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ČEKÁ NÁS ROK ZMĚN A ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
Vážení spoluobčané,
v prvním čísle letošního vydání
Kláštereckých novin, bych Vás co
nejsrdečněji pozdravil a popřál Vám
zdraví a pohodu v roce 2012. Při této
příležitosti si dovolím velmi krátkou
rekapitulaci činnosti v loňském roce
a nástin toho, co nás v roce 2012
a dalších, čeká. S úplným výčtem
akcí a budoucích aktivit, například
revitalizací zámeckého parku, budete průběžně seznamováni v dalších vydáních těchto novin a našich
webových stránkách.
Z množství akcí, realizovaných
v roce 2011 bych rád připomněl jen
některé, a to zejména ty, které se
týkají našich dětí a seniorů. Děti
dostaly krásné hřiště v Sadové ulici,
a těší mne, když denně mohu vidět,
jak si zde hrají. Senioři zase mají
k dispozici nový výtah v Městském
ústavu sociálních služeb. Z ostatních akcí připomenu zahájení regenerace Nového sídliště, kdy byla
dokončená 1. etapa, která ukázala,
jak potřebná je úprava zeleně, parkovacích míst, stání pro kontejnery. Upravená část sídliště dostala
úplně jinou tvář. V současné době
probíhají práce na přípravě druhé
etapy a regenerace celého sídliště
je naplánována na celkem sedm
etap, tedy do roku 2017. Což je spolu s podíly z Programu regenerace
panelových sídlišť a vlastního podílu objem stavebních prací v částce přibližně 50 milionů korun.
Byl bych poslední, kdo by zdůrazňoval nebo se jen vymlouval

Brácha už prý má
jasno, udělá z něj
fotbalistu
Malý Samuel Molnár udělal radost svým rodičům
Vendule Molnárové a Martinovi Urbanovi,
když se narodil 1. ledna 2012 a stal se tak
prvním občánkem města Klášterec nad
Ohří v novém roce. Na svět přišel v půl
osmé ráno.
„Původně jsme si mysleli, že by to
mohla být holčička, ale to nevadí, tak
snad příště,“ prozradila šťastná maminka s tím, že se s narozením malého Samuela na Nový rok tak trochu
počítalo. „Byl to jeden z možných
termínů,“ říká maminka Vendula.
O tom, co bude malý Samuel
dělat, až vyroste, rodiče zatím nepřemýšleli. „Necháme to na něm,“ říká otec.
„To starší desetiletý syn Vendelín má v tom
jasno. Je rád, že má mladšího bráchu a prý
z něj udělá fotbalistu,“ dodává Samuelova
maminka.
(edb)

na celkovou ekonomickou situaci,
tedy jen konstatuji, že město bude
v roce 2012 hospodařit s rozpočtem odpovídajícím výši rozpočtů
90. let, ovšem v cenách roku 2012.
V těchto podmínkách bude město
zajišťovat nejenom základní chod,
ale svůj další rozvoj. Jedna z cest,
kde se město bude muset vyrovnat na jedné straně s poklesem
příjmů a na straně druhé s nárůstem cen, jsou úsporná opatření. Ať
už se jedná o změny organizační
nebo o oblast úspor ve spotřebách
energií, nákupu služeb a podobně.
V závěru loňského roku schválilo
zastupitelstvo sloučení příspěvkových organizací působících v ob-

lasti kultury, od začátku roku se
tedy pracuje na změně organizace
a úsporných opatřeních. Další velkou změnou bude přestěhování
Domu dětí a mládeže (DDM) do
volného pavilonu ZŠ Petlerská, které je podmíněno takovými úpravami, aby děti i pracovníci DDM měli
pro svoji činnost ještě kvalitnější
zázemí, a vytvořit tak základ pro
vytvoření komunitní školy, která
bude ve svém výsledku zajišťovat
v nebývalém rozsahu školní i mimoškolní činnost. V rámci koncepce
energetických úspor se zavedl monitoring spotřeby energií v budovách, které jsou v majetku města.
Po nashromáždění potřebných dat

bude zpracován návrh na opatření
v oblasti úspor při spotřebě energií.
Znovu se také pokusíme v další výzvě programu Zelená úsporám získat dotaci na zateplení a výměnu
oken na ZŠ Petlerská a Krátká. Připravujeme projekt na výměnu oken
v budovách školek, kde dosud nebyla provedena. Pokračovat budeme,
jak výše uvedeno, v zahájené obnově Nového sídliště, v jejím rámci
dojde i na obnovu dětského hřiště
uvnitř tohoto sídliště. Na jaře přibude i nové hřiště v Řezáčově ulici,
herní prvky již máme nakoupené.
Stěhování se letos nevyhne ani
Městské polici, jejíž sídlo se přesune do budovy s č. p. 10 na náměstí
E. Beneše. Zde bude společně sdílet
prostor s pracovníky odboru sociálních věcí a školství. Do prostor
v Polní ulici nad Komerční bankou se totiž sestěhuje Úřad práce,
který uvítal nabídku na pronájem
těchto kanceláří. Po mnoha letech
bude mít možnost poskytovat své
služby na jednom místě a nikoli na
třech, jako je tomu dosud.
I takto zkrácený výčet aktivit
předpokládá vysoké finanční nároky na rozpočet města, kdy převážná část budoucích výdajů bude
hrazena z přebytku hospodaření
z roku 2011, který díky uvážlivému
nakládání s financemi, činí k dnešnímu dni 60 milionů korun.
Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za zájem o naše město a mnohým z Vás také za práci pro něj.
Jan Houška, starosta

e d i t o r i a l
Vážení čtenáři,
právě držíte v ruce zbrusu nové
číslo Kláštereckých novin. Vašich
novin, které se, jak jste určitě zaregistrovali, podstatně změnily.
Nejmarkantnější změnou je
skutečnost, že už nejsou černobílé, ale barevné. Mají nový, moderní design a co je nejpodstatnější, od roku 2012 se mění ze
čtrnáctideníku na měsíčník.
Změnil se také rozsah stran,
které jsou čtyři. Změnil se i redakční tým, který se na tvorbě
Kláštereckých novin podílí.

Stejně, jako v minulosti vám
budou přinášet informace o dění
ve vašem městě a stejně, jako
v minulosti, je budete nacházet
zdarma ve svých poštovních
schránkách.
Věřím, že vás budeme informovat o tom, co vás zajímá a že
se rádi do řádků jednotlivých
čísel začtete.
Další aktuální informace pak
najdete na internetových stránkách Kláštereckých novin.
Edvard D. Beneš
vedoucí redakce

Termíny vydání Kláštereckých novin v roce 2012
Své oblíbené Klášterecké noviny najdete v poštovní schránce vždy
poslední čtvrtek v měsíci. Termíny jednotlivých vydání jsou:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6

26. ledna
23. února
29. března
26. dubna
31. května
28. června

č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12

26. července
30. srpna
27. září
25. října
29. listopadu
19. prosince
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Senioři si užívají nový výtah

Dva v jedné nebo dva v jednom

Město Klášterec nad Ohří – Rada města upozorňuje,
že do 15. února probíhá výběrové řízení na obsazení funkce

Klienti Domova pro seniory Městského ústavu sociálních služeb
dostali do užívání nový osobní výtah.

ŘEDITELE příspěvkové organizace ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ.
Lhůta na podání přihlášek končí 15. února v 17. 00 hodin.
Přihlášku je potřeba odevzdat nebo zaslat na adresu Městského
úřadu v Klášterci v zalepené obálce označené nápisem:
Neotvírat – VŘ na ředitele PO.

„Je to pro nás všechny významná pomoc,“ prozradila ředitelka Věra Bobisudová s tím, že starý výtah už nebyl
bezpečný.
Město hledalo možnosti, jak najít na rekonstrukcí
nevyhovujícího výtahu, který byl v budově od jejího
postavení, potřebné financování. Oslovilo Skupinu
ČEZ, která neváhala a zajistila výměnu. Rekonstrukce vyšla na 700 tisíc korun.
Moderní výtah je větší, komfortnější, odpovídá
normám Evropské Unie,
takže senioři si jej nemohou vynachválit. Řada
z nich má totiž zdravotní handicap, a tak je výtah jejich každodenním
významným pomocníkem.
„Je opravdu moc
pěkný,“ svěřila se 93letá
Vlasta Šourková, která
výtah, stejně jako další,
užívá několikrát denně.
V Domově pro seniory
v současnosti žije 113
uživatelů.
(edb)

Další informace na webu města Klášterec nad Ohří
a na úřední desce.
Ředitelé základních škol ve smyslu § 36, odst. 4 a § 46 odst. 1, zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů organizují
ve spolupráci s odborem sociálních věcí a školství MěÚ

ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
UPOZORNĚNÍ !
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006,
k zápisu se dostaví i děti s odloženou školní docházkou
a nezávazně se mohou k zápisu dostavit děti narozené do 31. 12. 2006.
Přineste s sebou občanský průkaz rodičů,
rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte .
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS SE BUDE KONAT VE DNECH
pondělí 6. 2. 2012 od 13:00 hod do 17:00 hod.
úterý 7. 2. 2012 od 13:00 hod do 17:00 hod.
na všech základních školách

Základní škola Krátká informuje Pohádkový zápis do ZŠ Školní
Již nyní se těšíme na nové prvňáčky,
kteří přijdou v únoru k zápisu, a na
spolupráci s jejich rodiči. Naše škola
nabízí kvalitní vzdělávání všem dětem
s přihlédnutím k jejich individuálním
schopnostem a zvláštnostem. Školní
vzdělávací program je realizován kvalitním kolektivem učitelů na I. stupni,
což potvrzuje obrovský zájem rodičů
o konkrétního učitele ročníku již rok
před nastoupením dítěte do 1. třídy.
Mezi pedagogy vládne přátelská atmosféra, vzájemně spolupracují na různých školních projektech či výjezdech do
škol v přírodě, což se pak pozitivně odráží
na školním prostředí a kvalitě výuky.
Dětem, u kterých přetrvává vada
řeči ještě v počátcích školní docházky,
poskytuje naše škola odbornou logopedickou pomoc.
Kvalita naší práce se odráží v úspěších dětí v olympiádách základních
předmětů i na poli sportovním. Například loni v červnu žáci 5. ročníku
dosáhli v celostátních testech společnosti SCIO nejlepších výsledků v celém
Ústeckém kraji. Certifikáty těchto žáků
jsou zveřejněny na našich webových
stránkách.
Jana Dimunová, ředitelka školy

Klášterecké noviny č. 1/2012

Na budoucí prvňáčky, kteří přijdou
k zápisu do Základní školy ve Školní
ulici, čeká zápis přímo pohádkový, tentokrát pojatý jako Putování za večerníčkem.
Budoucí prvňáčci při zápisu absolvují okruh po jednotlivých stanovištích,
kde budou plnit různé úkoly. Například
poznávat barvy, nebo předvádět svou
šikovnost. Průvodci jim budou žáci 5.
ročníku, převlečení za pohádkové postavy.
Zápis bude v duchu Dne otevřených dveří, který ve škole proběhl již
11. ledna.
Miroslav Andrle, ředitel školy

DODATEČNÝ ZÁPIS
pondělí 13. 2. 2012 od 13:00 hod do 17:00 hod.
na všech základních školách
SPÁDOVÉ OBVODY dle Vyhlášky města o spádových obvodech:
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov – ulice Polní, Žitná,
Dlouhá, Lidická, Okružní, Lesní, Krátká, Luční, Olšová, Družstevní, Příčná, Ječná.
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 okres Chomutov – ulice Školní, Mírová,
Budovatelská, Pod Stadionem, Na Vyhlídce, Lípová, Topolová, Útočiště, Průsek, Karlovarská, Vítězná, Kostelní, Tyršova, Zahradní, Havlíčkova, Třebízského, Nerudova, Palackého,
Rašovice, Sv. Čecha, Nám. Dr. E. Beneše, Vodní, Sadová, Lestkov, Ruská, Cihlářská, Ohřecká
Louka, U Koupaliště, Kyselka, Pod Hájovnou, Kpt. Jaroše, Stadion, Klášterecká Jeseň, Suchý
Důl, Šumná.
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov – ulice Husova,
Petlérská, V. Řezáče, V Zátiší, Větrná, Pionýrů, Královéhradecká, Nádražní, 17. listopadu,
B. Němcové, Ciboušov, Dukelská, J. A. Komenského, Hradiště, Ciboušovská, Souběžná, Mikulovice, Pražská, Pod Pivovarem, Chomutovská, Švermova, Pod Skalkou, Žižkova, P. Bezruče, Rokycanova, Přívozní, Nad Tunýlkem, Urxova, Vernéřov, Za Korkem, Osvobozená,
Jižní, Svahová, Rašovická, Říční, Severní, Sluneční, Louchov, Domašín, Petlery.

Žáci se do jednotlivých škol budou přijímat do naplnění kapacity

Klášterec osmý v soutěži O nejhezčí vánoční strom
V závěru loňského roku měli obyvatelé Klášterce nad Ohří možnost hlasovat na internetu v anketě O nejhezčí
vánoční strom. Jak informoval Libor Kocáb, referent z odboru místního hospodářství a životního prostředí,
Klášterec v soutěži skončil na výborném 8. místě v konkurenci 86 měst z celé republiky.
Dostal celkem 461 hlasů a byl například lepší jak hlavní město Praha. Navíc byl nejlepším z Ústeckého kraje.
Kadaň obsadila 17. místo, krajské Ústí nad Labem skončilo až šedesáté.
V kategorii měst zvítězil Bohumín s 2 351 hlasy, druhý Jindřichův Hradec získal 2 201 hlasů a třetí Protivín
1982 hlasů. Kategorie obcí patřila Nivnici, která získala 2 588 hlasů.
(edb)
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Mateřské škole Bruslička v Souběžné ulici
Blíží se nám zápisy do základních
škol, což pro nás jako rodiče zároveň
přináší pomalu se rozloučit s personálem mateřské školky Bruslička
v Souběžné ulici. Dnes, po třech
letech, si dovolíme touto cestou
poděkovat paní ředitelce Dagmar
Megové a celému personálu za obětavou práci s dětmi po celou dobu
docházky našeho syna a přípravu
našich dětí na další životní krok,
přestup do základních škol. Nejen,
že se ve své pracovní době maximálně věnovaly potřebám dětí,
což dnes není samozřejmostí, ale
ještě nad rámec svých povinností
a ve svém volném čase organizovaly různé sportovní a zábavné akce
za účelem stmelení kolektivu dětí

a rodičů. Můžeme jmenovat například opékání vuřtů dětí s rodiči
v Rašovicích na konci školního roku
2011, Vánoční rej 2011 nebo letošní
víkendovou lyžovačku s rodiči na
Mariánské. Dále jsme velmi nadšeni
z tanečního kroužku pod vedeným
paní učitelky Ivany Dlouhé a její kolegyně. Náš syn se kupříkladu díky
tomu částečně zbavil svého velkého
ostychu. Paní učitelky jsou nejen
nadšené pro věc, ale i velmi moudré a z výsledků jejich práce je jasně
patrné, že nevyužívají jen rozum,
ale i velký kus srdce. Děkujeme tedy
celému kolektivu školky Bruslička.
Jsme rádi, že náš syn mohl tento institut v našem městě navštěvovat.
Manželé Pollákovi

o

v

Tak nějak jsou označovány některé výrobky, které nakupujeme. Tentokrát se
tento termín ale netýká výrobků. Je jím
s nadsázkou sděleno, že prosincové zastupitelstvo města rozhodlo o přestěhování DDM – Volňásku a Klubíčka do
budovy Základní školy v Petlérské ulici.
Ve zmiňovaném objektu budou tedy
dva subjekty – Základní škola a Dům
dětí. Přestěhování proběhne během
prázdnin a zahájení činnosti má být od
září 2012. Tolik úvodní informace.
Rozhodnutím zastupitelstva města
tak vznikne zařízení, které bude dětem
a rodičům poskytovat služby celý den
v jednom objektu. Dopoledne školní
výuka, odpoledne činnost DDM, a to
nejen v týdnu, ale i během víkendů.
Je zájmem školy, aby stávající činnost
DDM mohla pokračovat a aby ve spolupráci se školou při vzájemném respektování byla nadále rozšiřována.
Současné vybavení školy tuto možnost Domu dětí dává. Nabízí se více pohybových aktivit a akcí v odpoledních
hodinách ve školní tělocvičně, k využití
jsou i dvě hřiště a sportovní areál. Škola
má svůj dvůr i travnatý školní pozemek
se skleníkem. Škola se nebude bránit
i dalším aktivitám DDM na základě
dohod, s celoročním či jednorázovým
využitím svých dalších prostor – odborných učeben (školní kuchyňka, dílny, PC, apod).
V blízkosti školy je ZUŠ, ve škole
a okolí jsou místa na parkování, komunikace v okolí školy jsou opraveny a kamerově hlídány. DDM bude pro školu
přínosem, škola může vhodně doplnit
stávající nabídku svých aktivit nebo své
některé aktivity zrušit. Škola již nyní využívá DDM zejména ve výtvarných činnostech především žáky z nižších tříd.
Spolupracuje s DDM při organizování
některých soutěží během roku. Spolupráce školy a DDM bude užší, DDM
bude i nadále fungovat pro všechny
děti města.
Před zahájením činnosti DDM se
musí v uvolněném pavilonu budovy
školy udělat příslušné stavební úpravy,
a to jak ve třídách, tak i v kabinetech,
skladech, upraví se jeden ze vchodů
do budovy. Úpravou projdou i další
prostory. V této době jsme v samotné
realizaci schváleného přestěhování na
samém začátku.
Bude záležet nejen na řediteli školy
a ředitelce DDM, ale na všech zaměstnancích obou zmíněných zařízení, aby
se věc podařila a spokojenost byla u rodičů a zejména dětí tohoto města.
Zdeněk Růžička, ředitel školy
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Pořadatelům a účastníkům historicky prvního Ciboušovského
vánočního zvonění
Děkujeme za hojnou účast i přesto,
že počasí, které tuto komorní předvánoční akci provázelo, předvedlo vše od
deště po chumelenici. Všem zúčastněným nepohoda počasí nesebrala chuť
si zazpívat koledy, popít svařené víno,
zakousnout se do napečených sladkostí či vyfotografovat se v kapličce před
opravenou sochou Marie s Ježíškem,
pocházející z původní výzdoby kaple.
Těšíme se na shledání v červnu u příležitosti dalšího ročníku setkání původních a současných obyvatel Ciboušova!
Za Občanské sdružení
Za Miřetice lepší předseda Karel Fric
a manželé Jana a Ivan Dimunovi

n

í

Partnerům Městského ústavu
sociálních služeb
Děkujem všem svým partnerům, kteří
v roce 2011 přispěli ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, ke zpestření kulturního a společenského vyžití
našich klientů. Jsou to: Severočeské
doly a. s., Skupina ČEZ a. s., Josef Mraček – Klášterec n. Ohří, Vít Vavroušek
– Klášterec n. Ohří, Petr Molnár – Kadaň, Jiří Ouda – Klášterec n. Ohří, Jana
Zeibichová – Klášterec n. Ohří, Pavel
Škramlík – Perštejn, Lékárna Za potokem – Klášterec n. Ohří, Martin Opat –
Klášterec n. Ohří, Jiří Stanke – Klášterec
n. Ohří, Pekárna Ranko – Vejprty, Nowaco – Kralupy nad Vltavou, Alimpex
– Louny a Sady Klášterec n. Ohří.
Městský ústav sociální péče
Klášterec nad Ohří
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Letos EuroArt namísto Eurokovu – tvorbu střídá výstava
Každý druhý rok byli obyvatelé Klášterce nad Ohří zvyklí na to, že se v prostorách parku zdejšího
zámku uskutečnilo mezinárodní setkání sochařů v kovu a uměleckých kovářů Eurokov,
které organizoval klášterecký rodák, sochař a umělecký kovář Karel Meloun.
To se zde konalo od roku 1998 do roku 2010 vždycky v srpnu celkem sedmkrát.

o umění ale nemusí mít strach, protože
Karel Meloun pro ně přichystal EuroArt. Tvorbu tak nahradí výstava. „Bude
to mezinárodní výstava Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska. Svá díla
odprezentují také pražští malíři a hosté
z domova i ze zahraničí,“ představuje
podnik, který začne koncem srpna jeho

Na letošní rok by připadl již osmý ročník této tradiční přehlídky nejen silných
mužů, ale i zdatných žen, protože umělecké kování už dávno není jen záležitostí pánu tvorstva. Noční kování bylo
vždycky efektní podívanou a vždycky
přilákalo množství diváků. Letos už se
ale v Klášterci kovat nebude. Zájemci

organizátor Karel Meloun. Umělecké kováře tak vystřídají sochaři a malíři. EuroArt bude velkou přehlídkou děl z kovu,
dřeva a kamene tří desítek umělců.
Výstavu, která se uskuteční v Renesančním sále a na nádvoří kláštereckého zámku, zahájí velká vernisáž.
(edb)

Do Galerie Kryt míří Marie Havlenová Saudková
Tentokráte představí v galerii Kryt své obrázky Marie Havlenová
Saudková, dcera Jana Saudka, o které se mohli obyvatelé Klášterce
vše zajímavé dozvědět v televizním pořadu 13. komnata.
„Vernisáž se koná v pátek 27. ledna za přítomnosti Marie, snad
i jejího otce Jana Saudka a sestřenice Bereniky, kteří u nás oba měli
velice úspěšné výstavy,“ zve galeristka Romana Parmová. K poslechu
zahraje Dana Herzigová na trubku.
Výstava končí 29. února.
Po ní bude následovat výstava známého fotografa Roberta
Vana, který zatím přislíbil svoji účast i s besedou po vernisáži v pátek
2. března.
(red)
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Jihozápadně od Klášterce havaroval americký bombardér
Letos 9. ledna uplynulo čtyřiadvacet
let od úmrtí amerického veterána Josie
F. Foltze, jehož ostatky byly uloženy do
rodinné hrobky na hřbitově Blandford
ve městě Petersbug, stát Virginia.
Na tom by asi nebylo nic moc zajímavého, kdyby Josie F. Foltz ve svých
24 letech nebyl za druhé světové války
pilotem čtyřmotorového bombardéru
Boeing B-17 Flying Fortress, který 23.
října 1944 kolem půl druhé odpoledne
havaroval jihozápadně od Klášterce,
poblíž dnes již neexistující obce Telcov.
Letoun i s desetičlennou osádkou patřil do stavu 97. bombardovací skupiny,
15. letecké armády USA. Jejich základnou byla italská Amendola. Osádku
tvořili: pilot 1/Lt Josie F. Foltz jr., druhý
pilot 2/Lt Paul E. Rominger, navigátor
1/Lt Leon J. Cooning jr., bombometčík
2/Lt Wallace J. Leneweaver, radista Sgt
Robert T. Oakes a palubní střelci S/Sgt
Dalton J. Cormier, S/Sgt Charles A. Gleason, Sgt Clifton E. Huffman, S/Sgt John
D. Lawson a S/Sgt Richard A. Leonard.
Američané měli v úmyslu vrátit se zpět
na své domovské letiště po bombardování plzeňské Škodovky, avšak jejich
záměr jim překazilo německé protiletadlové dělostřelectvo, které zbrojní
závod bránilo. Jejich stroj totiž inkasoval zásah a nemohl pokračovat v letu.
Začal ztrácet rychlost, ostatní letouny
svazu se mu začaly vzdalovat. „Viděl
jsem jen, že byl vedlejší letoun zasažen
a poškozen,“ napsal do hlášení Sgt Glen
W. Troutman, který byl členem osádky

jiného stroje a vše viděl na vlastní oči.
Nedlouho poté se čtyřmotorový bombardér s pilotem Foltzem a osádkou
poroučel se k zemi. Všichni letci jej
včas opustili na padácích a zachránili
si tak život.

ce. Stejně skončili také radista Oakes
a střelec Leonard. Pilota Foltze chytili
němečtí policisté z Klášterce 24. října
kolem 18. hodiny. Ve stejný den byl
zajat střelec Gleason u dnes již neexistující obce Merhartice. Další ze střelců

26. 1. Česká historie ve dvou hrách.
Představení dramatického kroužku
ZŠ Školní. Od 16.00 hodin. Tělocvična
školy.
27. 1. Maturitní ples SOŠS a SOU Kadaň
– třídy O 4. Kulturní dům.
30. 1. Koncert Josefa Fouska. Začátek
v 19.00 hodin. Kulturní dům. Vstupné
150 a 130 Kč.
4. 2. Myslivecký ples. Kulturní dům.
5. 2. Karneval show. Účinkuje hudební
divadlo Hnedle vedle s Tomášem Bartákem. Od 14.00 hodin. Kulturní dům.
8. 2. Viva Talento Scolare. Koncert vítězů
školního kola soutěže Talento Scolare.
Od 18.00. Zámek. Vstupné 30 Kč.
9. 2. Musica Dolce Vita. Koncert dívčího
tria – mezzosoprán, flétna a harfa.
Začátek v 19.00 hodin. Zámek.

K

I N O

27. 1. Bastardi 2. Český film. Mládeži přístupný. Od 19.00 hodin. Vstupné 70 Kč.
28. 1. Jak vycvičit draka. Animovaný
film USA pro děti. Od 16.00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
31. 1.–1.2. Twilling sága: Rozbřesk – 1.
díl. Film USA. Do 12 let nevhodný. Od
18.00 hodin. Vstupné 40 Kč.
2.–3. 2. Kocour v botách. Animovaný
film USA pro děti. Od 16.00 a 18.00
hodin, Vstupné 40 Kč.
4. 2. Perfect Days – I ženy mají své dny.
Český film. Do 12 let nevhodný. Od
19.00 hodin. Vstupné 40 Kč.
8. 2. Půlnoc v Paříži. Film USA. Do 15 let
nepřístupný. Od 19.00 hodin. Vstupné
70 Kč.
9. 2. Zkažená úča. Film USA. Do 12 let nevhodný. Od 19.00 hodin. Vstupné 70 Kč.
10. 2. Lidice. Český film. Do 12 let nevhodný. Od 19.00 hodin. Vstupné 70 Kč.

MĚ S T S K Á
1. 2. Hádanky a luštičky pro zamrzlé
hlavičky. Den soutěží a kvízů pro čtenáře z oddělení pro děti a mládež.

V

11. 2. Ples seniorů. Začátek ve 20.00
hodin. Kulturní dům.
16. 2. Beseda s Vilémem „od jezera“
Hubkou. Začátek v 16.00 hodin. Městská knihovna.
18. 2. Reprezentační ples města Klášterec nad Ohří. Začátek ve 20.00 hodin.
Kulturní dům.
20. 2. Velké holky nepláčou. Divadelní
komedie s Janou Šulcovou, Veronikou
Jeníkovou, Danou Batulkovou, Ernesto
Čekanem a Martinem Vašinkou. Od
19.00 hodin. Kulturní dům. Vstupné
150 a 130 Kč, KMD 100 Kč.
21. 2. Zimní koncert. Přehlídka žáků
hudebního oboru ZUŠ. Od 18.00
hodin. Sál ZUŠ.

Ý S

11. 2. Odcházení. Český film. Od 19.00
hodin. Vstupné 40 Kč.
12. 2. Horton. Animovaný film USA pro
děti. Od 16.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
16. 2. Rodina základ státu. Český film.
Do 12 let nevhodný. Od 19.00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
17. 2. Dům. Film ČR/Slovensko. Do 15 let
nepřístupný. Od 19.00 hodin. Vstupné
70 Kč.
22. 2. Ocelová pěst. Film USA. Od 18.00
hodin. Vstupné 70 Kč.
23. 2. Moje krásná učitelka. Film USA.
Do 12 let nevhodný. Od 19.00 hodin.
Vstupné 70 Kč.
24. 2. Ošetřovatel. Film USA. Od 18.00
hodin. Vstupné 70 Kč.
25. 2. Lovecká sezona. Animovaný
film USA pro děti. Od 16.00 hodin.
Vstupné 20 Kč.

K NIHOVNA
29. 2. Posezení s … . Od 16.00 do 18.00
hodin.

T A V

Y

27. 1.–29. 2. Marie Havlenová Saudková.
Výstava olejomaleb a tisků. Galerie Kryt.

Vážené dámy a slečny srdečně Vás zveme do nově otevřeného Butiku
Nabízíme netradiční dámskou
módu ze zahraničí
a široký výběr
dámského
spodního prádla
Najdete nás v Klášterci nad Ohří,
ul. Nádražní 189 (u světelné křižovatky)

Američané se po dopadu na zem
snažili uniknout zajetí, někteří se dokonce stihli ukrývat až do druhého
dne. Po havárii ale začala v okolí dopadu letounu pátrací akce, do které
se zapojila také policie z Klášterce,
která nakonec všechny letce dopadla,
a ti putovali do zajateckého tábora
u Frankfurtu nad Mohanem. Navigátor Coonnig padl do zajetí společně
s Romingerem ještě týž den u Klášter-

Lawson byl zadržen v noci z 24. na 25.
října, stejně jako bombometčík Leneweaver. Ten poblíž obce Weinern,
jak se tehdy jmenovaly Vinaře u Kadaně. Střelce Huffmana chytili nedaleko dnes již zaniklé osady Kottershof,
asi 3 kilometry směrem na západ od
místa havárie a jeho kolegu Cormiera
zadržela policie z Perštejna. Všichni se
v zajetí dožili konce války.
Edvard D. Beneš

Těší se na Vás Zuzana Budnjaková a Livinková Jaroslava
Ř á d k o v á
Pronajmu garsonku s balkonem v Klášterci n. Ohří. Kontakt: 603832090.
Prodám byt v osob. vlastnictví 2 + 1
s balkonem v Klášterci nad Ohří. Pěkné
prostředí – lékař a ostatní služby v dosahu. Cena: 370 000,- Kč. Kontakt: 603
832090.

i n z e r c e
Prodám přízemní bezbariérový domek 4 + 1 v Podlesicích (12 km od Kadaně). Zahrada, garáž, vjezd do dvora.
Vážným zájemcům popis a foto zašlu. Kontakt: alneja@seznam.cz
Prodám RD v Klášterci nad Ohří. Tel.
774 616 776
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Hokejisté přivítají v neděli v derby Sokolov
V neděli se na domácím ledě opět představí druholigoví klášterečtí hokejisté –
čeká je derby, jejich soupeřem totiž bude celek Baníku Sokolov.

Kdy ještě na hokej v základní části II. ligy
Neděle 29. ledna: HC Klášterec – Baník Sokolov (v 17.00 hod.)

Co na tom, že oba týmy jsou na
úplně opačných pólech tabulky
skupiny Západ. To v tomto případě nehraje takovou roli. Klášterec
vzhledem k tomu, že je v čele tabulky, je velkým favoritem ale derby je zkrátka derby, takže stranou
jde i to, že Sokolov je přišpendlen
u samotného dna. „Se Sokolovem
je to vždycky derby,“ říká trenér
Klášterce Michal Jäger s tím, že
řada hráčů v obou týmech se velice dobře zná. „Někteří naši hrají
tam a naopak. Vždycky je to vyhecované a počítám, že to bude
i tentokrát. Trochu to ještě okoření
skutečnost, že my jsme tam pustili tři hráče na hostování, které
jim končí posledního ledna, takže
jejich závěrečné vystoupení v so-

kolovském dresu bude právě proti
nám,“ doplňuje dále klášterecký
kouč, který ví, že soupeř přijede v plné síle a bude chtít bodovat, protože bojuje o záchranu.
Očekává se také početná divácká
návštěva. „My máme velkou a skvělou fanouškovskou základnu, která
patří k nejlepším v lize. Sokolov je
na tom podobně. Takže to bude
derby i v povzbuzování v hledišti,“
připomenul klášterecký trenér.
Mistrovské boje hokejisté
Klášterce nezačali po Novém roce
zrovna tak, jak by si sami představovali. Hned v úvodu prohráli
doma těsně s bílinskými Draky 5:6.
Pak se jim podařilo vyhrát v Jablonci, ale vzápětí znovu ztratili
body, když podlehli na ledě Kobry

Neděle 5. února: HC Klášterec – HC Děčín

(v 17.00 hod.)

Středa 15. února: HC Klášterec – Vlci Jablonec

(v 18.00 hod.)

Praha 6:4. Až doma si pak spravili chuť s benešovskými Vodními
lvi, které rozdrtili 6:1. V sobotu se
představili v Klatovech. „Nebyl to
ideální vstup do nového roku. Nehráli jsme to, co jsme chtěli. Podle
mě to bylo z toho, že jsme mezi
svátky dost potrénovali a kluci
toho měli ještě plné zuby, byli utahaní,“ prozradil trenér Jäger s tím,
že v posledních zápasech už přišly
výsledky této přípravy. „Jak Jablonec, tak i Benešov jsme fyzicky
převyšovali,“ dodal.
(edb)

Klášterečtí šachisté úspěšní
při Grand Prix ve Štětí
Třetí šachový turnaj Grand Prix se
hrál tentokrát ve Štětí. Ve výpravě
mladých kláštereckých šachistů
bylo 5 mladších žáků, jeden chlapec a jedna dívka ve starších a jedna dorostenka. Mladší se teprve
učí hrát, a tak každý získaný bod,
je milým překvapením. Nejlepší byl Josef Řezáč, který v turnaji
mezi 57 účastníky skončil na 44.
místě se ziskem 2,5 bodu ze sedmi
možných. Další Ivan Kotlík obsadil
48. místo (2,5 bodu), David Šimek
skončil jedenapadesátý s 2 body,
stejně jako Robert Šponták. Martin
Kutiš skončil na 55. místě, také se
ziskem dvou bodů. „Ne vždy se podařilo hrát pěkně, bez chyb to nejde.
Ale teprve se učí sledovat šachovnici
a hodiny, a tak výsledky nejsou tak
důležité, jako chuť bojovat dál, a to
kluci mají,“ říká na adresu mladších
žáků trenér Petr Gruss.
Starší žákyně Maruška Porub-

ská to měla mnohem složitější.
Začala nedávno a dohnat znalostmi a zkušeností již ostřílené borce
pro ni není snadné. Skončila na 42.
místě se ziskem 1,5 bodu. V její kategorii hrálo turnaj 44 účastníků.
Ondra Toman si jel upevnit celkové
průběžné vedení v seriálu GP a nic
než vítězství si nepřipouštěl. To se
mu nakonec povedlo a připsal tak
letos 3 vítězství v řadě. Suverénně
vede i po třetím turnaji.

V kategorii dorostu hraje letos
naposledy Helena Grussová.
Třetí turnaj a potřetí druhé místo znamená i druhé místo celkově.
„Jsem rád, že jsme jeli v tak hojném
počtu a doprovod rodičů byl také
příjemný. Děkuji dětem za vzornou
reprezentaci naší TJ a DDM a budu
se těšit na další turnaj, tentokrát
u nás na 11. ročníku Kláštereckého
poháru v prostorách 1. ZŠ 18. Února,“ dodává trenér Petr Gruss.
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