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Zastupitelé schválili rozpočet
města na rok 2015

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2015 pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.

Celková výše rozpočtu je 180 mil. Kč.
... strana 2

Ing. Petr Hybner
a kolektiv pracovníků Organizace Zámek Klášterec nad Ohří



zdarma

Klášterecký „Usain Bolt“ se
jmenuje Adam Ježek
V necelých osmi letech je postrachem svých vrstevníků
... strana 6

www.klnoviny.cz

Sloupek Vánoční strom se rozzářil - přišel nejkrásnější čas v roce
pro starostku

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
blíží se konec roku 2014, všichni prožíváme adventní čas, připravujeme se na
vánoční svátky a na oslavy příchodu
nadcházejícího roku.
Konec roku však není pouze časem
vánočním, je také časem rekapitulací.
Časem, ve kterém se zabýváme otázkami, co jsme si na tento rok naplánovali,
co z toho se nám
podařilo splnit a
naopak - co jsme
nezvládli a co nebylo podle našich
představ. Pokud
mohu
hodnotit letošní rok z
mého pohledu, musím konstatovat, že
se podařilo uskutečnit ve městě mnoho připravených akcí. Pokusme se ale
nevnímat konec roku jako konečný
termín pro splnění úkolů, které jsou
mnohdy letité, a nemysleme si, že s
koncem roku tyto úkoly pro město
končí. V následujícím roce nás čeká
opět spousta práce, abychom měli naše
město zase o kousek hezčí než doposud a příjemně se nám v něm žilo.
Přeji Vám i všem Vašim blízkým co
nejsrdečněji Vánoce naplněné klidem,
pohodou a láskou a v novém roce 2015
splnění všech Vašich snů a přání.
Vaše starostka, Kateřina Mazánková

Radnice omezí mezi
vánočními svátky
úřední hodiny
Ve dnech 22. a 23. 12. 2014 a 31. 12.
2014 budou zkráceny úřední hodiny,
a to do 12 hodin z důvodu vánočního
klidu. Dne 24. - 26. 12. 2014 a 1. 1. 2015
bude radnice pro veřejnost uzavřena.
Stejné podmínky platí i pro Turistické
informační centrum a galerii Kryt.

UPOZORNĚNÍ

Na první adventní neděli byly na náměstí v Klášterci nad Ohří připraveny tradiční vánoční trhy s bohatým doprovodným
programem. Velkým lákadlem bylo hned úvodní vystoupení známého písničkáře Jaroslava Uhlíře, kterého svým zpěvem
doprovázeli malí i velcí diváci. Zejména děti pak potěšil další dětský hudební program, živý betlém v horní části náměstí,
ale i tvůrčí dílny v galerii Kryt, které nabízely velmi atraktivní program. Zájemci si mohli vyrobit vlastnoručně malovaný
hrneček, svíčky ze včelího vosku nebo napsat a ozdobit dopis Ježíškovi. Obklopeni přitom byli zdařilou výstavou místní
ZUŠky na téma Malovaná Rybova mše vánoční na motivy obrázků Josefa Lady, která potrvá až do 29. 12. 2014. „Rybovka“
však propojila celé zahájení adventu. Po velkolepém ohňostroji a rozsvícení vánočního stromu na náměstí se davy lidí
přesunuly do kostela Nejsvětější Trojice, kde byla Rybova mše vánoční připravena k poslechu. Již od září ji nacvičovali
nejen žáci a učitelé místní Základní umělecké školy, ale i široká veřejnost. Podařilo se vytvořit téměř stočlenný sbor, který
nadchnul kostel nabitý diváky.
-red-

Město Klášterec nad Ohří upozorňuje své občany, že z důvodu předpokládaného navýšení objemu tříděných odpadů se provede dne 25.
12. 2014 (čtvrtek) a dne 31. 12. 2014
(středa) mimořádný vývoz papíru.
Pravidelný vývoz zůstává zachován
a to bez ohledu na svátky. Dále upozorňuje, že sběrný dvůr bude o svátcích 24. 12., 25. 12. a 1. 1. uzavřen.
26. 12. bude otevřen do 14 hodin.

PRO OBČANY

Na hory se skibusem
Pokud bude přát počasí, můžete se
ve čtvrtek 25. prosince vydat poprvé
v letošním roce skibusem z Kadaně a
Klášterce směr Alšovka a Boží Dar.
Zimní dopravu provozují města Kadaň a Klášterec a víkendové skibusy si
našly mnoho příznivců. Podle našich
informací nečekají na cestující žádné
velké změny, mimo jedné. A ta je příjemná, protože jízdné se zlevní na 30,Kč. Autobusy budou jezdit nejen o víkendech, ale také v období vánočních a
jarních prázdnin. Vše bude samozřejmě záviset na počasí a na sněhových
podmínkách.
-rony-

Knihovna byla provoněná skořicí a jablky
Už podeváté proběhlo v městské
knihovně Adventní štrůdlování. Tato
již tradiční akce je opravdu oblíbená
a nejinak tomu bylo i letos. Akci celý
večer provázely děti z flétnové souboru PETTINI. Vánoční koledy v jejich
podání vždy navodí tu pravou vánoční
atmosféru. Letos soutěžilo 13 štrůdlů, z
nichž raritou se stal červený štrůdl, jehož tvůrci byli tři mladí muži. Pořadatelé slibují do desátého ročníku několik
podstatných změn. Ale to zase až za
rok, tak se nechme překvapit. -rony Nejlépe chutnal štrůdl od Táni Asníkové, druhé skončilo trio Hrbek, Mokrý, Foltýn
a bronz si vypekla Petra Rompotlová

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

Uzavření zámku!!!
www.klnoviny.cz

Zámek Klášterec nad Ohří upozorňuje
své návštěvníky, že bude v měsíci prosinci uzavřen od pondělí 22. 12. 2014 a
své brány otevře v pátek 2. 1. 2015!!!
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Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2015

Zastupitelé města na svém zasedání dne
9. prosince schválili rozpočet města na
rok 2015. Celková výše rozpočtu je 180
mil. Kč, což je oproti roku letošnímu
mírný nárůst zhruba o 3,5 mil. Kč.
Tento rozpočet zahrnuje pouze jisté příjmy roku 2015, v průběhu roku bude
navyšován o dotace, dary a další mimořádné příjmy, které např. v letošním roce
činily více než 35 mil. Kč.
S největší částkou – zhruba 55 milionů
korun – bude v příštím roce hospodařit
odbor finanční a majetku města. Z této
částky se hradí nejen platy zaměstnanců
úřadu, městských strážníků a zastupitelů,
ale také pojištění veškerého majetku města, dotace provozovatelům sportovišť,

úroky z úvěrů, poplatky a v neposlední
řadě dotace a granty.
Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí bude mít podle
schváleného rozpočtu k dispozici téměř
41 mil. Kč. Na 14 mil. Kč vyjde údržba
města, kam spadá zejména údržba komunikací a veřejného osvětlení, ale také
údržba dětských hřišť, hřbitova a psího
útulku. 13 mil. Kč vydá město za sběr,
svoz a zpracování komunálního a dalšího
odpadu, na údržbu veřejné zeleně je pro
příští rok vyčleněno necelých 9 mil. Kč a
na dopravu 3 mil. Kč.
Odbor sociálních věcí a školství může pro
příští rok počítat s částkou 26 mil. Kč, z
toho však 24 mil. Kč tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím (základní školy,
mateřské školky a Městský ústav sociálních služeb). V rozpočtu je také naplánován pravidelný příspěvek Nemocnici
Kadaň (555 tis. Kč) a dotace na provoz
azylového domu Naděje (1,35 mil. Kč).
Více než 12 mil. Kč je v rozpočtu schváleno pro příspěvkovou organizaci Zámek,
která má nově zajišťovat veškeré kulturní
akce ve městě (tedy včetně Kláštereckých
hudebních pramenů, Kláštereckých pro-

Pro bezpečnost kláštereckých dětí

placená reklama

tu Dítě Pod Kontrolou, ale i v kině Egerie
a v internetové televizi OKO1.

O bezpečnosti našich dětí se toho v nedávné minulosti napsalo a řeklo spoustu. Poslední tři týdny se na FB stránkách
prezentovala místní bezpečnostní agentura Vizab security a nás zaujal projekt
pod názvem Dítě Pod Kontrolou. Zašli
jsme tedy za majitelem Vizab security
Romanem Vitoušem, aby nám k němu
řekl něco více.

Na jakých školách bude projekt Dítě
Pod Kontrolou nasazen?
Technologická centra do všech základních škol v Klášterci nad Ohří budou
nainstalována do 11. prosince 2014.
Od následujícího dne bude možné
službu Dítě Pod Kontrolou objednat
na emailu vizab@vizab.cz. Po obdržení objednávky zašleme obratem návod jak postupovat. Veškeré potřebné
úkony spojené s touto službou chceme
stihnout nejpozději do vánoc. Rodiče,
prarodiče a ostatní přátelé rodin tak
mohou kupovat dětem naprogramované čipy například jako dárek pod stromeček. Službu Dítě Pod Kontrolou pak
mohou používat od 5. ledna 2015, kdy
končí prázdniny.
Budoucí zájemce možná bude zajímat, kdo tento projekt financoval?
Od roku 1999 do současné doby nabízím kláštereckým rodinám, nezis-

DÍTĚ POD KONTROLOU
cena služby na 12 měsíců

1200,- Kč

objednávky na: vizab@vizab.cz
O co ve vašem projektu Dítě Pod Kontrolou / DPK / vlastně jde?
Jedná se o to, že každý rodič, který bude
využívat službu DPK, bude vědět, v kolik
hodin přišlo dítě do školy a v kolik hodin ze školy odcházelo. Funkce služby je
jednoduchá. Po přiložení čipu k načítacímu zařízení pošle naše technologické
centrum SMSku na telefonní číslo, které
nám rodič zadal. Myslím, že je to velmi
zřetelně vidět na videoreklamě, která je
nasazená nejen na FB stránkách projek-

kovým organizacím a podnikatelům
služby komerční bezpečnosti - zejména dodávky a montáže alarmů připojených na náš místní klášterecký pult
centralizované ochrany. To, že klienti
VIZAB Security jsou našimi věrnými
zákazníky, mi umožnilo náklady na vytvoření technologických center na našich kláštereckých školách nést na vlastních bedrech. Sám bych to nedokázal.
A za to jim chci touto cestou zdvořile
poděkovat.
-rony-

Redakce Kláštereckých novin
přeje všem svým čtenářům
krásné a pohodové vánoční svátky
a mnoho úspěchů v roce 2015.

menád, Rozsvícení vánočního stromu
atd.).
Asi nejvíc nás zajímá pohled do rozpočtu
odboru výstavby a rozvoje města. Ten má
na opravy a údržbu majetku města zatím
vyčleněno 7,3 mil. Kč, z toho je 2,5 mil. Kč
určeno na opravy školských zařízení a 1,7
mil. Kč na opravy komunikací. Dalších 19
mil. Kč je vyčleněno na kapitálové výdaje.
Zde jsou zahrnuty v první řadě dotované
investiční akce, které již byly akceptovány
ze strany poskytovatele dotací, a budou
tedy v příštím roce realizovány (zateplení
kina Egerie, MŠ Souběžná a MŠ Školní).
Dále je počítáno s pokračováním regenerace panelového sídliště, s dokončením
modernizace lyžařského areálu Alšovka,
s budováním nových parkovacích míst a
s dalšími menšími investičními akcemi.
Na závěr je třeba zdůraznit, že částky uvedené ve schváleném rozpočtu nejsou konečné. S rozpočtem se pracuje celoročně,
reaguje se na aktuální situace a potřeby.
K menším či větším změnám dochází
v průběhu celého roku. Děje se tak prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření,
která schvaluje rada města a zastupitel-

stvo. Hned prvním rozpočtovým opatřením bude schvalováno zapojování zůstatků na běžných účtech ke konci roku.
Tato částka je odhadována na 40 až 50
mil. Kč. Jedná se o úspory minulých let a
tyto peníze by měly být přednostně směřovány do kapitálových výdajů. Pokud se
tedy někomu při pohledu na schválený
rozpočet zdá, že například investičních
akcí naplánovaných pro příští rok je málo
nebo že město nevyčlenilo dost prostředků na to či ono, existuje stále ještě naděje,
že skutečnost bude nakonec lepší.-redZKL Klášterec nad Ohří,
akciová společnost
hledá zaměstnance na pozice

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ
Pro více informací v případě zájmu
kontaktujte personální oddělení

p. Vladimíra Sklenářová
vladimíra.sklenarova@zkl.cz
telefon 474 359 719

Koalice města Klášterce nad Ohří, složená ze zastupitelů města Klášterce nad
Ohří – Kateřiny Mazánkové, Petra Hybnera, Štěpána Kostelníka, Jany Dimunové, Davida Suka, Zuzany Ježkové, Dany Herzigové, Václava Homolky, Jaroslava Ježka, Evy Bártové, Miroslava Papouška, Josefa Suchého, Jaroslava Krejsy, Stanislava Pechouše a Jiřího Bezděka, vydala v návaznosti na uzavřenou
Koaliční smlouvu pro volební období 2014 - 2018 programové prohlášení,
jež je jednoznačnou deklarací společné vůle spravovat naše město maximálně efektivně a pracovat ve shodě na jeho dalším rozvoji. Toto prohlášení v
celém jeho znění naleznete na našich webových stránkách www.klnoviny.cz

Město se definitivně vyrovná s Lázněmi Felicitas
Jedním z důležitých bodů, které zastupitelé schválili na svém prosincovém zasedání, bylo uzavření návrhu mimosoudní
dohody na vyrovnání s žalobcem Lázně
Felicitas s.r.o. Kauza, která se táhne od
roku 2012, je dosti obsáhlá a Klášterecké noviny jí v minulosti věnovaly hodně
místa. Připomeneme vám jen ve stručnosti, o co v ní vlastně jde:
Společnost Lázně Felicitas s.r.o. podala dne 5. 11. 2012 ke Krajskému soudu
v Ústí nad Labem žalobu proti městu
Klášterec nad Ohří o zaplacení částky
1.500.000,- Kč s příslušenstvím a nákladů řízení. Dne 20. 8. 2014 bylo nařízeno
soudní řízení v dané věci a společnost
Lázně Felicitas s.r.o. prostřednictvím
své právní zástupkyně JUDr. Malachové
učinila na jednání Rady města dne 31. 7.
2014 návrh mimosoudní dohody spočívající ve zpětvzetí žaloby za podmínek:
a) Město Klášterec nad Ohří uhradí žalobci částku ve výši 1.500.000,- Kč, b) žalobce nebude uplatňovat náklady řízení a
úroky z prodlení, c) dosavadní i budoucí
náklady žaloby si ponese každá strana ke
své tíži a současně nebude žalobce uplat-

ňovat žádné jiné nároky náhrady škody
vyplývající ze smlouvy.
Město tento návrh nepřijalo a v následně
proběhnuvším soudním řízení neuspělo.
Lázně Felicitas s.r.o. obdobný návrh na
uzavření dohody předložily ještě jednou
v listopadu tohoto roku (poté co byl vydán rozsudek s povinností města k úhradě). Rada města tento opětovný návrh
nakonec schválila.
Když to převedeme do srozumitelného
jazyka, tak město Klášterec za porušení
smluvních podmínek mělo Lázním Felicitas zaplatit pokutu 1, 5 milionu korun a
k ní úroky, které dosáhly 400 tisíc korun.
Lázně Felicitas s.r.o. po vítězném soudním řízení ještě jednou přišly s návrhem
mimosoudního vyrovnání. Z pokuty se
město nevyváže, ale pokud přistoupí na
dohodu, oněch 400 tisíc nebude muset
zaplatit. Rada města tento krok odsouhlasila a takto byl návrh předložen i zastupitelům, kteří nakonec schválili uzavření
návrhu mimosoudní dohody na vyrovnání s žalobcem Lázně Felicitas s.r.o. Tato
dohoda bude zafinancována z rezervy
rozpočtu města pro rok 2014.
-rony-

Nový termín pro otevření „dopraváku“ je březen 2015
Na nové dopravní a sportovní hřiště, které
podle původních plánů mělo být funkční
už koncem tohoto roku, si budou všechny klášterecké děti i sportovci muset ještě
počkat. Skluz v plánech stavbařů zavinilo
hlavně nepříznivé počasí. Areál tří hřišť
známý obecně jako „dopravák“ v současnosti prochází komplexní rekonstrukcí,
která přidá i řadu nových atrakcí a prvků.

Areál ve městě fungoval několik desítek
let a vždy byl hojně využíván. I na něm
se ale podepsal zub času. Hřiště s jednoduchým čtvercovým půdorysem nahradí
moderní plocha s kruhovým objezdem,
parkovištěm a dokonce i funkčním semaforem. Rekonstrukce vyjde zhruba
na 1,4 milionu korun a bude kompletně
hrazena z rozpočtu města.
-rony-

Policie informuje...

Seniorka nehodu nepřežila

Na první adventní neděli, kolem
osmnácté hodiny večer, došlo v Klášterci nad Ohří k dopravní nehodě. Ve
směru od Chomutova projížděl ulicí
Chomutovská s vozidlem Ford Fiesta
57letý muž z Klášterce nad Ohří. Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a přitom přehlédl chodkyni – 72letou ženu
z Klášterce nad Ohří, která přecházela
pozemní komunikaci. Při střetu došlo
k těžkému zranění ženy. Chodkyně
byla následně převezena do ústecké
nemocnice, kde bohužel ve večerních
hodinách na následky zranění zemřela.
Alkohol byl u řidiče vyloučen na místě
provedenou dechovou zkouškou.

Nedá si pokoj

Policisté z Kadaně sdělili podezření
z trestného činu nebezpečné pronásledování 32letému muži z Klášterce nad
Ohří. Nejméně od července do října
letošního roku prostřednictvím mobilního telefonu zasílá různé SMS zprávy
poškozené a rovněž jí zasílá i nevhodné
fotografie. Ženě již došla trpělivost, a
proto se obrátila na policii. Za uvedený
trestný čin hrozí muži v případě odsouzení až roční pobyt za mřížemi.
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.

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.

Už víte, kdy si
řeknete své ANO?
V přiloženém přehledu vám nabízíme
seznam stanovených obřadních dní v
roce 2015 včetně jména oddávajícího.
Všechny potřebné informace týkající
se svatebního obřadu v Klášterci nad
Ohří vám rády zodpoví pracovnice
místní matriky, a to jak osobně přímo
v kanceláři nacházející se v přízemí
městského úřadu, tak telefonicky na
tel. čísle 474 359 602.
-ronySvatební obřady 2015
24. 01. 2015 - Eva Bártová
21. 02. 2015 - Mgr. Jana Dimunová
21. 03. 2015 - Ing. Štefan Drozd
04. 04. 2015 - PaedDr. Václav Homolka
25. 04. 2015 - Ing. Petr Hybner
23. 05. 2015 - Zuzana Ježková
06. 06. 2015 - Ing. Kateřina Mazánková
20. 06. 2015 - Stanislav Pechouš
18. 07. 2015 - Josef Suchý
25. 07. 2015 - Eva Bártová
08. 08. 2015 - Mgr. Jana Dimunová
29. 08. 2015 - Ing. Štefan Drozd
05. 09. 2015 - PaedDr. Václav Homolka
19. 09. 2015 - Ing. Petr Hybner
10. 10. 2015 - Zuzana Ježková
21. 11. 2015 - Ing. Kateřina Mazánková
12. 12. 2015 - Stanislav Pechouš
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Začíná nová služba chráněného bydlení v Kadani
Od ledna 2015 připravuje NADĚJE
realizaci nové sociální služby chráněného bydlení v Kadani.
Chráněné bydlení je pobytová služba
poskytovaná osobám od 18 let věku,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení, a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Chráněná
domácnost velmi podobná té běžné,
umožňuje lidem s mentálním postižením žít stejně jako kdokoli jiný.
Klademe důraz na maximální rozvoj
dovedností a schopností našich klientů. Naším záměrem je naučit klienty
chráněného bydlení základní činnosti
jako je např. péče o domácnost, vaření,
žehlení, uklízení, samostatné nakupování, sebeobsluhu, komunikaci s cizími lidmi, poskytnutí první pomoci,
aktivní využití volného času a jiné.
Zároveň hledáme způsoby a možnosti
rozvíjení samostatného rozhodování
klientů. S klienty jsou také probírány
havarijní, nouzové nebo nebezpečné
situace, které mohou nastat, a jak jim
lze předejít. Klienti jsou denně podpo-

Nové tváře na měst. úřadě

Nová tvář, se kterou se od letošního
listopadu budete setkávat na Odboru
výstavby a rozvoje města, patří Ing.
Karlu Prokešovi. Ve funkci vystřídal
odstoupivšího vedoucího Bc. Františka Hoffmanna.
Ing. Karel Prokeš (48) pochází z Chomutova, kde také žije. Absolvoval
střední průmyslovou školu stavební
v Kadani, poté si dodělal provozně
ekonomickou fakultu VŠ pod ČZU.
Během praxe získal autorizační osvědčení v oboru pozemních staveb. O pozici vedoucího OVaRM se dozvěděl z
veřejného zdroje (internetové stránky
města), přihlásil se do výběrového řízení a na jeho základě po splnění kvalifikačních předpokladů a po absolvování osobního pohovoru se stal novým
vedoucím Odboru výstavby a rozvoje
města.
-rony-

rováni a doprovázeni asistenty, kteří
jim ve všech uvedených činnostech
napomáhají.
Služba chráněného bydlení umožňuje
klientům žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života svých vrstevníků.
Chráněné bydlení Kadaň v nynější
době přijímá žádosti zájemců o zařa-

Nový ceník je v platnosti od
1. 12. 2014

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

V případě zájmu a poskytnutí více informací kontaktujte:
Bc. Barbora Lazarová
vedoucí chráněného bydlení
tel. 775 731 346
Email: ndc.klasterec@nadeje.cz
www.nadeje.cz



Cesta manželů Miksanových je posetá korály

Cesta společným životem, dlouhá 35 let, je označována jako korálová (chcete-li také lněná nebo plátěná). Název je ale v tuto chvíli asi nepodstatný. Důležité
je umět se ohlédnout zpět, jestli těch společných 35 let bylo prožito tak, jak si je
manželé Zuzana a Josef Miksanovi vysnili, když 23. listopadu 1979 uzavírali v Litvínově své manželství. To samozřejmě nejlépe vědí oni sami, ale že to bylo správné
rozhodnutí a láska jako trám dosvědčuje, že společně na svět přivedli a vychovali
dvě holky a jednoho kluka, kteří jim okořenili jejich lásku tím nejlepším kořením
života. Nyní tak mohou prožívat další krásné chvíle se třemi vnoučaty. Zuzana a
Josef svůj profesní život zasvětili kláštereckému podniku ZKL. Jejich společnou
zálibou a velkou láskou je zahrada, kde se snaží trávit veškerý svůj volný čas. V
sobotu 13. listopadu 2014 si v obřadní síni kláštereckého zámku stvrdili, že svojí
společnou cestou budou kráčet stále dál a dál.
-rony-

Vítězem Ceny Jindřicha Chalupeckého 2014
se stal Roman Štětina z Perštejna

Změna ceníku stavebního odpadu
na sběrném dvoře v Ciboušově.
Na základě jednání zástupců Města
Klášterec nad Ohří a firmy Marius Pedersen a.s., dochází k ponížení ceny
výkupu stavebního odpadu.
Beton kat. č. 170101
10-50 cm
484,-Kč včetně DPH
Cihly kat. č. 170102
nad 10 cm
484,-Kč včetně DPH
Směsi nebo oddělené frakce
10-50 cm
484,-Kč včetně DPH

zení do služby.

Roman Štětina se věnuje práci se zvukem.
Ve finále soutěže měl film sestavený ze záběrů ze slavného televizního detektivního
seriálu. Štětina hledá inspiraci v rozhlase,
pracuje se starými archivními zvukovými
či rozhlasovými nahrávkami.
Cena Jindřicha Chalupeckého
Z podnětu Václava Havla, dramatika a spisovatele, akademického malíře Theodora Pištěka a
básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře byla
dne 27. května 1990 založena v Lánech výroční prestižní cena pro mladé výtvarné umělce
České republiky. Nese jméno předního českého
teoretika a kritika výtvarného umění a literatury,
esejisty a filosofa Jindřicha Chalupeckého. Vítěz
si kromě finanční odměny 100 tisíc korun užije
6týdenní studijní pobyt v New Yorku a rezidenční pobyt v některém z Českých center. Dříve mu
patřilo i osobní blahopřání od jednoho z iniciátorů ceny, dramatika a bývalého prezidenta
Václava Havla. Vůbec poprvé si laureát mimo
jiné odnáší fyzickou trofej – sošku z dílny Maxima Velčovského.

„Porota oceňuje významovou bohatost a
experimentální povahu Štětinova projektu. Autorův film pracuje s obrazovým a
zvukovým střihem, odvíjí se v čase, jenž
skrze rekonstrukci a filmovou koláž inscenované historie přetváří v mnohovrstevnatý příběh,“ uvedla předsedkyně poroty
Holly Blocková, kurátorka a ředitelka The
Bronx Museum of the Arts v New Yorku.



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
Roman Štětina představí svůj film v
kině EGERIE, Klášterec nad Ohří, 29.
prosince v 19:00 hodin, vstup zdarma!

tel. 474 332 218
non stop služba 602 491 050
po-pá 8 - 14 hodin
www.levnypohreb.cz
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Galerie Kryt připravuje pro rok 2015 zajímavou nabídku
Salon Lucie Vám přeje
štastné prožití Vánočních svátků
a krásný Nový rok bez vrásek.
Stále platí AKCE 10% na všechny dárkové poukázky

Těším se na Vaší návštěvu

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



Skalním návštěvníkům klášterecké galerie Kryt určitě neuniklo, že na místě kurátorky městské galerie nastala změna.
Mgr. Lenku Fricovou, kterou nyní čekají mateřské záležitosti, nahradila v její
funkci paní Vlasta Fišrová. Využili jsme
tedy této příležitosti nejen k představení
nové tváře galerie, ale zároveň jsme novou kurátorku požádali o zhodnocení
letošního roku a nastínění toho, co návštěvníky galerie bude čekat v roce 2015.
Paní Fišrová, mohla byste nám říci
něco o vás a vaší profesi?
K profesi kurátorky městské galerie jsem
se dostala díky mému působení v oblasti
výtvarné tvorby a to zejména fotografické a občas i malířské. Svou tvorbu
jsem představovala veřejnosti prostřednictvím výstav, které jsem připravovala
vždy s ohledem na místo vystavování,
ať už to byl kostel sv. Václava v Kalku
nebo třeba výstavní síň chomutovského zooparku. Mám moc ráda přírodu
a ráda její krásu vnáším i do veřejných
prostor. Může tak vzniknout prostředí,
které nás dobře naladí či přímo osvěží na
duši. Profesně jsem přitom léta působila
v administrativě, takže nyní v tomto zaměstnání spojuji jak zkušenosti z mého
předchozího působení ve veřejné správě
v Chomutově, tak výtvarné cítění a nadšení pro zviditelňování kultivovaného
výtvarného umění.



PRODEJNA KRMIV

Klášterec nad Ohří
(Osvobozená 777 - naproti supermarketu Penny)

V naší prodejně jsme pro vás připravili:
• Slunečnice černá
• Slunečnice žíhaná

5kg 5kg -

99.99.-

40kg - 680.40kg - 680.-

• Proso žluté

5kg -

89.-

25kg - 399.-

Dále nabízíme:
zrniny, šroty, krmiva pro domácí a hospodářská zvířata, maso pro psy, velký výběr
pochoutek, atd...
Otevírací doba:
PO-PÁ 9-12 13-17 * SO 8-12



Pokusíte se zhodnotit minulou sezónu
galerie Kryt?
Dosavadní činnost galerie můžu hodnotit jen v dobrém, galerie má plnit funkci
jednoho z regionálních center kultury,
což se v Klášterci děje. Dostávají tu příležitost začínající tvůrci a zároveň je představována tvorba známých osobností,
které přitáhnou širší publikum. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby lidé chodili na všechny výstavy, je jich dvanáct
do roka, a každá nabízí cosi specifického.
Někteří klášterečtí už jsou takovými patrioty, že výstava v galerii Kryt je pro ně
i určitou společenskou událostí. A tak by
to mělo i být. Jsem ráda, že k nám chodí
i celé školní kolektivy, že můžeme dětem
nabídnout něco podnětného a kvalitního.
Můžete už dnes prozradit, co připravujete pro rok 2015?
Výstavní rok 2015 zahájíme v pátek 9.
ledna, kdy bude připravena přehlídka
kláštereckých fotografů. Jedná se o fotoamatéry, kteří se zúčastnili naší soutěže
Zaostřeno na Klášterec 2014, a z jejichž
nejvydařenějších fotografií jsme sestavili
kalendář města. Vítěze soutěže budeme
teprve vyhlašovat, a tak zatím můžu
pouze říci, že ti nejlepší dostanou navíc
prostor pro vystavení i další své tvorby,
takže půjde o pestrý pohled na naši současnost.
Navíc pro návštěvníky naší galerie chystáme tvůrčí dílny pro děti i dospělé.
Ujímám se vedení dílny Kreativní fotografování. Podmínkou účasti je prostý
zájem o možné zdokonalení se ve fotografování. Obsahovou náplň dílny uzpůsobím dosavadním fotografickým zkušenostem zájemců, kteří se přihlásí. Stačí
zaslat mailem několik ukázek vlastních
fotografií na adresu: fisrova@muklasterec.cz. A neostýchejte se přihlásit úplní
začátečníci, právě u takových fotografů
jsou nejvíce znát změny k lepšímu. Výsledné snímky pak dělají velkou radost
nejen autorovi, ale i rodině a přátelům.
Rádi bychom obnovili přehlídky umělců, které byly známy pod názvem „Kláš-

Vlasta Fišrová (na snímku úplně vpravo) na vernisáži Ivana Mládka
terecký salón“. Představí se na nich jak vena nebyla. A domluvena je již výstava
autoři veřejnosti dobře známí, tak i významného českého grafika Mikoláše
umělci, kteří tu zatím – třeba díky své- Axmanna. Prostě se klášterečtí milovmu mládí – ještě nevystavovali. Zmínit níci umění mají na co těšit. A kdo ještě
můžu například Lukáše Jabůrka, kte- vřelý vztah k umění nemá, tak jej může
rý působí jako umělecký ředitel firmy právě díky našim kvalitním výstavám
Moser. Uvidíme od něj umělecké sklo i třeba i získat. Galerie je tu pro všechny,
malířskou tvorbu.
neplatí se tu vstupné, a její propojení s
V jednání je pro příští rok výstava malíře infocentrem zároveň nabízí i seznámení
Dalibora Vajnara z Kadaně, jeho medita- se s tím, co všechno zajímavého náš regitivní tvorba oslovuje mnohé z nás a pří- on nabízí.
-redmo v Klášterci nad Ohří zatím předsta-

Přišlo na adresu redakce ...

Česká mše vánoční v kostele Nejsvětější Trojice

Již několik let snila moje manželka o nazpívání České mše vánoční od Jakuba
Jana Ryby. S touto myšlenkou se svěřila
paní ředitelce základní umělecké školy
Zorce Breczkové a ta myšlenku s pomocí dalších kolegyň a kolegů převedla do
reality.
V září tohoto roku začaly týden co týden
první zkoušky v jednotlivých městech, ve
druhé polovině listopadu se pak přidaly zkoušky společné. Dne 30. listopadu
2014 se sen stal skutečností. V tento den
hned po rozsvícení vánočního stromu
předneslo v naplněném kostele Nejsvětější Trojice přes sto účinkujících něco
nádherného, až nemožného. Společný

projekt tří měst: Klášterce nad Ohří, Kadaně a Vejprt se podařilo uskutečnit díky
zdařilé organizaci paní ředitelky Zorky
Brezckové a pod vedením sbormistryně
Markéty Křivdové, jež dokázala se sborem tvořeným neprofesionálními a profesionálními hudebníky a zpěváky mši
nastudovat.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
účinkujícím za nevšední a kouzelný zážitek. Po bouřlivém ohňostroji vnesl zpěv
„Rybovky“ do duší přítomných návštěvníků a posluchačů klid doby adventní.
Poděkování patří také Otci Arturovi,
místnímu faráři, za velkou podporu této
akce.
Ivan Dimun

Klášterečtí divadelníci zahráli malou vánoční hru
Po roce bylo opět možné zhlédnout biblický příběh o narození spasitele. V neděli 14.
prosince se v nově zrekonstruovaných prostorách sala terreny uskutečnilo velmi povedené divadelní představení Betlém v podání kláštereckých divadelníků.

POZNAMENEJTE SI ... POZNAMENEJTE SI ... POZNAMENEJTE SI ... POZNAMENEJTE SI
Obří světelná kometa, vyrobená sponzorsky firmou MK MONT Illuminations, bude opět putovat městem. Průvod vyjde
6. ledna 2015 v 17.30 hodin z prostoru mezi Úřadem práce a střediskem Centrum a projde dvěma sídlišti. Pouť bude zakončena
v kostele Nejsvětější Trojice malým představením. Přijďte a pomozte svými svítilnami vytvořit kometě působivý chvost!
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KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...

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

03. a 16. ledna 2015 od 19.00 hodin

do 31. ledna 2015
Zámek
SVĚT KOSTIČEK
úspěšná výstava nejoblíbenější dětské stavebnice. Příznivci pestrobarevných kostiček
na výstavě mohou zhlédnout na 500 exponátů z 500.000 dílků ze stavebnice Lego.
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!
od 7. ledna 2015 do konce února 2015
Knihovna - minigalerie
VĚRA LINHARTOVÁ
PALIČKOVANÁ KRÁSA
V měsíci lednu zveme všechny naše čtenáře
na výstavu paličkovaných krajek. V minigalerii bude vystavovat paní Věra Linhartová.

17. ledna 2015 od 17 hodin
Kulturní dům
DĚTSKÁ STRAŠIDELNÁ STEZKA KULTURÁKEM
Dobrodružná stezka pro děti zakončená
překvapením. Prohlídky po skupinkách budou postupně probíhat od 17 – 18 hodin.
Pořádá divadelní soubor Klas a ZUŠ Klášterec nad Ohří.
Vstupné dobrovolné.
24. ledna 2015 od 20 hodin
Kulturní dům
MYSLIVECKÝ PLES KLUBU CHOVATELŮ
SLOVENSKÉHO KOPOVA
28. ledna 2015 od 16 hodin
Knihovna
POSEZENÍ S...
POČÍTAČE PRO DŮCHODCE
Na tradiční lednové posezení a rychlé představení práce na počítači vás zve vedoucí MK
Martin Biša, který se vám bude věnovat a pokusí se poradit, jak s tím krámem pracovat.
Letos snad dojde i na slibované tablety.
28. ledna 2015 od 19 hodin
Kulturní dům
JOSEF FOUSEK
Pohodový večer s písničkami a povídáním
Josefa Fouska v novém pořadu „Fouskův
svět“.
Vstupné: 150 Kč / KMD: 90 Kč
31. ledna 2015 od 20 hodin
Kulturní dům
PLES SENIORŮ
K tanci a poslechu hrají: Březovská desítka a
Vesnická IV. Host: Taneční studio M.
Vstupné: 150 Kč
PŘIPRAVUJEME PRO DĚTI
1. února od 15 hodin
Kulturní dům
DĚTSKÝ KARNEVAL
s Hudebním divadlem Hnedle Vedle.
Jednotné vstupné: 70 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD (3D)

04. ledna 2015 od 19.00 hodin

11. a 22. ledna 2015 od 19.00 hodin

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ (3D)

FOTOGRAF

!

USA, Španělsko | 2014 | 151 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: 140,- Kč

Česko | 2015 | 133 minut.
Osudové křižovatky turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním
výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto
vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu,
zástupy obdivovatelů i osamocení.
od 15 let | vstupné: 130,- Kč

08. a 17. ledna 2015 od 19.00 hodin

15. a 24. ledna 2015 od 19.00 hodin

09. a 18. ledna 2015 od 19.00 hodin

!

!

HODINOVÝ MANŽEL

Česko | 2014 | 100 minut.
Vášniví hráči vodního póla společně provozují bazén.
Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena
a oni se tak ocitají doslova na dně. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“
a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami.
od 12 let | vstupné: 110,- Kč

KINO EGERIE
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
!

!

10. ledna 2015 od 19.00 hodin

USA, Nový Zéland | 2014 | 144 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

VB, USA, Kanada, Čína | 2014 | 103 minut.
Rytíř John Gregory byl posledním žijícím členem řádu
válečníků, kteří po staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou ránu,
když ulovil Královnu čarodějnic. Stačilo ji zabít. On se
do ní místo toho zamiloval...
přístupné| CZ dabing | vstupné: 140,- Kč

14. ledna 2015 od 13 hodin
Knihovna
LEDNOVÉ KOULOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
Odpoledne hádanek, kvizů a rébusů se zimní tématikou pro vás připravily knihovnice z
dětského oddělení. Přijďte si vyzkoušet, jak
jste chytří a vyhrát nějakou sladkost.

Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 607 648 697
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz

Česko, USA | 2014 | 93 minut.
Drama podle pravdivé události, která se stala v roce 2004.
Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a
pomoc blízkému člověku v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl pro svobodu projevu a
spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy.
od 12 let| vstupné: 110,- Kč

SEDMÝ SYN (3D)

9. ledna 2015 od 17 hodin
Galerie Kryt
ZAOSTŘENO NA KLÁŠTEREC 2014
výstava amatérských fotografů

15. ledna 2015 od 18 hodin
Kulturní dům
REPRÍZA AKADEMIE GSOŠ KLÁŠTEREC

!

BURÁCENÍ

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří

upozornění, že film se hraje v několika různých
termínech a cenových relacích
03. a 16. ledna 2015 od 16.00 hodin

!

PADDINGTON

Francie, Kanada | 2014 | 98 minut.
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z
nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než
cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu.
přístupné| CZ dabing | vstupné: 120 a 110,- Kč
09. ledna 2015 od 16.00 hodin

Francie | 2015 | 108 minut.
Bývalý agent CIA Bryan Mills (Liam Neeson) se naposledy vrací v akčním thrilleru 96 hodin - Zúčtování.
Musí dokázat, že byl neprávem obviněn z vraždy své
bývalé manželky a ochránit to jediné co mu zbylo...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč
23. a 30. ledna 2015 od 19.00 hodin

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: 110,- Kč

USA | 2015 | 132 minut.
Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má na
svědomí neznámý hacker, který vyhrožuje a následně
prakticky ukazuje, že myší a klávesnicí zvládne cokoliv.
Jediný, kdo mu může konkurovat, je chlap, který za
podobné delikty právě kroutí patnáct let v base...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč
25. ledna 2015 od 19.00 hodin

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ

USA, Španělsko | 2014 | 151 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: 120,- Kč
29. a 31. ledna 2015 od 19.00 hodin

!

BABOVŘESKY 3

Česko | 2015 | 103 minut.
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková
vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do
Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v
ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra)
rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách...
přístupné | vstupné: 130,- Kč

Leden je v Kadani ve znamení ABBY
devším 100 % živé hraní bez jakýchkoli
podtáček či základů. Efektní show navíc
podtrhují originální kostýmy a taneční
choreografie.
Přijďte tedy ve čtvrtek 22. ledna do kadaňského Orfea a zazpívejte si spolu
s kapelou hity jako Dancing Queen,
Chiquitita, Gimme! Gimme! Gimme!
nebo The Winner Takes It All! Vstupné
v předprodeji je 200 Kč, ale POZOR! Připravili jsme pro Vás speciální vánoční
nabídku – až do Štědrého dne si můžete lístky koupit za vánoční cenu 150 Kč.
Vstupenky jsou v prodeji v Turistickém a
informačním centru v Kadani, v kadaňské Sportovní hale, anebo jednoduše
on-line na www.kultura-kadan.cz.

10. ledna 2015 od 16.00 hodin

MILUJ SOUSEDA SVÉHO

USA | 2014 | 103 minut.
Vincent (Bill Murray) je stárnoucí válečný veterán jak
se patří - mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když
se do sousedního domu nastěhují noví sousedé, jeho
poklidný život se obrátí vzhůru nohama a on má najednou každý den na krku 12letého kluka.
přístupné| CZ titulky | vstupné: 110,- Kč
17. ledna 2015 od 16.00 hodin

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD (3D)

USA, Nový Zéland | 2014 | 144 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
24. ledna 2015 od 16.00 hodin

SEDMÝ SYN (3D)

VB, USA, Kanada, Čína | 2014 | 103 minut.
Rytíř John Gregory byl posledním žijícím členem řádu
válečníků, kteří po staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou ránu,
když ulovil Královnu čarodějnic. Stačilo ji zabít. On se
do ní místo toho zamiloval...
přístupné| CZ dabing | vstupné: 140,- Kč

VELKÁ ŠESTKA (3D)

!

HACKER

Pozvánka k sousedům

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY

30. a 31. ledna 2015 od 16.00 hodin

!

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ

!

USA | 2014 | 108 minut.
Emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada.
Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a
jejich kamarádi: dívka Go Go Tamago, Wasabi No-Ginger, sličná chemička Honey Lemon a jejich fanda Fred.
přístupné| CZ dabing | vstupné: 165,- / 140,- Kč

Chcete slyšet hity z filmového muzikálu Mamma Mia! naživo? Přemýšlíte, co
koupit rodině nebo přátelům pod stromeček? Anebo si jednoduše chcete užít
večer s přáteli a vychutnat si velkolepou
show? Pak je tato informace přímo pro
Vás: ve čtvrtek 22. ledna se v Kadani v
rámci celorepublikového turné zastaví
jedinečné hudební seskupení ABBACZ, které už řadu let vzdává hold svým
slavným vzorům hraním jejich písniček
v několika zemích Evropy.
ABBACZ není jen obyčejným revivalem,
který by na karaoke zazpíval pár písní
a zase by jel o dům dál – skupina si zakládá na perfektním provedení hudby
a na dokonalém nastudování partů,
zvuků a aranží. Devizou kapely je pře-



Plesová sezóna
Klášterec nad Ohří
2015
24. ledna - Myslivecký ples KSK
31. ledna - Ples seniorů
01. února - Dětský karneval
06. února - Maturitní ples GSOŠ
4.S
14. února - Reprezentační ples
lázeňského města
Klášterce nad Ohří
04. dubna - Divadelní ples

strana 6

Klášterecké noviny č. 12/2014

KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

O úspěších kláštereckých atletů jsme
na stránkách Kláštereckých novin již
psali mnohokrát. Jedním z nejtalentovanějších a nejlepších je teprve sedm
a půl roku starý Adam Ježek. Atletice
se začal věnovat v březnu roku 2012 a
od té doby vlastně jen sbírá medaile - k
velké radosti trenérky Veroniky Blaškové. Než se dostal k atletice, vyzkoušel Adam několik sportů - hokej, fotbal

a například i gymnastiku, ale atletika
nakonec vyhrála. „Atletika je nejlepší,
protože v jiných sportech by mi to mohli
ostatní kazit, takhle si to můžu zkazit
jen já sám,“ říká bezelstně talentovaný
běžec. Ačkoli běžec není tak přesná
charakteristika - v atletice se věnuje víceboji: sprint, běh na dlouhé trati, hod
kriketovým míčkem a skok do dálky.
„Ještě chci zkusit skok do výšky, ale na to
je ještě čas,“ říká Adam, ale hned dodává, že běh má jednoznačně nejraději.
„Snažím se vyhrávat a snažím se vyhrávat o hodně,“ dodá nakonec jedno
ze svých mladých mouder. Tím hlavním je, že běhá hlavou, což je na jeho
věk vlastně perfektní shrnutí taktiky, se
kterou válcuje všechny soupeře.
A válcuje je opravdu nekompromisně. V loňském roce běžel 23 závodů, v
nichž získal 18 medailí, z toho 14 zlatých. A letos svou bilanci ještě vylepšil - 27 závodů - 25 výher a dvě druhá
místa. „Druhý jsem byl třeba na závodě
Velká Kunratická,“ vzpomínal Adam.
„Ale byl jsem druhý jen o půl vteřiny a
to proto, že na jednom místě byl na trati
nějaký kluk a já ho musel oběhnout, tak

jsem byl druhý.“
Soupeři kláštereckého závodníka nejspíš roní v cíli každého závodu velké
slzy, ale pokud by se před závodem
podívali na Adamovy výsledky, měli by
jasno. Ve všech oficiálních měřeních je
Adam Ježek nejrychlejším běžcem republiky. Ve svém věku zvládá šedesátku za 9, 86, třístovku běhá pod minutu
a cílem stovky proběhne za 16 a půl
vteřiny, takže nemá konkurenci.
Typickým gestem je pro malého Adama postoj, kterým ohlašuje své triumfy
asi nejslavnější atlet planety Usain Bolt
- paže namířené k nebi v pozici lukostřelce. A setkání s Usainem Boltem
je také největším snem kláštereckého
atleta. Málem se mu to splnilo na letošní ostravské Zlaté tretře. Jenže jamajský
sprinter nepřijel, tak snad příště. Času
má Adam Ježek dost, protože jak říká:
„Atletiku chci dělat jako práci.“
Ale než se to splní, tak běhá na všech
možných závodech. Jedním z těch zajímavějších bude silvestrovský běh v Mostě. Ten totiž poběží se svým tátou - „Určitě mu to zase nandám,“ řekl závěrem
malý atletický zázrak Adam Ježek.

Hokejisté se probírají
z mrákot

V roce 2015 bychom chtěli přinést pro
naše čtenáře seriál o historii dalšího
kláštereckého sportu, kterým je volejbal. Tímto žádáme pamětníky o případné zapůjčení fotografií, dobových
článků a dalšího materiálu, který po
naskenování vrátíme. Předem děkujeme. Kontaktní adresa Jaroslav Krejsa Mob.: 725 733 618 a nebo j.krejsa@
seznam.cz

Klášterecké volejbalistky jsou v polovině sezóny

Muži po loňském sestupu do krajské
soutěže 1. B jsou ze 14 účastníků na 4.
místě s 30 body a na první místo, které
zaručuje postup, chybí sedm bodů. Na
druhou příčku jim schází jeden bod.
Cíle pro jaro jsou jasné – postup do 1.
A třídy.

Starší žáci hrající 1. A třídu krajské soutěže, mají bodovou ztrátu na prvního v
tabulce dvanáct bodů. A před posledním týmem tabulky mají náskok čtrnácti bodů, což jim při skóre 41 : 39
zaručuje 3. místo ze sedmi účastníků
soutěže.

Dorost hrající krajskou soutěž 1. A třídy staršího dorostu je ze 13 účastníků
na průběžném 9. místě se čtrnácti body
a s pasivním skórem 35 : 44. Takže starosti dorostenců jsou diametrálně odlišné od postupových starostí mužů, a
jejich cílem je hrát na jaře v horní polovině tabulky.

A naši nejmenší fotbaloví benjamínci
hrající okresní sdružený přebor jsou
zatím na předposledním 7. místě s třemi body a s pasivním skórem 29 : 60.
Zde ani tak nejde o body, jako se naučit
fotbalovému umění.



VIZAB SECURITY

provozujeme
klášterecký pult centrální ochrany

www.vizab.cz
 vizab@vizab.cz  733 124 003

HC Klášterec - HC Řisuty
5 : 2 ( 1:1, 4:0, 0:1 )
V sobotu 29. listopadu přijely na klášterecký led Řisuty, které se na rozdíl od
Klášterce pohybují v horních patrech
tabulky. Jejich výkon tomu ovšem neodpovídal. Klášterec před téměř prázdným
hledištěm porazil Řisuty 5:2.
HC Klášterec - HC Děčín
5 : 4 pp ( 1:1, 2:3, 1:0 - 1:0 )
Podobně jako s řisutskými buldoky si
klášterečtí hokejisté poradili také s děčínským celkem. Zápas to byl sice o něco
dramatičtější a napínavější, když domácí
srovnávali až minutu a půl před koncem
poslední třetiny, ale nakonec v prodloužení získali bod navíc.
HC Baník Sokolov - HC Klášterec
4 : 2 ( 1:0, 1:0, 2:2 )
Ve středu 10. prosince předehrávali klášterečtí hokejisté utkání se sokolovským
Baníkem a bohužel prohráli. Baník se v
letošním ročníku 2. ligy pohybuje v horních patrech tabulky.
HC Klášterec - SHC Klatovy
7 : 1 ( 1:0, 3:0, 3:1 )
Naopak velmi slušně si celkovou bilanci
zápasů vylepšili naši hokejisté v sobotním utkání proti poslednímu celku soutěže - SHC Klatovy.

Po loňském vítězství v krajském přeboru II. třídy postoupily volejbalistky TJ
Klášterec nad Ohří do I. třídy, kde se v

podzimní části postupně utkaly s celky
Ervěnic, Mostu a Litoměřic a v polovině sezóny 2014-2015 se pohybují na 3.
místě průběžné tabulky.
Družstvo zahájilo sezónu v nových
dresech, které byly pořízeny z peněz
sponzorů: Kabel1, Oko1, Sollaris - sluneční elektrárny, Restaurace Rocky u
Sucháčů, Auto Sud - Robert Zuth, Deft
design a Stavební společnost Michal
Imr, s.r.o. Zvláštní poděkování patří
paní Janě Oudové.
Volejbalové fanoušky srdečně zveme
na další domácí zápasy, které se uskuteční v rámci jarní části sezóny v tělocvičně 3. ZŠ, a to ve dnech 21. 2., 7. 3.
a 21. 3. 2015.

Mikulášská štafeta
Dne 3. prosince se konal již 14. ročník
tradiční Mikulášské plavecké štafety.
Letos se ve dvou kategoriích (3. - 5. třída, 6. - 9. třída) utkaly plavecké štafety
z Klášterce, Kadaně a Jirkova. V mladší
kategorii (20x50m) zvítězilo družstvo
dívek z pořádající ZŠ Krátká v Klášterci, které zaplavalo za 16:40,00 min.,
což je nejlepší čas v celé historii této
kategorie. Druhé místo obsadilo družstvo chlapců z téže školy a třetí skončili jirkovští plavci. Ve starší kategorii
(30x50m) se podařilo jirkovským těsně zvítězit před domácí štafetou. Třetí
místo patřilo štafetě Kadaně.
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Nové číslo vyjde 29. ledna 2015
Uzávěrka příštího čísla je:
20. 1. 2015
Uzávěrka pro inzerenty je:
20. 1. 2015

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 Rozsvícení vánočního stromu - 29. 11. 2015

Klášterecký „Usain Bolt“ se jmenuje Adam Ježek Kde jsou fotbalisté po podzimu 2014?

