
Předsedající se v tuto chvíli změnil a
V. Homolku v jeho pozici vystřídala již
nově zvolená starostka města, která
schůzi vedla až do konce zasedání.
Do pozice statutárního místostarosty,
jenž bude zastupovat starostku města
a pod sebou bude mít Odbor stavebního úřadu a územního plánování,
Odbor sociálních věcí, školství a sportu
a Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí byl navržen
Jaroslav Ježek (KSČM). Pro jeho zvolení
hlasovalo 15 zastupitelů, 4 byli proti a 1
se zdržel hlasování. Při volbě členů rady
města se nejprve hlasovalo o počtu členů. Zastupitelé si odsouhlasili tradiční
sedmičlenné složení. Protože starosta a
místostarosta jsou členy rady města ze
zákona, hlasovali zastupitelé o obsazení zbývajících pěti křesel. Navrženi byli
Petr Hybner (PRO Sport a Zdraví), Václav Homolka (KSČM), Štěpán Kostelník
(PRO Sport a Zdraví), Stanislav Pechouš
(ČSSD) a Josef Suchý (Otevřená radnice). Výsledky hlasování byly následující: Petr Hybner zvolen 14 hlasy (proti
4, zdrželi se 1), V. Homolka zvolen 14
hlasy (proti 4, zdrželi se 1), Štěpán Kostelník zvolen 14 hlasy (proti 4, zdrželi se
1), Stanislav Pechouš zvolen 14 hlasy
(proti 4, zdrželi se 1) a Josef Suchý 14
hlasy (proti 4, zdrželi se 0). Rada města
tak byla v plném počtu schválena.
Na řadu přišly výbory. Zastupitelé nejprve odhlasovali zrušení předchozích
výborů, načež následovala volba členů
a předsedů. Oproti minulému volebnímu období, kdy byly výbory pětičlenné, si tentokrát zastupitelé odhlasovali
členů sedm. Na obsazení sedmičlen-

aby o nich mohli zastupitelé hlasovat.
O každém kandidátovi se hlasovalo
jednotlivě a všichni byli devatenácti
hlasy zvoleni.
Pro obsazení sedmičlenného finančního výboru byli poté navrženi: Štefan
Drozd jako předseda, a za členy Štěpán
Kostelník, Eva Bártová, Josef Martinů,
Jiří Bezděk, Vlastimil Burian a Miroslav
Foltýn. Opět se o každém kandidátovi hlasovalo zvlášť a všichni ve volbě
uspěli.
Malý zádrhel se vyskytnul při stanovení
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Zastupitelé si museli
sami rozhodnout, zda si je budou vyplácet, od kdy a v jaké výši. Ve hře byly
dvě varianty, kdy se mohla vyplácet
buď nejvyšší odměna nebo se mohou
odměny sčítat. V praxi to znamená, že
například pokud jako zastupitel města
bude měsíčně pobírat odměnu 640,Kč a přitom ještě bude zastávat funkci
člena komise nebo výboru, za kterou
měsíčně dostane 1480,- Kč, v první
variantě by měl dostat částku vyšší, v
té druhé variantě se mu obě částky
sečtou. Po vyjasnění výkladu k tomuto bodu vedoucí finančního odboru
Veronikou Dlouhou podal protinávrh
Štefan Drozd, který navrhoval částky
nesčítat, a v případě souběhu funkcí
poskytnout nejvyšší odměnu podle
funkce. Jeho návrh tentokrát nepodpořili ani zbývající opoziční zastupitelé,
kteří jinak vždy svorně hlasovali a protinávrh neprošel. Zastupitelé si tedy
odhlasovali měsíční odměnu ve výši
součtu za jednotlivé funkce.
Závěr „volebního maratonu“ obstarala
volba oddávajících, kterými budou pro
příští roky K. Mazánková, P. Hybner, J.
Dimunová, Z. Ježková, V. Homolka, E.
Bártová, S. Pechouš, J. Suchý a Š. Drozd.
-rony-

Rada města Klášterce nad Ohří pro volební období 2014 - 2018

Ing. Kateřina MAZÁNKOVÁ
starostka města
PRO Sport a Zdraví

Jaroslav JEŽEK
místostarosta města
KSČM

zastupitelé přikročili k slavnostnímu
slibu. Ten se skládá do rukou předsedajícího vyslovením slova „slibuji“ a stvrdí
ho svým podpisem. Noví zastupitelé
ještě obdrželi z rukou tajemníka úřadu
Kohouta osvědčení.
Poté už nebránilo nic tomu, aby zastupitelé schválili program ustanovujícího
zasedání. Bohužel hned na začátku

Ing. Petr HYBNER
Radní pro kulturu a cestovní ruch
PRO Sport a Zdraví

Papoušek. Jako ověřovatelé zápisu pak
byli zvoleni Petr Hybner a Eva Bártová.
Zastupitelé si také všemi hlasy zvolili
veřejnou volbu starosty, místostarosty
a dalších členů rady města. Dále pak
všichni souhlasně kývli na dlouhodobé
uvolnění dvou členů zastupitelstva pro
výkon funkce starosty a místostarosty
města.

Ing. Štěpán KOSTELNÍK
Radní pro ekonomiku, finance a
majetek města
PRO Sport a Zdraví

PaedDr. Václav HOMOLKA
Radní pro školství a sociální věci
KSČM

pitel Drozd zrovna před volbu starosty
mnozí z přítomných úplně nepochopili, a tak po chvilce ticha předseda
volební komise Homolka přistoupil k
volbě starosty města. Hlasy patnácti
zastupitelů (4 byli proti a 1 se zdržel
hlasování) byla do funkce starostky
opětovně zvolena Ing. Kateřina Mazánková (PRO Sport a Zdraví). Záro-

Josef SUCHÝ
Radní pro investice, výstavbu a
rozvoj města
ORpK s podporou VV a Úpd

ného kontrolního výboru byli navrženi:
jako předseda výboru David Kodytek
a za členy Vladimír Klíma, Karel Skramuský, Ivan Dimun, Jaroslav Krejsa, Jiří
Mudroňka a Stanislav Pechouš. Protože V. Klíma, K. Skramuský a J. Mudroňka nebyli na ustavujícím zastupitelstvu
přítomni, předložil tajemník Kohout
jejich písemný souhlas s kandidaturou,

Než se rozhodnete pro pejska, uvědomte si, že to není hračka!
Prakticky každým rokem vás touto
dobou v našich novinách nabádáme,
abyste pečlivě zvážili, zda pod váš vánoční stromeček přibude v podobě
dárku i živé zvířátko. Děti dostanou
k Vánocům jako dárek například štěně.
Mají z něj radost, ale pak rodina zjistí, že
pejsek u nich nemůže dostat potřebnou péči. Tato situace se bohužel opakuje stále dokola. V mnoha případech
se potom pejska snaží zbavit a to je
velmi smutné. I když důvodů může být
několik. Ten nejhorší v dnešní době je,
že si lidé pořídí pejska z tzv. množírny a
nemají o tom vůbec tušení. Pak zjistí, že
je nemocný nebo se u něj projeví vady,
které u štěněte nebyly znát. Neví, co si

počít, a tak se ho snaží udat do útulku.
A to je v tomto případě to lepší řešení.
Mnohdy však volí daleko drsnější praktiky. A to je špatně. Protože když už si
na sebe zvyknou, pak je to všem líto.
Ovšem pro pejska je taková situace
obzvlášť zraňující, pejsek to prostě nechápe. Pokud se pak dostane do útulku, musí si zvykat na nové prostředí,
na nový kolektiv. V útulku sice dostane
veškerou péči, je očkován proti nemocem, netrpí zimou ani hladem, ale lásku a prostředí rodiny mu žádný útulek
nahradit nemůže. Pokud tedy budete
uvažovat o novém zvířecím členu rodiny, doporučujeme vám nejprve navštívit místní útulek. Zde vám rádi poskyt-

nou veškeré informace ohledně chovu
pejsků i jiných domácích zvířat. Pro vás
pak bude určitě snadnější rozhodování
v tom, zda mu můžete potřebnou péči
opravdu poskytnout. Příležitost ještě
před Vánoci můžete mít mnohokrát,
když útulek navštívíte v jeho provozní
době, rádi vám zodpoví všechny vaše
dotazy. Dokonce, jak nás informovala
vedoucí Eva Vohánková, můžete navštívit pejsky přímo na Štědrý den a
přinést jim třeba nějaké dobroty nebo
vánoční dárečky. Jak bude útulek v
tuto dobu v provozu se určitě včas
dozvíte třeba z jeho facebookového
profilu nebo webových stránek www.
pejsciklasterec.cz
-rony-

Stanislav PECHOUŠ
Radní pro místní hospodářství,
dopravu a životní prostředí
ČSSD

ŘÁDKOVÁ
Nabízím k prodeji zděnou řadovou
garáž v Klášterci nad Ohří, ul. U Rybníka
- vedle koupaliště (plechová vrata, zavedená elektřina, užitná plocha 19 m2).
Osobní prohlídka po dohodě možná,
volná ihned. Dále nabízím pracovní stůl
za 6. 000 Kč. Cena garáže: 130.000,- Kč.
Při rychlém jednání sleva: 10.000,- Kč. Jen
seriózní nabídky.
Tel: 604 833 505
E-mail: maga28@seznam.cz
Pronajmu garáž Nad Tunýlkem č.e. 63,
měsíční nájemné 1 000,- Kč.
Tel: 736 671 264
E-mail: vlastimilplatil@tiscali.cz

INZERCE

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

Místo zeleniny pěstovala konopí

Kriminalisté z Kadaně obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s
omamnými a psychotropními látkami
a jedy a šíření toxikomanie 29letou
ženu z Klášterce nad Ohří. Nejméně
od září letošního roku prodávala na
různých místech ve městě marihuanu.
Policisté dále prokázali, že v místě bydliště pěstovala konopí. Při provedené
domovní prohlídce zabavili muži zákona 30 kusů rostlin, usušený materiál a další věci potřebné pro pěstování.
Obvinění si žena převzala, vyšetřování
nadále pokračuje.

Rozbil sklo u auta

21letý muž z Klášterce nad Ohří je
podezřelý z trestných činů poškození
cizí věci a výtržnictví. Ve čtvrtek ve večerních hodinách se v obci Rašovice
rozeběhl proti vozidlu, se kterým majitel
odjížděl, a nohou mu prokopl čelní sklo.
Oprava bude stát nejméně 8 tisíc korun.
Co bylo příčinou mužova jednání, nyní
vyšetřují policisté z místního obvodního
oddělení.

Sedm krádeží, jeden pachatel

29letý muž z Klášterce nad Ohří
byl obviněn z krádeží. První spáchal v
srpnu, kdy v kadaňské drogerii odcizil
ústní vodu. V září v krádežích pokračoval, z prodejny ve městě odcizil čtyři
kusy notebooků a další elektroniku a v
jednom baru v Žatci sebral peníze v hotovosti. Během října porušil zákon hned
čtyřikrát. V chomutovském marketu sebral nářadí, z prodejny v Kadani si odnesl notebook a externí disk a v drogeii
v centru okresního města sebral parfémy a další drogistické zboží. Poslední
krádež spáchal v kadaňském marketu,
kde na místě sebral 66 kusů čokolád a
další cukrovinky. Svým jednáním způsobil celkovou škodu za téměř 131 tisíc
korun. Policisté muže zadrželi, obvinili
z uvedeného trestného činu a na státní
zastupitelství byl doručen podnět ke
vzetí jmenovaného do vazby.

Tragická dopravní nehoda

45letý muž z Nejdku jel 18. 11. s vozidlem BMW po silnici I/13 ve směru
od Klášterce nad Ohří do Karlových
varů. Poblíž obce Perštejn vyjel z dosud
nezjištěných příčin ze svého jízdního
pruhu, vjel do protisměru a tam se
bočně střetl s protijedoucím osobním
vozidlem VAZ. Řidič tohoto vozidla
– 60letý muž, utrpěl při kolizi zranění, kterým bohužel na místě podlehl.
Druhý muž byl také zraněn, dle lékařů
jde o zranění lehké. Alkohol byl u něj
vyloučen na místě provedenou dechovou zkouškou, škoda na vozidlech byla
odhadnuta na 350 tisíc korun.

Na návštěvě sebral klíče

Návštěvu v bytě v ulici Dlouhá využil 22letý muž ke krádeži. V nestřeženém okamžiku sebral z odložené
bundy klíče od bytu poškozené. Když
nebyla majitelka doma, vnikl dovnitř a
z místnosti sebral notebook a další věci
v celkové hodnotě 3400 korun. Skutek
nadále vyšetřují policisté z Klášterce
nad Ohří.
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.

Jak probíhal stavební ruch ve městě v minulém volebním období 2010-14
Když končí nějaké období, vždy většinou přichází čas na bilancování. My
jsme se tedy tentokrát zaměřili na přehled investičních akcí města za uplynulé volební období 2010-14. Vybrali jsme
pro vás jen některé důležité akce, abyste
si připomněli, jak se město měnilo a kolik nás to stálo.
2010
V roce 2010 byly realizovány odborem
rozvoje města a realizace investic akce
v celkovém objemu za zhruba 62 milionu Kč. Dokončovala se například rekonstrukce a výstavba kontejnerových
stání ul. 17. listopadu v hodnotě cca 2,5
milionu Kč nebo oprava fasády radnice za necelé 2 miliony Kč. V roce 2010
byla na školských zařízeních proinvestována částka v celkovém objemu 3,3
milionu Kč. Opravovaly se chodníky
i silnice, budovala se nová parkovací
místa. Některé ulice prošly celkovou
rekonstrukcí. Například za 2,2 milionu
Kč ulice Sadová u zdravotního střediska, aby zde mohl opět vzniknout
obousměrný provoz. Přibližně 3 miliony Kč stála rekonstrukce asfaltového
povrchu komunikace a části chodníku
v ul. Ciboušovská. Poslední V. etapa regenerace panelového sídliště Panorama
v Klášterci nad Ohří, část kolem nákupního střediska (vč. bezbariérových přechodů) vyšla město na 7 milionů Kč, z
toho však 4 miliony Kč zaplatila dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj. Kompletní rekonstrukcí všech fasád procházel také zámek v Klášterci nad Ohří. Ta
však byla rozdělená do několika etap
dle zajištění financování. Celkem se
částka vyšplhala až k 7 milionům Kč,
poměrnou část však zaplatily dotace z
Ministerstva kultury ČR.
2011
V roce 2011 byly realizovány odborem
rozvoje města, realizace investic a správy majetku akce v celkovém objemu
za zhruba 40 milionu Kč. Pokračovaly
restaurátorské práce a restaurování památného sloupu Nejsvětější Trojice na
náměstí Dr. E. Beneše v Klášterci nad
Ohří, rozdělené do tří etap v celkové
hodnotě 2 miliony Kč, které opět částečně pokryla dotace z Ministerstva
kultury ČR. Vybudoval se systém závlahy pro trávník fotbalového hřiště na
stadionu v Klášterci nad Ohří za 400
tisíc Kč. Ovšem například projektová
dokumentace pro novou tribunu u stadionu stála město 290 tisíc Kč. Za 2,7
milionu Kč proběhla rehabilitace místní části komunikace ul. Přívozní. Úpravou byl zrušen nevyhovující výjezd z
parkoviště od KD na hlavní komunikaci ul. Chomutovská. Nový příjezd tak
byl řešen z nového propojení k parkovi-

šti u prodejny LIDL a nově vybudovaného propojení do ul. Sadová. Město za
tuto zakázku zaplatilo 1,6 milionu Kč.
Dokončila se I. etapa regenerace panelového sídliště („Nové sídliště“) a opět
vzniklo několik nových parkovišť, např.
v ulici 17. listopadu.
2012
V roce 2012 byly realizovány odborem
rozvoje města, realizace investic a správy majetku akce v celkovém objemu
za zhruba 53 milionu Kč. II. etapa regenerace „Nového sídliště“ se skládala
z následujících stavebních objektů:
Parkoviště u aquaparku, Parkoviště ul.
Topolová včetně propojení do ulice Olšová a Propojovací chodník pod aquaparkem. Celkově vyšla na 7,8 milionu
Kč, z toho dotace MMR byla ve výši 4
miliony Kč. Výstavba tribuny nad stávající terasou pivnice u fotbalového
stadionu, jejíž součástí byla dostavba
dvou šaten pro fotbalisty a bezbariérový
přístup do haly zimního stadionu, byla
ohodnocena částkou 7 milionu korun,
z níž 2 miliony Kč kryla dotace z Ústeckého kraje. Rekonstrukce střechy klášterecké radnice stála městskou pokladnu 2,4 milionu Kč. Opět se investovalo
do škol, opravovaly se silnice a chodníky. Stranou nezůstaly ani spádové oblasti Rašovice a Hradiště. Proběhly také
mnohými občany kritizované stavební
úpravy pavilonu 1-5B základní školy
ul. Petlerská v Klášterci nad Ohří, kterými byl objekt uzpůsoben pro potřeby
Domu dětí a mládeže. Ty se nakonec
vyšplhaly na částku 2,3 milionu Kč.
2013
V roce 2013 byly realizovány odborem
rozvoje města, realizace investic a správy majetku resp. odborem výstavby a
rozvoje města akce v celkovém objemu
za zhruba 94 milionu Kč. Modernizace
lyžařského areálu Alšovka, jejímž předmětem zakázky bylo vybudování nového zasněžovacího systému vč. všech
rozvodů, přípojek a vodní nádrže pro
umělé zasněžování lyžařské sjezdovky
Alšovka u Měděnce v Krušných horách. Tato akce přišla město na částku
10,5 milionu Kč, kterou o 350 tisíc Kč
snížila dotace z ÚK. Toužebně očekávaná kompletní obnova povrchů komunikací a chodníku vč. výměny rozvodů
a svítidel veřejného osvětlení v ulici
Kpt. Jaroše pak z městské pokladny vytáhla 3 miliony Kč. Stavební obnova
sala terreny v zámeckém parku byla
rozdělena do dvou etap a celkově se na
ni uvolnilo 3,2 milionu Kč, z čehož 650
tisíc pokrývala dotace z MKČR. Zateplovaly se ZŠ Petlérská a Krátká a také
objekt MÚSS v celkové hodnotě cca 77
milionu Kč, z nichž dotace OPŽP činily

cca 42 milionu Kč. Došlo ale také například na velmi dlouho očekávanou
digitalizaci kina, která vyšla na 4 miliony Kč.
2014
Konečně se dostáváme k letošnímu
roku. V roce 2014 byly realizovány
odborem výstavby a rozvoje města
akce v celkovém objemu za zhruba 54
milionu Kč. Stále probíhá rehabilitace
zámeckého parku, jejímž cílem je ošetření, prořezání, kácení a výsadba keřů
a vzrostlých stromů v zámeckém parku
v hodnotě 4 milionů Kč. Realizace již
IV. etapy regenerace panelového sídliště lidově označovaného jako „Nové
sídliště“, kam byly zařazeny ulice Lipová, Olšová Okružní, Dlouhá a Žitná
stála městskou pokladnu 7,2 milionu
Kč z níž 4 miliony opět kryla dotace z
MMR. Třetí etapa opravy vozovky ul.
Ciboušovská zahrnovala kompletní
rekonstrukci vozovky v obci Ciboušov
tvořenou betonovými panely a vybudování vjezdů k jednotlivým nemovitostem podél rekonstruované vozovky.
Hodnota zakázky byla 2 miliony Kč.
Vybudování, vznik a úpravy dětských
hřišť a zahrad v přírodním stylu při
mateřských školách „Bruslička“ a „Slu-

níčko“ pokryje skoro celé předpokládaná dotace SFŽP v hodnotě 4,6 milionu
Kč, celková cena prací je necelých 5 milionu Kč. Samozřejmě se nezapomnělo
ani na silnice a chodníky nebo kontejnerová stání. Na opravu klubovny se
mohou těšit Junáci, kulturní dům získal
opět novou funkční oponu. Buduje se
nové dopravní hřiště v místě stávajícího
v ulici 17. listopadu, které je navrženo
jako reálná komunikace zmenšených
rozměrů vč. dopravního značení. V
prostorách dotčeného území budou
vhodně doplněny hrací prvky pro děti.
Celkově akce vyjde na 2 miliony Kč. Na
své si přijdou i sportovci, město letos
zajistilo dle požadavku a představ FK
Klášterec obnovu tréninkového fotbalového hřiště mezi areálem sportovního stadionu a areálem základní školy v
ulici Krátká.
Snažili jsme se tedy pro vás udělat
ohlédnutí za 4 roky, kdy se v našem
městě pracovalo a samozřejmě financovalo z městských peněz, aby se nám
zde příjemně žilo. Nemohli jsme však
vybrat všechny akce a také částky, které
uvádíme, jsou zaokrouhlené. Pro vaši
představu ale doufáme, že je tento přehled dostačující.
-rony-

Autobusová doprava se od ledna mění
Od 1. ledna příštího roku se v Ústeckém kraji změní linková autobusová
doprava, která se samozřejmě dotkne
také našeho města a jeho okolí. Změny
to budou v mnoha případech příjemné
nebo minimálně zajímavé. „Autobusovou dopravu v rámci Dopravy Ústeckého kraje bude nově zajišťovat dopravce
BusLine. Ten uspěl ve výběrovém řízení
a získal smlouvu na zabezpečování dopravy do roku 2024,“ dostali jsme odpověď na náš dotaz přímo od Jaroslava
Komínka, radního pro oblast dopravy
a silničního hospodářství Ústeckého
kraje. Cestující se mohou těšit na zcela
nové nízkopodlažní autobusy, vybavené plošinou pro vozíčkáře a kočárky.

nad Ohří o připojení místní MHD do
našeho integrovaného jízdného“, seznámil nás s horkou novinkou radní Komínek. Výhodou této nově zavedené
služby pro cestující bude, že při přestupu z Dopravy ÚK na MHD nebude již
cestující doplácet jízdné na MHD. Integrace umožní cestování jak na jednotlivou jízdenku, tak na časové kupóny.
Sleva pro cestujícího na 90ti denní časový kupon tak může dosahovat až 40
procent. Významným prvkem v kvalitě
je i přepravní kapacita autobusů. Jednotlivé linky a spoje obslouží autobusy
s pevně stanovenou minimální kapacitou. Cestující tedy nebude muset čekat
na svůj pravidelný spoj v obavách, zda

Vozy všech dopravců objednávaných
Ústeckým krajem, tedy i v okolí Klášterce, budou mít jednotný design zelenou barvu a tematické polepy s
logem Dopravy Ústeckého kraje. Chybět nebude vybavení klimatizací nebo
světelný a akustický informační systém
určený i pro nevidomé. Cestující si
určitě vychutnají také nové pohodlné
sedačky.
„Novinkou od ledna bude i změna tarifu a výpočtu jízdného. Dnes na většině
kraje ve veřejné autobusové dopravě
platí klasický kilometrický tarif, který
neumožňuje přestup s jedním jízdním
dokladem a využití časových předplacených jízdních dokladů. Všichni dopravci,
kteří začnou od ledna 2015 zajišťovat
provoz Dopravy Ústeckého kraje, budou
vybaveni jednotným odbavovacím systémem, který vzájemné uznávání jízdenek
umožní. Systém chceme dále postupně
rozšiřovat na městské dopravy a vlaky.
Jednáme i s vedením města Klášterce

se do vozu vejde. Pro oblast Klášterce
nad Ohří jsou připraveny dvě velikosti
autobusů. Jedna s minimální kapacitou
34 a druhá 44 míst k sezení.
„Dovoluji si všechny občany pozvat na
prezentaci nových autobusů, která se
ve vašem městě uskuteční 10. prosince
2014. Zde se můžete zeptat odborníků z
oddělení dopravní obslužnosti krajského
úřadu na vše, co vás v souvislosti s novým dopravním systémem zajímá. Těším se s vámi na viděnou při této akci a
přeji vám příjemné a pohodlné cestování
s Dopravou Ústeckého kraje,“ vzkazuje
Jaroslav Komínek všem klášterečákům.
Dodejme jen, že prezentace budou dvě
v různých časových intervalech, aby se
vyhovělo co nejvíce zájemcům. První
proběhne od 9 do13 hodin v prostoru
tržnice v ul. Královehradecká a druhá
před Kulturním domem od 13 do 17
hodin. Další informace můžete sledovat na stránkách Dopravy Ústeckého
kraje www.dopravauk.cz
-rony-
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let jsme s vámi !

Obyvatelé domova
ova pro seniory v říjnu netrpělivě čekali na dostavbu nové jídelny s vývařovnou, která vznikala jen pár kroků od jejich domova. Teď už
zvládnou pohodlně přejít v domácí obuvi přes tehdy nově zbudovaný „tunel“,
který spojuje domov důchodců s bývalým pavilonem školky, kde se rodilo jejich nové společenské a stravovací zázemí. Práce na tomto objektu v říjnu 2004
finišovaly, koncem listopadu se už kolaudovalo a v prosinci senioři poprvé
slavili společné Vánoce v nových prostorách.
V sobotu 30. října se v kláštereckém kulturním domě představil ve svém 2.
ročníku sedmidenní divadelní maratón ochotnických divadel. Ten dal prostor nejen kláštereckým souborům, ale svojí premiéru si zde odbyl i jeden
kadaňský.
V příjemném prostředí restaurace „Na vyhlídce“ v Rašovicích proběhlo setkání občanů a představitelů našeho města s bývalými občany Klášterce a
okolí žijících v Německu, kam se proti své vůli museli po válce vystěhovat.
Tato setkání se stala již tradicí, i když začátky nebyly ani trochu lehké. S iniciativou narovnání vztahů mezi oběma stranami přišel v roce 1990 pan Josef
Jugl pocházející z Útočiště.
Prodejna Julius Meinl v Klášterci nad Ohří je od pondělí 1. 11. 2004 z důvodu nerentabilního provozu uzavřena. Všem zaměstnancům byla nabídnuta
práce na prodejnách Julius Meinl v Chomutově nebo Jirkově. Po projednání
bylo 10 zbývajícím zaměstnancům vyplaceno zákonem stanovené odstupné.

Povídání o adventu s páterem Ścianou
Milí přátelé, v neděli 30. listopadu žehnáním adventního věnce v kostele na
Mši svaté od 10 hodin a poté na kláštereckém náměstí u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu, zahájíme Advent.
Advent (z latinského slova „adventus“ příchod) označuje v křesťanském smyslu slova příchod, který se uskutečnil
narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25. prosince). Advent, to je čas
očekávání. Čekat ve smyslu adventu, to
znamená připravit nejenom své domácnosti, ale především svá srdce na svátky,
kdy budeme vzpomínat památku slavného narození Pana Ježíše v Betlémě.
Advent, to jsou čtyři neděle před Vánocemi, kdy si věřící připomínají dobu,
kdy lidstvo očekávalo narození Ježíše.
Je dobou klidu, ve které se mají lidé
„ztišit“. Jenže v dnešní době je to spíše
doba horečných nákupů, předčasných
vánočních koled a shánění vánočních

stromečků. Advent byl původně dobou
postní, dobou, kdy lidé chodili na ranní
roráty do kostela a zpívali, že má přijít
Vykupitel. Ta doba se dnes, bohužel, stala hektickou. Místo toho nás obchodní
řetězce za zvuku koled intenzivně masírují, abychom co nejvíce nakupovali,
takže nás pak koledy na Štědrý den už
ani nebaví, jelikož je slyšíme po celý Advent.
Církev nás proto Adventem učí, že každé
pravé a hluboké radosti musí předcházet
čekání. Advent nám pomáhá upevnit v
sobě vědomí, že Bůh již přichází, čekejme na něj. Nezbytnou součástí Adventu
je adventní věnec, a postupné zapalování
svící, které jsou na něm umístěny. Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu, a zároveň i věčnost. Tradiční
barva adventního věnce je červená a
zelená. Červená upomíná na krev pana
Ježíše prolitou na kříži, obě barvy pak

symbolizují život. Jako ozdoby se používají také jablíčka, kulatá jako věnec sám
a dobrá jako Boží přízeň.
Dovolte mi přátelé, abych vám popřál
krásné prožití této adventní doby a celých vánočních svátků. Přeji vám, abyste
na Štědrý den pocítili nejen tu velikou
radost z památky narození malého Ježíška, ale také z příjemného prožití adventní doby. Srdečně vás zvu 30. listopadu, což je letos první adventní neděle,
do kostela Nejsvětější Trojice na koncert
„Česká mše vánoční“ Jana Jakuba Ryby
na společné zpívání, které začne po zakončení slavnostního ohňostroje na náměstí. Srdečně jste také zváni na výstavu
betlémů, která bude probíhat po celý
Advent a samozřejmě 24. prosince na
Půlnoční Mši Svatou, která se bude konat od 21.00 hod. Ať vás Pán Bůh v tomto čase Adventu a svátků vede a chrání.
P. Artur Sciana – klášterecký farář



Vánoční bohoslužby
Farnost Klášterec n.O.
24.12. 2014 (středa) od 21.00 hod.
Štědrý den
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ - KOSTEL
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
25.12. 2014 (čtvrtek) od 10.00 hod.
Slavnost Narození Páně
MŠE SVATÁ - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Rozsvícení vánočního stromu
Pouhých pět měsíců uplynulo od realizace stavby, kdy se z jednoho
ednoho pav
pavilonu
mateřské školky vybudovala tolik potřebná vývařovna a jídelna
na ppro obyvatele domova důchodců v Klášterci nad Ohří. Slavnostním přestřižením pásky
koncem listopadu 2004 tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Zdeňkem Škromachem společně s ministrem zemědělství Jaroslavem Palasem
se otevřela nově zbudovaná varna s jídelnou, která je dále využívána i jako
společenská místnost.
20. listopadu 2004 Klášterecké noviny oslavily 1. rok svého života. 17. listopadu 2004 se do oběhu dostalo 21. číslo, které bylo zároveň poslední, které vyšlo
ze soukromé dílny šéfredaktora Romana Novotného. Od příštího vydání se
už stalo vlastníkem Kláštereckých novin město Klášterec nad Ohří.

Město Klášterec nad Ohří rozsvítí vánoční strom a pouliční výzdobu 1.
adventní neděli, 30. listopadu 2014 na
náměstí. Program zahájí hodinkou
zpívání známý skladatel, klavírista a
zpěvák Jaroslav Uhlíř, následovat bude
show pro děti Vánoční zmrzlíkovaná
a poté oblíbená místní skupina Chilli band. Vystoupení zakončí Tomáš
Barták a jeho Hudební divadlo Hnedle
vedle, kteří navodí tu pravou předvánoční atmosféru. Starostka města Kateřina Mazánková společně s páterem
Arturem Ścianou zapálí první svíci na
adventním věnci a program na náměstí
zakončí tradiční ohňostroj.

V kostele Nejsvětější Trojice následně
zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby v podání žáků a učitelů ZUŠ
Klášterec nad Ohří i široké veřejnosti.
Celé sváteční odpoledne bude doplněno vánočním příběhem, živým Betlémem a tvůrčími dílnami v galerii Kryt,
při kterých se budou zdobit perníčky,
malovat na porcelán, vyrábět svíčky a
zdobit obálky na dopisy pro Ježíška.
Během nedělního odpoledne a poté až
do 29.12. 2014 bude k vidění také výstava Klášterecký Betlém a Malovaná
Rybova mše vánoční v kostele Nejsvětější Trojice a v galerii Kryt.
Všichni jste srdečně zváni.

26.12. 2014 (pátek) od 10.00 hod.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
MŠE SVATÁ - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
28.12. 2014 (neděle) od 10.00 hod.
Svátek sv. rodiny
MŠE SVATÁ - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Mše svatá na závěr občanského roku,
během mše svaté obřad svěcení vína. Je
možnost přinést vlastní lahve vína k posvěcení.
01.01. 2015 (čtvrtek) od 10.00 hod.
Slavnost Matky Boží Panny Marie
(Světový den modliteb za mír)
MŠE SVATÁ - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Přišlo na adresu redakce ...

Tak tady už jsem dlouho nebyl
Už z historie je známo, že knihovna byla
vždy centrem vzdělanosti a kultury. Nejinak je tomu u klášterecké knihovny. Za
přispění výjimečných lidí je zde pořádána
řada výborných akcí se zajímavými hosty.
V kláštereckém stánku vědění však jdou
ještě dál a vymysleli projekt „Tak tady už
jsem dlouho nebyl“. Hlavní myšlenkou
tohoto projektu je ukázat obyvatelům našeho krásného městečka i všem ostatním,
komu se jen trochu bude chtít, okouzlující přírodu a dávno zapomenuté památky,
které máme téměř „za humny“. Při pravidelných procházkách do přírody si navíc příjemně provětráme hlavu a možná
shodíme i nějaké to kilo.
První vycházka byla na zříceninu Šumná,
která je pozůstatkem hradu Šumburk,
postaveného v roce 1435. Vyšlápli jsme
kopeček nahoru, vyslechli něco z historie a těšili se výhledem na podzimem
úchvatně vymalované lesy a louky. Na
zpáteční cestě jsme nasbírali hříbky na
bramboračku a při pohledu na hodinky
jsme se podivili, kolik krásných zážitků
lze ukořistit za čtyři hodiny. Druhý -a letos poslední- výlet byl na hrad Hasištejn,

který se stal rodištěm a sídlem významného aristokrata a humanisty Bohuslava
Hasištejnského z Lobkovic. Auto nás odvezlo na kraj prunéřovského údolí, jehož
korytem jsme prošli podél potoka až k
vodopádům, o jejichž existenci jsem do
té chvíle neměla ani tušení. Nezbývá než
dodat, že padající voda byla dechberoucí.
Na hradě jsme se opět dozvěděli něco z
jeho historie a z věže jsme několik minut shlíželi do krajiny, tentokrát bohužel
zamlžené. Možná ale právě pohled na
vrcholky stromů, nesměle vykukující z
mlžného oparu, mi do hlavy vnukl myšlenku, že život je přeci moc krátký na to,
prosedět ho před televizí.
A proto víte co? Vypněte televizi, počítač

a alespoň občas zahoďte mobilní telefon. Přijďte do knihovny, poznejte svět
knížek a úchvatných příběhů vepsaných
do jejich listů. Poznejte příběhy, které
prostřednictvím knih prožívají neustále
dokola miliony lidí po celém světě. Proč
to říkám? Já to udělala a nemůžu jinak
než srdečně poděkovat celému týmu těch
úžasných lidí kolem klášterecké knihovny. Díky nim jsem zažila spoustu krásných chvil, poznala mnoho nových přátel
a udělala něco pro své zdraví. Vytrhli mě
ze stereotypu všedních uspěchaných dní
a i proto jim patří mé obrovské uznání za
to, jak dobře a poctivě dělají svou práci.
Věřím, že nemluvím pouze za sebe, když
říkám: „DĚKUJI“.
Varadyová
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AKCE 10% na všechny dárkové poukázky

AKCE HÝČKEJTE SVÉ BLÍZKÉ

PROSINEC
a dejte jim dárkový poukaz na kosmetické
2014

ošetření či úžasné Babor produkty.


KUKÁTKO
do kláštereckých škol

Diamantová svatba manželů Pavlišových

Těším se na Vaší návštěvu

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



10. listopadu navštívila třída 1. S
klášterecké GSOŠ Domov pro seniory v
Kadani. Náplní pondělního dopoledne
bylo pečení sladkého i slaného pečiva,
hraní hry Milionář a zápolení v boccie.

Kuchařky z MŠ v Souběžné ulici se

Na ZŠ Petlérská se konala podzimní burza oblečení, doplňků a obuvi. Výprodej pořádaly žákyně 9. třídy v rámci
předmětu Svět práce se svou paní učitelkou. Akce „Votoč vohoz“, jak ji samy žákyně 9. třídy nazvaly, byla úspěšná. Žáci
druhého stupně mohli přinést své oblečení, ze kterého vyrostli nebo ho zkrátka
chtěli vyměnit na jiný kousek, který by
stylově doplnil jejich podzimní outfit.
Burza měla několik podmínek: zboží
muselo být čisté, nepoškozené, řádné
označené jménem prodávajícího a maximální cenou do sta korun. Nejúspěšnější
prodejkyně si prodejem svých oděvů a
doplňků vydělala přes 600 Kč.

Poslední říjnový den se na škole v
Krátké ulici otevřelo IV. oddělení školní družiny. ŠD je otevřena pro žáky I.
stupně každý pracovní den od 5:45 do
16:00 hodin. Bohatou a zajímavou činnost připravují paní vychovatelky. ŠD má
rozpracované body Školního vzdělávacího programu do projektu Cestujeme
po světě s králíčkem Felixem. V jednotlivých měsících navštěvují děti různé světadíly, seznamují se s tamními zeměmi a
zajímavostmi.

Když jsme v roce 2004 psali o zlaté svatbě Jana a Jiřiny Pavlišových, přáli jsme jim
mnoho dalších společných a spokojených let. Deset let uteklo neuvěřitelně rychle a
oba manželé, kteří spolu tráví už krásných dlouhých 60 let společného života, svůj
manželský slib zasadili do zářivého diamantu. Přibylo sice několik dalších vrásek a
vlasy protkalo ještě více stříbra, ale oba se těší zdraví a to je nejdůležitější. 30. říjen 1954.
To je datum jejich svatby, které je zapsáno v oddacím listě. Tento slavný okamžik prožili v Litomyšli. Do Klášterce se přistěhovali v roce 1965. Jan Pavliš pracoval na lesním
závodě a jeho manželka na státním statku. Společně vychovali dvě dcery, které je obdařily pěti vnoučaty. Manželé Pavlišovi se dočkali i tří pravnuček. Výročí diamantové
svatby však letos není jediným velkým důvodem k oslavě. Určitě se na nás nebudou
zlobit, když prozradíme, že se oba ve zdraví dožívají krásných osmdesáti let. -ronyJindřich Mesmer

PRODEJNA KRMIV

Klášterec nad Ohří
(Osvobozená 777 - naproti supermarketu Penny)

V naší prodejně jsme pro vás připravili:
Tadeáš Kráčmar

Eliška Fialová

Svátku Halloween se už tradičně na
podzim věnují žáci ZŠ Praktické. Slaví ho
ale po svém – miniprojektem Dýňový
den, na který se děti těší a připravují ho
už dlouho dopředu. Tomuto dni se věnují už pár let a vždy se objevuje nová a
nová inspirace, co a jak vyrobit, jak dýně
zpracovat, co ještě dalšího vymyslet.

V

MŠ v Dlouhé ulici zapojením
do projektu MŠMT zlepšili pracovní
prostředí pro zajištění každodenní logopedické prevence a podporu rozvoje
řeči u dětí předškolního věku. Vybavili
mateřské školy Duha a Stonožka tablety s
výukovým programem Logopedie. Tablety jsou využívány dětmi zapojenými do
programu logopedické prevence za asistence zkušených pedagogů.
-rony-



Tomáš Hach

Noví občánci města

účastnily exkurze zaměstnanců jídelen
škol a mateřských škol ve firmě BIDVES
/Novaco/ v Kralupech na Vltavou. Shlédly provoz zpracování ryb a masa, kde je
zaujala profesionalita a čistota celého
provozu. V druhé části návštěvy kuchař
profesionál předvedl, jak vařit z potravin
zdravé výživy chutné jídlo.

Justin Josef Milák

Adam Levý

Tadeáš Hančík

Pohodovou atmosféru vykouzlí dětský pěvecký sbor ze ZUŠ,
k chuti přijde svařené víno a vánoční cukroví. Srdečně zveme
všechny občany Klášterce a blízkých obcí. Přijďte se spolu s námi
vánočně naladit.
Za„OS za Miřetice lepší“ Ivan Dimun

foto: Jan Kučera

Předvánoční setkání se uskuteční
u kapličky v Ciboušově
dne 12.12. od 16:30 hodin.

99.99.-

40kg - 680.40kg - 680.-

• Proso žluté

5kg -

89.-

25kg - 399.-

Otevírací doba:
PO-PÁ 9-12 13-17 * SO 8-12



Adriana Titlbachová

Ciboušovské vánoční zvonění

5kg 5kg -

Dále nabízíme:
zrniny, šroty, krmiva pro domácí a hospodářská zvířata, maso pro psy, velký výběr
pochoutek, atd...

Matyáš Hančík

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

• Slunečnice černá
• Slunečnice žíhaná
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Kavárnička Pepy Štrosse se ode- Společná setkání s dětmi nejsou v žádném případě nudná
být zábavná a příjemná,
hrála v netradičním prostředí Žeo tomi práceví svémůžei starostka
města Kateřina

Klášterecký zámek hostil v pátek 14.
listopadu pořad kláštereckého zpěváka
a baviče Pepy Štrosse.
Vůbec poprvé v historii „Kavárničky“
se tento oblíbený pořad uskutečnil v
prostorách renesančního sálu. Hlavní
domovskou scénou Kavárničky byla
do poslední chvíle kavárna kulturního
domu, a tak hlavní protagonista před
začátkem neskrýval nervozitu, jak diváci přijmou tak velkou změnu. „Snad
je to neodradí a najdou si cestu sem na
zámek. Renesanční sál sice jako kavár-

na nevypadá, ale jinak je to tady příjemné.“ Jeho obavy však nebyly na místě,
protože atmosféra byla od začátku
programu úžasná. A nepřispěl k ní jen
samotný Pepa Štross, kterého při jeho
hudební produkci doprovázel syn Matěj, ale i host večera, bývalý knihkupec
a spisovatel Vráťa Ebr. Jeho historky z
prostředí světa plného slov a myšlenek
bavily všechny přítomné stejně jako
humor a zpěv „Štrossáka“. Jeho Kavárnička tak byla určitě tou správnou volbou pro páteční večer.

Mazánková. A nemusí při tom navštívit
žádné kulturní zařízení. Bohatě jí k tomu
poslouží její prostorná kancelář. Ve svém
nabitém programu si dokáže najít prostor i pro pozvání dětí základních škol,
se kterými pak tráví čas povídáním o našem městě, o práci úřadu a nebojí se ani
témat vztahujících se k jejímu soukromí.
Měli jsme tu možnost jednu takovou
schůzku navštívit a nutno podotknout,
že jsme se opravdu bavili. Vždyť dětská
fantazie nezná mezí a upřímnost dětem
my dospělí jen závidíme. Tak například
nás zaujalo, jak by děti pojmenovaly
klášterecké ulice. A budete se určitě
bavit, stejně jako my. Třeba Topolovou
ulici by změnily na Hummelsteinovou,
Sadovou na Hudební nebo dokonce na
Smaragdovou. U drahých kovů ještě zůstaneme, neboť ulici Pod Stadionem by
přejmenovaly na Diamantovou. Nejvíce
se nám líbila změna Dlouhé ulice na Čokoládovou a Školní by krásně zavoněla,
protože by v názvu nesla jméno Kvítečková. Dodejme ale, že by konkurovala
ještě jinému názvu. Třeba Kuba Rat-

houský by Školní přejmenoval jednoduše na Mazánková. Podobně by dopadl
i znak města. Věž s obilím by se klidně
mohla nahradit ohnivým lvem, tygrem
z ledu nebo koňmi. Ovšem Simonce
Tomsové by se líbilo, kdyby znak měl v
sobě oheň, vodu a slunce. Největší perla
ovšem vypadla z úst Tomáše Stinčíka.
Ten by do zlato-stříbrného pozadí vsadil
diamant, ve kterém by bylo vybroušené

velké M jako Mazánková. Ani jsme se
nenadáli a hodina vyměřená tomuto
příjemnému setkání byla pryč. A tak se
školáci se starostkou města rozloučili
stylově - básní, kterou jí sami složili:
„Naše paní starostka je stále samá práce,
aby se tu líbilo všem dětem z Klášterce.
My Vám za to děkujeme, za tu velkou
práci, na svojí čest slibujeme, že budeme
hodní žáci.“
-rony-

Ivan Mládek pobavil návštěvníky galerie Kryt ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
JAKUB JAN RYBA



30.11. v 18:30 hodin
Klášterec nad Ohří
kostel Nejsvětější Trojice

V měsíci listopadu kulturní duši kláštereckého diváka nepohladil jen festival amatérského divadla nebo swingový bard Pepa Štross. Hudební prázdnotu také zalepil
svojí záplatou skvělý zpěvák, bavič a imitátor Vláďa Hron. Vystoupením, které
jednoduše nazval One Man Show, bavil diváky v zaplněném sále kláštereckého
kulturního domu. Daleko komornější prostředí pro své hudební vystoupení, protkané historkami o svém slavném bratrovi, zvolil Jan Kryl. V prostorách městské
knihovny vzpomínal společně s návštěvníky na legendárního Karla Kryla. -rony-

20.12. v 17:00 hodin
Vejprty
kostel Všech Svatých
21.12. v 17:00 hodin
Kadaň
děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie
od 28. 11. Malovaná Rybovka
Galerie Kryt Klášterec n. O
Známý hudebník, autor mnoha scénářů humoristických pořadů a skvělý
vypravěč Ivan Mládek vystavuje své
obrazy v klášterecké galerii Kryt. Na
vernisáži zahrál i na banjo a to poté,
co si s necelou stovkou návštěvníků
poslechl pěvecké vystoupení dětí ze
Základní umělecké školy pod vedením
učitelky Pavly Berkyové. Návštěvníky
vernisáže ale bavil hlavně svými historkami, jak jej všichni známe. Vtipné
momenty uplatnil i ve svých obrazech,
které byly v Klášterci poprvé k vidění
na divácky velmi úspěšné výstavě. Navštěvovali jí jednotlivci i školní kolektivy a snad všichni se uvolněně zasmáli
nad některým z nápadů, který dokázal
Ivan Mládek ztvárnit. K vidění byly i
reprodukce obrazů, které maloval aka-

demický malíř Jaroslav Mysliveček,
Mládkův přítel. Tato tvůrčí spolupráce, kdy Ivan Mládek nakreslil vtipnou
scénu s využitím antiperspektivy, a pan
Mysliveček téma malířsky zpracoval,
fungovala několik let.
Ivan Mládek uvítal možnost vystavovat
právě v Klášterci nad Ohří, odkud má
dobré vzpomínky na dřívější zájezdová
účinkování s divácky oblíbenými představeními a se svou kapelou a jeho hosty. Stále zůstává hlavně muzikantem,
malování se věnuje jen příležitostně.
Přejeme panu Mládkovi pevné zdraví a
hodně dalších nápadů, kterými přináší
další možné pohledy na naši realitu.
Rozdávat úsměvy, to totiž vůbec není
málo. Je to svým způsobem mistrovství.
V. Fišrová, kurátorka

Zpívají:
• Pěvecký sbor z klášterecké veřejnosti
• Kadaňská veřejnost z projektu „Kadaň zpívá“
• Pěvecký sbor Vejprty
• Dětský pěvecký sbor ZUŠ Klášterec
Doprovází:
• Smyčcový soubor ZUŠ Klášterec
Cantabile Strings pod vedením E.
Atamanové
• Žáci ZUŠ Klementa Slavického Kadaň pod vedením V. Batujeva
• Sbormistryně: Markéta Křivdová
Projekt vzniká ve spolupráci ZUŠ
Klášterec nad Ohří a KZ Kadaň za
podpory města Klášterce nad Ohří.

Máme pro vás skvělé tipy pod vánoční stromeček
Šílenství z knihy 50 odstínů šedi, která popisuje z větší části sex mezi mladou
dívkou uchvácenou bohatým mužem, který má však trochu jiné choutky, než
které se hodí do společnosti, sotva pominulo, a už se chystá film. Miliony fanynek této knihy po celém světě si tak na Valentýna, kdy film půjde do kin,
rezervují večery a přinutí muže sledovat osudy, které by chtěly samy prožít. Že
o film bude opravdový zájem už dnes víme, proto nabízíme mužům skvělý tip
na dárek. Od 24. listopadu máte možnost zakoupit voucher v kláštereckém
kině Egerie a rezervovat si tak dostatečně včas místo v sále našeho kina pro
svoji partnerku i pro sebe. Určitě jí to udělá radost!
Druhý náš tip se týká samozřejmě také Vánoc a zajímat by mohl naopak hlavně ženy. Zdeňka Bílková ve spolupráci s kulturním domem vás zve na předvánoční jarmark, který bude probíhat v KD 7. prosince od 10 - 17 hodin. Na
jarmarku můžete zakoupit mnoho originálních vánočních dárků: drátovaná
keramika, šperky z různých materiálů (textil, sklo, dřevo, polymerová hmota...), vánoční dekorace, svícny, přírodní mýdla, textilní dekorace, patchwork,
bytové doplňky, dekorace ze sušiny, vykrajovátka na cukroví, perníčky, originální zákusky a muffiny, vánoční cukroví, med a další. Součástí jarmarku jsou i
výtvarné dílny pro děti a dospělé. Vystoupí také flétnový soubor Pettiny ze ZUŠ
Klášterec a nebude chybět ani oblíbený svařák. Zkuste na chvilku vypnout z
předvánočního shonu a užijte si hezký den.
-rony-
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KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

3D

KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...
do 30. září 2015
Zámek
PORCELÁN NA ZÁMKU
úspěšná výstava k příležitosti 220 let výroby
porcelánu v našem městě, která je součástí
prohlídky expozice porcelánu na kláštereckém zámku, je prodloužená o celý rok!
6. prosince
DDM - zámecký park
VÁNOČNÍ POHÁDKOVÝ LES
PRO RODIČE S DĚTMI
6. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
VĚNEČEK
K tanci hraje Metrum. Večerem provází Dagmar Knížetová. Host: taneční studio M.
Vstup pouze ve společenském oblečení!
Vstupné: 170 Kč
7. prosince od 10 hodin
Kulturní dům
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
11. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
Vstupné: 280 Kč / D: 250 Kč / KMD: 150 Kč
12. prosince od 19. hodin
Kino Egerie
MODELKY s.r.o.
Projekce filmu a následná beseda k filmu
14. prosince od 15 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ SHOW PRO DĚTI
účinkuje Hudební divadlo Hnedle vedle
Vstupné: 50 Kč
14. prosince od 17 hodin
Sala terrena
BETLÉM
vánoční hra v podání divadla Klas
18. prosince od 17 hodin
Kulturní dům
VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
aneb Evropské Vánoce se ZUŠkou
19. prosince
Knihovna - oddělení pro děti a mládež
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...
den soutěží a kvízů
21. prosince od 16 hodin
Zámek
ZLATÁ NEDĚLE
účinkuje Hudební divadlo Hnedle vedle

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

04. a 06. prosince 2014 od 19.00 hodin

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO

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

14. prosince 2014 od 19.00 hodin

!

RALUCA

USA | 2014 | 110 minut.
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s
Harrym opustili, a změnilo se toho opravdu hodně – s
výjimkou jejich tuposti...
přístupné| CZ titulky | vstupné: 140,- Kč

Česko | 2014 | 80 minut.
Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně
nechce připomínat. Ale připomenou mu je jiní... Raluca
mu ale otočí život o 180 stupňů. Je to náhoda, osud,
nebo na něj někdo nastražil past?
od 15 let | vstupné: 110,- Kč

05. prosince 2014 od 19.00 hodin

17. prosince 2014 od 19.00 hodin

INTERSTELLAR

NICK CAVE: 20000 DNÍ NA ZEMI

USA, VB | 2014 | 169 minut.
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina
výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový
domov.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 90,- Kč
07. prosince 2014 od 19.00 hodin

VB | 2014 | 96 minut.
Snímek je důmyslnou a lyrickou ódou opěvující lidskou
tvořivost v hlavní roli s hudebníkem a kulturní ikonou
Nickem Cavem. Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí kombinace reality a fikce.
přístupné | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč
20. prosince 2014 od 20.00 hodin

POHÁDKÁŘ

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD (3D)

ČESKO | 2014 | 90 minut.
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po
jeho identitě se kapitán Rott ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné
drama hlavního hrdiny Máry/Kamila, který si vybudoval
dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami.
od 15 let | vstupné: 100,- Kč

USA, Nový Zéland | 2014 | 160 minut.
Film uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina
Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně
vypustili do světa smrtící sílu...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 140,- Kč

PREMIÉRA V ČR !!!!

21. prosince 2014 od 19.00 hodin

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY

USA | 2014 | 89 minut.
Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství.
Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami a zároveň se vydává na
dobrodružnou cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč

11. prosince 2014 od 00.01 hodin

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD (3D)

USA, Nový Zéland | 2014 | 160 minut.
Film uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina
Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně
vypustili do světa smrtící sílu...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 140,- Kč
11. prosince od 19.00 a 13. prosince od 16.00 hodin

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD (3D)

27. prosince 2014 od 19.00 hodin

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ (3D)

USA, Španělsko | 2014 | 142 minut.
Mojžíš se postaví na odpor egyptskému faraonovi Ramsesovi. Přiměje 600 000 otroků, aby utekli z Egypta
před útrapami, děsivými smrtelnými epidemiemi a vydali se na monumentální cestu do zaslíbené země.
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 150,- Kč

!

USA, Nový Zéland | 2014 | 160 minut.
Film uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina
Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně
vypustili do světa smrtící sílu...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 140,- Kč

28. prosince 2014 od 19.00 hodin

ANABELLE

USA | 2014 | 95 minut.
John našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek – starou klasikou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Jedné hrůzné noci vtrhnou
do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně
napadnou mladý pár. Spustí tak nepředstavitelné zlo ...
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 90,- Kč

12. prosince 2014 od 19.00 hodin

MODELKY S.R.O.

Česko | 2014 | 90 minut.
Dvě někdejší kamarádky, ale už 40 let nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa, si neustále vjíždějí
do vlasů, dělají si naschvály, sabotují si módní přehlídky, pomlouvají se. Dokáží se ještě někdy usmířit?
přístupné | vstupné: 90,- Kč

POZOR, PO PROJEKCI NÁSLEDUJE BESEDA K FILMU

KINO EGERIE
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
!

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

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

USA | 2014 | 90 minut.
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a
Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i
nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou
připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 120 Kč/110 Kč
07. prosince 2014 od 16.00 hodin

MAGICKÉ STŘÍBRO: HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU

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

31. prosince od 17 hodin
Kulturní dům
SILVESTR
K tanci a poslechu hraje skupina Las Pegas.
Kavárna otevřena od 19 hodin.
Vstupné: do 23. 12. v předprodeji 180 Kč
po tomto datu 230 Kč

12. prosince 2014 od 16.00 hodin

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU (3D)

USA | 2014 | 90 minut.
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a
Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i
nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou
připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 140 Kč/120 Kč
13. prosince od 20.00 a 20. prosince od 16.00 hodin

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD

!

USA, Nový Zéland | 2014 | 160 minut.
Film uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina
Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně
vypustili do světa smrtící sílu...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč

27. prosince 2014 od 16.00 hodin

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY

USA | 2014 | 89 minut.
Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství.
Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami a zároveň se vydává na
dobrodružnou cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč
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KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

minulých letech. Do zahraničí jezdili jen
dva reportéři. Loni jsme byly s Darinou
Vymětelíkovou (reportérka ČT) každá
v jedné hale. To jsem byla tři týdny jen
o snídaních, protože prostě nebyl čas a
prostor pro shánění jídla. V den příletu
nás ještě zachránili kustodi od našeho
nároďáku, kteří nás v jedenáct večer
zatáhli do kabiny na tlačenku. To byly
ale bohužel poslední zásoby, které jsme
měly... Teď budou v každé hale dva až tři
reportéři, takže si to, doufám, konečně
užiju. A snad i nároďák udělá nějakou tu
medaili.

Po jedenácti letech se mistrovství světa v
ledním hokeji vrací zpět na území České
republiky. I když samotný turnaj proběhne až v termínu 1. - 17. 5. 2015, hokejové
šílenství vypuklo již začátkem letošního
listopadu oficiálním zahájením prodeje
vstupenek. Na tento hokejový mejdan
se budou připravovat nejen fanoušci, ale
také média v čele s Českou televizí a jejími reportéry. Na obrazovce se tak opět
setkáme se sympatickou, věčně usměvavou a hlavně velmi pohotovou reportérkou ČT Hanou Ježkovou.
Ta si na loňském MS v Bělorusku vedla
výtečně a ukazovala, že hokeji rozumí.
Ovšem do širšího povědomí diváků nejen u nás, ale i po celém světě se dostala
hlavně díky finskému útočníkovi Petri
Kontiolovi, který ji „vycvičil“ o přestávce
čtvrtfinálového zápasu s Kanadou. Jeho
legendární odpovědi na Hanky dotazy
zněly vždy „I don’t know, nevím“. Video
se okamžitě stalo hitem v hokejovém
světě, hlavně pak ve Finsku. Ani kláštereckým fandům, sledujícím televizní obrazovky, tehdy tato, nakonec úsměvná,
historka neunikla. Mnozí z nich však ani
netušili a dodnes neví, že tato reportérka
ČT pochází z našeho města. Rádi vám
tedy Hanu Ježkovou představíme, abyste
věděli, až budete sledovat zajímavé hokejové rozhovory a reportáže z pražského
MS, s kým máte tu čest.

Hana Ježková
První jednoduchá otázka na úvod: Jak
jste se dostala k profesi sportovní komentátorky, která byla vždy spíše výsadou mužů?
Když jsem se po gymnáziu nedostala na
žurnalistiku, jeden letitý „pisálek“ mě
uklidňoval tím, že novinařina není o
škole, ale o praxi. Teď, s odstupem času,
mu musím dát za pravdu. Sice nemám
titul, který jsem chtěla získat, ale ty roky
praxe mi nikdo nesebere.
Už jsem to říkala mnohokrát, ale myslím, že pořád jsem dostatečně nevrátila
Mírovi Nyklíčkovi a Vencovi Tvrzovi
to, co jim dlužím. Protože kdyby je teh-

dy něco neosvítilo a nenechali mě v 16
letech moderovat sportovní zprávy na
místní kabelové televizi (Focus), asi bych
dnes nebyla tam, kde jsem. Vlastně jim
ani nemám za zlé, že polovinu svého života nevím, co to je víkend.
Do ČT jsem přišla někdy před pěti, šesti
lety. I za cenu, že si následující rok vydělám tak možná na suchý chleba, opustila
jsem jisté zaměstnání. Riskovala jsem
a vyšlo to. A i když si občas stěžuju, tak
svoji práci miluju.
Dá se, tato velmi časově náročná práce,
skloubit se soukromým životem?
Když máte tolerantního partnera, určitě
není problém ji skloubit s osobním životem. Jen prostě máme my ženy ve sportovních redakcích trošku jiný režim než
ty, které chodí do klasického zaměstnání
na osm hodin denně a mají volné víkendy. Já jsem většinou tři večery v týdnu „v
háji“. Ale skoro všechny „holky“ z redakce mají manžela nebo přítele, samozřejmě že i děti. Takže zas tak špatně na tom
snad ještě nejsme.
Hanko, děláte jen hokej nebo i jiné
sporty?
Mojí prioritou je samozřejmě hokej. Ale
je potřeba pokrývat i další sporty. Při komentování sestřihů z dětských olympiád,
paralympiád a jiných přenosů se člověk
dostane i k takovým sportům jako je
šerm, lukostřelba, taekwondo a podobně. Taky mě kolegové postupně natlačili
do sportovní střelby a estetických sportů.
To bývá někdy docela sranda. Ale dál
bych to nerozebírala, to se totiž, naštěstí,
do vysílání nedostane.

Dělala jste rozhovory a reportáže s
mnoha hvězdami. Ale existuje nějaký
hráč nebo osobnost, u kterého vám to
ještě nebylo přáno?
S Teemu Selännem už jsem mluvila, takže v tomhle bodě mám asi splněno. A
„Kaloň“ (jistá osoba, která prý bude vědět, pozn. redakce) může jen tiše závidět!
S Hanou Ježkovou by se dalo povídat
dlouho a dlouho. Její zážitky bychom jí
mnozí mohli jen závidět. I když na takový, který jí uštědřil finský hokejista Kontiola, se raději zapomíná. Ovšem nutno
dodat, že finský útočník českou reportérku nakonec sám vyhledal a omluvil
se. „Bylo to zahanbující a dětinské. Měl
jsem víc přemýšlet. Příště už se nic takového nestane,“ slíbil. Hana to tenkrát ustála
bravurně a snad jen malé postěžování k
tomuto incidentu vypustila na svůj twitterový účet: „Člověk 2 týdny dře jako kůň
a nakonec si všichni budou pamatovat jen
to, ze Kontiola o přestávce neměl náladu
na rozhovor :).“
Myslím, že s klidem mohu napsat, že
minimálně všichni fanoušci z Klášterce
už dnes budou vědět, že ta sympatická,
věčně usměvavá a hlavně velmi pohotová reportérka ČT je z našeho města a její
práci na domácím mistrovství náležitě
ocení.
-rony-

Co vaše práce obnáší, jak třeba vypadá
váš pracovní týden?
Můj týden se většinou dělí na hokejové
dny a dny, kdy mám směny ve zpravodajství. Do práce chodívám převážně
ráno na devátou. Odcházím kolem páté
odpoledne, když není hokej a není potřeba udělat nic do pořadu Branky Body,
Vteřiny. Pokud ano, většinou se z práce
dostanu až kolem jedenácté večer. Mezitím je asi tak milion vyrobených příspěvků. Nebo mi to alespoň tak připadá.
Blíží se MS v Praze. Co kauza rozhovor
s Kontiolou … Ještě vám ho připomínají nebo už to vše vyprchalo?
Už to naštěstí utichlo. Občas se sice najde
někdo, komu to přijde jako dobré téma
k zapředení hovoru, ale takových lidí je
minimum.
MS bude doma. Jak náročné budou
pro vás přípravy, bude to jiné, než kdyby se MS konalo v jiné zemi?
Pro mě to bude paradoxně lepší než v

V Nymburce se o víkendu konalo
Mistrovství ČR v karate JKA, kam
se na základě získaných bodů z národních pohárů a krajského přeboru
kvalifikovalo jen patnáct nejlepších
závodníků v každé kategorii. Této vrcholné soutěže se zúčastnili i závodníci z Karate klubu Kadaň s oddílem
v Klášterci nad Ohří. Své účinkování
završili celkem čtyřmi medailemi i
dalšími kvalitními umístěními.
Největší úspěch si vybojovala Babeta
Dlouhá, její 2. místo v kumite v kategorii starších dorostenek trenéra i

samotnou závodkyni velice potěšilo.
Dvě bronzové medaile do své sbírky
zařadila také starší žákyně Kristýna
Tesařová.
Obrovským překvapením se stal starší
dorostenec David Roubím, který na
svém prvním mistrovství vybojoval 3.
místo v kumite.
Zklamán nakonec odjel jen reprezentant ČR Filip Šimána, který nezískal
medaili ani v kata ani v kumite. A těžký los čekal i na Marka Mänzela, který
v obou disciplínách narazil na budoucího mistra republiky.

Trialista Tomáš Jindra boduje v Evropě

Na začátku srpna se klášterecký trialista
Tomáš Jindra zúčastnil závodů v Radošově. Tento závod je součástí seriálu Mistrovství republiky. Jednotlivé části závodní trati jsou rozeseté v okolí Radošova a
závodníci sbírají body v různě těžkém
terénu. Tomáš Jindra bohužel neměl svůj
den. Do závodu v Radošově nastoupil
krátce po prodělané nemoci a nebyl ještě
úplně ve formě. Tomáš soutěží v rámci
seriálu v červené kategorii C, což je dru-

há nejnáročnější výkonnostní kategorie
trialových závodníků. Příští rok by však
chtěl postoupit do vyšší, zelené kategorie. Naději a formu na lepší výsledky
sbírá klášterecký závodník také v seriálu
závodů Mistrovství Evropy juniorů. Na
posledních závodech v Belgii skončil na
jedenáctém místě a předtím na závodech
v Polsku na místě sedmém. V Radošově
skončil Tomáš Jindra ve své kategorii nakonec na krásném 4. místě.

Pohřební služba
František Barák

Klášterec nad Ohří
zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého

Zápasníci opět dobře
V polovině října se klášterečtí mladí zápasníci zúčastnili turnaje v Plzni. V konkurenci téměř stoosmdesáti zápasníků
dokázali naši závodníci získat dvě cenné
medaile. Martin Hazucha vybojoval v kategorii přípravek do 40 kilogramů bronzovou medaili. Igor Skrypnyk ve stejné kategorii do 46 kilogranů získal stříbro.

• 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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Nové číslo vyjde 18. prosince 2014
Uzávěrka příštího čísla je:
8. 12. 2014
Uzávěrka pro inzerenty je:
8. 12. 2014

Slon v porcelánu 1. 8. 2015 Folková Evža - 5. 9. 2015 Klášterecké promenády - 12. 9. 2015 Švejkův pivní festival - 12. 9. 2015 Klášterecké divadelní žně - 31. 10 - 7. 11. 2015

Hana Ježková v rozhovoru pro ČT s hvězdným útočníkem Radimem Vrbatou

Který hokejista je pro vás nejpříjemnější a naopak, se kterým byste rozhovor dělat nechtěla?
Těch příjemných je většina. Naštěstí. Už
tak nějak vím, co si u koho můžu dovolit.
A je sakra rozdíl zeptat se Petra Zámorského na vlastní gól v zápase o bronz a
zeptat se Kontioly na chybu, po které
Finsko ve čtvrtfinále inkasovalo rozdílový gól.

Klášterecké hudební prameny - červenec 2015

I don’t know? „To už je dávno pryč,“ směje se Hana Ježková Medaile z mistrovství ČR karatistů jsou doma

