Město Klášterec nad Ohří

Čtrnáctideník

„Můžete prosím napsat o novém
chodníku u 1. ZŠ v Klášterci nad
Ohří? Nějak mi uniká smysl tohoto
chodníku, který vede do budovy
bazénu. Děkuji M. Kučerová.“ Protože smysl nového chodníku u
Základní školy Krátká není jasný
více lidem, zašli jsme si pro odpověď za vedoucím odboru realizace investic Petrem Knapem.

Jedná se o komunikaci, která primárně slouží k zajištění zásobování bazénu Základní školy Krátká.
Provoz bazénu vyžaduje písek do
filtrů, různé chemické přípravky,
popřípadě náhradní díly a to vše
se přiváží nákladními auty nebo
dodávkami. Právě pro ně se nová
komunikace vybudovala. I když
se může nezasvěcenému člověku zdát, že nikam nevede, není to
pravda. Komunikace splňuje přesně to, co má.
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Zamyšlení pátera A. Ściany na téma
památka všech věrných zesnulých.
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8. jubilejní Ó, slavné Klášterecké divadelní žně

Plánujete svatbu?
Vyberte si magická čísla
Mít v oddacím listě datum 7.7. 2007,
8.8. 2008 nebo 9.9. 2009 zatoužily
v předchozích letech desítky snoubenců. „Sedmičkové“, „osmičkové“ a
„devítkové“ šílenství ovládlo obřadní
síně po celé republice a ani Klášterec
nebyl výjimkou. Například 8. srpna
2008 se na zdejším zámku konalo celkem jedenáct svateb.

V sobotu 30. října se ve velkém sále kulturního domu uskutečnil zahajovací večer 8. ročníku nesoutěžní přehlídky
amatérských divadelních souborů Klášterecké divadelní žně. Úvodní večer byl věnován oslavám 40 let od znovuobnovení divadla v našem městě. Členové Sdružení KLAS provedli návštěvníky důležitými chvílemi a zajímavými okamžiky z historie ochotnického divadla v Klášterci nad Ohří. Bylo připraveno také setkání s pamětníky a
významnými osobnostmi, které se zasloužily o chod a podobu současného amatérského divadla v Klášterci.
Podrobnou reportáž z divadelní přehlídky vám přineseme v následujícím vydání Kláštereckých novin.

Přijďte poznat „Srdce“ na ZŠ Petlerskou
Přijďte si hrát k nám do školy. Ano,
právě tak je to myšleno! K nově
vybudovanému sportovnímu areálu v prostoru Základní školy Petlerská byla 19. října letošního roku
otevřena jeho druhá část.
Během dvou let se podařilo postavit nový sportovně-relaxační are-

zdarma

Dušičky

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu zná své vítěze.
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zeptali jsme se ...

4. listopadu 2010

Květinová výzdoba

Stavební ruch bude pokračovat
Rozhovor s vedoucím odboru realizace investic P. Knapem o připravovaných projektech.

Číslo 21/10

ál se špičkovým vybavením od
švédské firmy HAGS UniPlay v celkové hodnotě tří milionů korun.
Jedná se dva komplexy sportovně-relaxačních zařízení určených
pro mladší i starší děti. První část
nazvaná MOLEKULY se skládá z
pěti prvků, z nichž se největší obli-

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

bě těší vícemístná kruhová houpačka a lanová pyramida.
Druhá část, nyní otevřená a předaná k užívání, se nazývá SRDCE. Je
to sestava prolézaček navzájem
propojených tunely, lany a žebříky.
Sestava je doplněna pískovištěm a
houpačkami, které mohou sloužit
i postiženým dětem. Tato druhá
část je určena pro mladší děti.
Sportovní areál je přístupný veřejnosti a podléhá stanovenému
provoznímu režimu. Provozovatelem hřiště je MěÚ Klášterec nad
Ohří, konkrétně odbor místního
hospodářství, dopravy a životního prostředí. Areál je „hlídán“ a v
budoucnu plánujeme monitorování kamerovým systémem.
Věřím, že areál, včetně velkého
hřiště, bude využíván ke spokojenosti všech dětí a bude plnit svou
preventivní funkci. Poděkování za
vybudování patří především Městskému úřadu Klášterec nad Ohří,
Městské policii a sponzorům, mezi
které patří Severočeské doly, ČEZ a
Ministerstvo vnitra.
Na návštěvu Vás zve
Zdeněk Růžička, ředitel školy.

www.klnoviny.cz

Také letošní rok měl své „magické“
datum. Neděle 10.10. 2010 byla učiněnou reklamou na babí léto. Blankytně modrá obloha bez mráčku, pestře
zbarvené listí na stromech ozářené
měkkým podzimním sluncem... Sen
všech svatebních fotografů. Podzimní svatbu s datem 10. října 2010 ale
nakonec naplánovaly jen tři páry. Uvidíme, jaký bude zájem o data 11.11.
2011 a 20.11. 2011, která se objevila
v plánu obřadních dnů pro příští rok
schváleném radou města.
-lara-

Vznik samostatného státu připomněli pietním aktem

Ve středu 27. října se na místním hřbitově uskutečnil tradiční pietní akt u příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu v závěru 1. světové války. Událost starou 92 let si přišly připomenout kromě představitelů
města zhruba dvě desítky převážně starších lidí. Po úvodním proslovu starosty
Houšky přišlo na řadu kladení věnců, po kterém následovala česká hymna. Ta
tentokrát nezazněla z připraveného CD disku, ale naživo v podání dechového
kvarteta. Další pietní akt se na kláštereckém hřbitově uskuteční na počátku
května u příležitosti oslav konce 2. světové války.
-laraVe středu 10. listopadu 2010 od 10 hodin se v kláštereckém Kulturním domě uskuteční ustavující zasedání zastupitelstva města. Kromě
složení slibu členů zastupitelstva bude na programu jednání volba
starosty, místostarosty (místostarostů), rady města dále odvolání a
volba nových členů kontrolního výboru zastupitelstva města, odvolání a volba nových členů finančního výboru zastupitelstva města nebo
pověření výkonem svatebních a dalších obřadů. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.
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Stavební ruch ve městě neutichne ani v příštím roce

Přišlo na adresu redakce ...

CULTURE IN A SLIDE

Připravované projekty počítají s opravami silnic, chodníků i s novými parkovišti
Po nějaké době jsme se opět vypravili
za vedoucím odboru přípravy a realizace investic Petrem Knapem, abychom
se dozvěděli něco o právě probíhajících či teprve připravovaných investičních akcích. Vedle velkých projektů,
jako jsou modernizace aquaparku
nebo rekonstrukce části sportovního
areálu, přišla řeč i na opravy komunikací či budování nových parkovišť.
Ještě než se dostaneme k připravovaným projektům, mohl byste
nejprve zrekapitulovat dokončené
nebo právě probíhající stavební
akce?
30. září byla oficiálně ukončena 5.
etapa regenerace sídliště Panorama a
13. října skončila akce energetických
úspor, tzn. zateplení střech a fasády a
výměna všech oken a dveří u Základní
školy Školní. Obě tyto investiční akce
byly částečně hrazeny z dotací.
V současné době probíhá oprava
schodů na hřbitově, mostku v ulici Vítězná, dojde k osazení 23 kusů
venkovních oken na nádvoří zámku,
dokončuje se oprava chodníku z ulice
Olšová do ulice Školní podél místního
památníku, pokračuje rekonstrukce
fasády radnice a probíhá také první
část obměny kontejnerových stání v
ulici 17. listopadu. Stávající nízké zídky
byly upraveny a budou zde osazeny
přístřešky, obdobné jako byly instalovány na sídlišti Panorama.

Pojďme teď k hlavnímu tématu
tohoto rozhovoru a tím jsou připravované investiční akce. Ponechme
zatím stranou ty velké projekty a
zaměřme se spíš na „menší“ investice. Co všechno se právě teď chystá
na odboru investic?
Z těch „menších“ projektů, které připravujeme, bych rád zmínil stavební
úpravy v ulici U Potoka. Tady sice došlo
na začátku letošního roku k rekonstrukci vozovky, ale zůstává tu stále
ještě několik nedořešených věcí. Jednou z nich je ne zcela ideální umístění
autobusové zastávky ve směru do sídliště před nově postaveným domem.

Prostor slouží zároveň jako parkoviště
a protože v tomto úseku chybí chodník, tak se zde pohybuje i mnoho
chodců. Je to tu hodně nepřehledné.
Projekt proto počítá s vybudováním
parkoviště a propojovacího chodníku
a zároveň s posunutím zastávky MHD
až za křižovatku k telefonní ústředně.
Podstatná změna se plánuje také v
místě výjezdu od obchodního domu
Tesco do ulice Budovatelská. Kromě
vybudování přechodu pro chodce
zejména z ulice Kamenka by tu mělo
dojít také k úpravě přednosti. Zatímco nyní je jako hlavní silnice vedena
Budovatelská-Kapitána Jaroše, podle
připravovaného projektu by to měla
být Budovatelská-výjezd od Tesca. Na
úpravu této křižovatky by měl násled-

ně navázat projekt celkové rekonstrukce ulice Kapitána Jaroše, která je
skutečně ve velmi špatném stavu.

Další projekt se týká rekonstrukce části
ulice Ciboušovská, konkrétně v úseku
od silice I/13 ke křižovatce s ulicí J.Á.
Komenského, kde se chystá úprava
chodníků, komunikace a parkování,
úprava křižovatky a doplnění chybějícího chodníků v křižovatce s ul.
Komenského.
Zatímco tyto projekty je možné v případě rozhodnutí vedení města a
schváleného rozpočtu uskutečnit už
v příštím roce, trochu složitější to bude
v případě chystané úpravy křižovatky
ulic Husova-Boženy Němcové-Žižkova-Přívozní (u hasičů), kde je nejprve
třeba dořešit majetkoprávní vztahy.
Tady bych tu realizaci viděl až tak v
roce 2012.
Chodníky, silnice, křižovatky... Jak
je to s novými parkovišti? Jsou ještě
vůbec k dipozici nějaké volné plochy, kde by mohla vzniknout nová
parkovací místa? Mám na mysli
hlavně sídliště, kde je ten hlad po
dalších parkovištích asi největší.
V současné době se připravuje projekt nového parkoviště v ulici Václava
Řezáče, kde by měly vzniknout před
domem č.p. 390-392 namísto dosavadní zeleně tři desítky parkovacích
míst. Zatímco na tomto sídlišti je toho

prostoru mezi jednotlivými domy pro
případná další parkoviště poměrně
dost, na novém sídlišti je situace mnohem komplikovanější. Protože je tu
ale těch parkovacích míst stále málo,
připravujeme projekčně rozšíření parkovišť v ulicích Dlouhá a Lipová, kde
budou stávající podélná stání nahrazena příčnými. Potřebného rozšíření
dosáhneme posunutím plotů u obou
mateřských škol. Projekčně dokončená jsou také menší parkoviště v ulici
J. Á. Komenského před domem č.p.
465-466 a další dvě parkoviště v horní
části ulice 17. listopadu před domy č.p.
520-523 a 524-527.

plot opakovaně opravovat, nebo jej
raději nechat odstranit. Nakonec zvítězila druhá varianta. Není to ostatně
jediný plot, který postihl tento osud.
V poslední době byla odstraněna část
starého oplocení u Základní školy ve
Školní ulici nebo u gymnázia. Odstraněný plot a podezdívku u kulturního
domu nahradí zatravněný svah.
Co se týče připravované změny
dopravní situace u kulturního domu,
tak v současné době máme k dispozici už prakticky hotový projekt. Ten
počítá s několika zásadními stavebními úpravami. Stávající vjezd na parkoviště kulturního domu ze silnice I/13
bude úplně zrušen a nahradí ho vjezd
a výjezd od obchodního domu Lidl a
z ul. Sadová naproti zubní ambulanci
zdravotního střediska.

Dnes je v těchto úsecích vyšlapaná
cesta, projekt ale na tomto místě
počítá s vybudováním komunikace
a chodníku. Rovněž bude proveden
propojovací chodník od supermarketu Billa.
Abychom úplně nezapomněli na
ty velké projekty, poprosím vás na
závěr alespoň o stručný výčet.
Již delší dobu se připravuje projekt
zasněžení Alšovky, což bude technicky
dost náročná investiční akce. Situaci
navíc komplikují hodně složité majetkoprávní vztahy, takže není vůbec jasné, kdy k tomu dojde. Dokončujeme
projekt vegetačních úprav zámeckého
parku, který se týká obnovy stromů,
keřů a další zeleně. Projekt by měl být
ještě v letošním roce podán na Státní
fond životního prostředí se žádostí o
dotaci. V příštím roce bychom pak měli
podávat žádost o dotaci na modernizaci aquaparku, tentokrát pro změnu
do Regionálního operačního programu. Projekt modernizace aquaparku
se týká především obnovy technického zázemí, rekonstrukce sociálních
zařízení, šaten, oplocení, zařízení pro
občerstvení, sídla plavčíka apod. Počítá
se i s vybudováním dětského hřiště a
lanového centra. Na ministerstvu kultury pak budeme žádat o dotaci s projektem opravy fasády na zbývajících
částech zámku. Rozpracovaný máme
projekt rekonstrukce sportovního areálu, konkrétně šatnového bloku. Stávající objekt, kde se dnes nachází šatny, je
pro tento účel již nevyhovující. Vyřešit
by to měl nový objekt.

V říjnu přijeli do Klášterce studenti z holandského městečka Soest. Naše gymnázium se totiž už třetím rokem účastní česko-holandského projektu Culture in
Slide, jehož náplní je lepší poznání nových kultur, nových lidí a nemálo důležité
je samozřejmě také procvičení angličtiny.
Na pondělní večer byla v Kulturním domě v Klášterci připravena uvítací akce,
na které se představily obě školy, na programu nechyběla taneční a pěvecká
vystoupení a volně pak navázala zábava, při které se studenti z obou zemí
seznámili. Následující den se nesl v duchu spolupráce, kdy česko-holandské
skupinky vytvářely společné prezentace na předem zadaná témata. Po obědě
se pak ty stejné skupinky vydaly na túru po městě, při které navštívily určená místa. Tato procházka byla ozvláštněna soutěží o nejlepší/nejzábavnější
česko-holandské foto. Zatímco pro české studenty dvoudenní akce končila,
Holanďané dále pokračovali v poznávání České republiky. Zpět domů se vrátili
až po týdenním pobytu v naší republice.
Akce se určitě setkala s velkým úspěchem a my se příští rok můžeme těšit na
další návštěvu.
Bára Tvrzová, studentka septimy

Strážníci mění taktiku
Zatímco dosud strážníci hlídkující u
přechodů zastavovali provoz, aby
školáci mohli bezstarostně přejít,
nyní s ohledem na nový trend mění
taktiku. „Děti teď spoléhají na to, že jim
strážník dopravu zastaví, a přecházejí
úplně automaticky a bez rozmyslu.
Od toho se postupně upouští a jde se
spíš cestou výchovy. Strážníci stojící u
přechodů budou dohlížet na to, aby se
děti správně rozhlédly a uměly bezpečně přejít. K zastavení dopravy budou
přistupovat jen tehdy, když to bude
vyžadovat aktuální situace,“ vysvětluje velitel městské policie Petr Hörbe
nový systém kontroly přechodů.
To ale nebude jediná změna, která na
školáky u přechodů čeká. „Až dosud
jsme v rámci prevence pravidelně
hlídkovali na vybraných přechodech
u Základní školy Petlerská a u Základní školy Školní. Nyní se budeme snažit

pokrýt všechny rizikové přechody
poblíž škol.“ Do budoucna se budou
strážníci v nepravidelných intervalech střídat u přechodů v ulici Školní, Petlerská, Polní, Lidická nebo u
základní školy praktické. Podle toho,
kolik bude k dispozici strážníků,
budou obsazovány dva až čtyři přechody.
Městská policie ale nebude u škol
dohlížet jen na bezpečné přecházení. „Máme poznatky o tom, že se ráno
v okolí škol potloukají skupinky mladistvých nebo čerstvě zletilých, kteří
tam různě pokřikují, slovně napadají
kolemjdoucí školáky, nabízejí jim cigarety apod. Typickou „zašívárnu“ mají
například u „kulaťáku“ poblíž ZŠ Krátká. Jedná se často o problémové osoby
a zvlášť ty menší děti se jich bojí. Strážníci se proto zaměří i na kontrolu okolí
škol,“ slibuje Petr Hörbe.
-lara-

Před časem se mluvilo o tom, že je
třeba řešit neuspokojivou dopravní
situaci u kulturního domu. Mají s
tím právě probíhající stavební úpravy u„kulturáku“ něco společného?
U kulturního domu bylo zatím pouze
odstraněno stávající oplocení.

Po nedávné bouračce, kdy byla část
plotu hodně poškozena, se řešilo, zda

Vedle těchto velkých projektů k dotacím připravujeme ve spolupráci s řediteli škol seznam oprav školských zařízení pro příští rok. Jedná se například
o opravy elektroinstalace, sociálních
zařízení, vnitřního úprav, apod. Jako
poslední bych zmínil přípravu programu regenerace městské památkové
zóny pro období 2010 až 2020, kterým
se bude zabývat v nejbližším termínu
rada města a zastupitelstvo.
-lara-

Děkuji všem občanům města Klášterce nad Ohří, kteří mně při komunálních
volbách dali svůj hlas.
Martin Hřebíček, ČSSD
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Komunitní plánování: Zapojte se i vy!

Poděkování
Děkuji panu doktoru Valenovi za
poctivost, když 21.10. v dopoledních
hodinách vrátil mnou vyžádané, ale
neodebrané peníze z bankomatu
České spořitelny do provozovny
České spořitelny (odebral jsem kartu
z bankomatu, ale peníze jsem tam
nechal). Je to čin hodný uznání a já
již s penězi z bankomatu nepočítal.
Ještě jednou panu doktoru Valenovi
děkuji a přeji hodně zdraví a štěstí v
životě.
Karel Jakubec

Ocenili nejhezčí květinovou výzdobu
Ve středu 20. října proběhlo v salonku Městského úřadu v Klášterci nad Ohří
slavnostní vyhodnocení výsledků soutěže„O nejkrásnější květinovou výzdobu
ve městě“. Obyvatelé bytových a rodinných domů se mohli letos již potřetí
přihlásit do soutěže se svými květinami vyzdobenými okny, balkóny, lodžiemi,
terasami či předzahrádkami. Na základě zaslaných fotografií a po prohlídce přímo na místě rozhodla porota složená z členů komise pro občanské a sociální
záležitosti o pořadí účastníků soutěže v jednotlivých kategoriích. Kromě gratulace si vítězové odnesli ze slavnostního vyhodnocení i finanční odměnu ve výši
500 až 3000 korun.

Realitní kancelář
Hana Putyerová
prodává

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016, region Kadaň
– Klášterec nad Ohří má za sebou čtyři
měsíce příprav. Během této doby jsme
stihli oslovit a domluvit spolupráci
s velkým počtem lidí, především z řad
poskytovatelů sociálních služeb. Stále
nám ale chybí ti, pro které celý komunitní plán připravujeme, a to jsou
uživatelé. Proto je vítán každý, komu
není poskytování sociálních služeb
lhostejné. Staráte se o nemocného
příbuzného nebo sami využíváte
sociálních služeb jako zdravotně znevýhodněný nebo senior? Navštěvují
vaše děti školku, kroužky a vás napadá,
jak jejich nabídky rozšířit? Chybí vám
v okolí nějaká služba, která by pomohla potřebným? Zapojte se do tvorby
komunitního plánu! Můžete své nápady navrhnout na setkáních pracovních

skupin – péče o seniory, péče o zdravotně znevýhodněné, péče o osoby
ohrožené sociálním vyloučením a
péče o rodinu a dítě. Nebo se můžete
vyjádřit v připomínkovacím procesu,
který proběhne příští rok.
Od září už se schází členové pracovních skupin na pravidelných setkáních. Stačí, když se ozvete na níže
uvedené kontakty, a můžete schůzku skupiny, která je nejblíže Vašemu
zájmu, navštívit, abyste věděli, která
témata se právě probírají, nebo abyste přednesli svůj nápad.
Kontaktujte nás buď emailem komunitniplan@kadan.cz,telefonicky
734 468 449, 739 654 331, nebo
osobně v provozovně RADKA o.s.,
Kpt. Jaroše 630, Kadaň.
Těšíme se na všechny!
Realizační tým RADKA o.s.

I. Rodinný dům, velká zahrada, kryté
stání pro 2 OA, hosp. budova v Klášterci - po celkové rekonstrukci.
2. Rodinný dům 3+kk s terasou,
garáží a zahradou v Klášterci.
3. Rodinný dům 5+1, garáž, kůlny v
Klášterci.
4. Chatu se zahradou u řeky Ohře v
Klášterci.
5. Prodej nebo pronájem bytu 1+1
v Klášterci. Cena: 450.000,- Kč nebo
6.000,-Kč/měsíc.
6. Byt 3+1 v OV v Klášterci za
830.000,- Kč.
7. zasíťovaný pozemek k výstavbě
RD v Miřeticích - Ciboušovská ul.
8. Pozemky k výstavbě RD v Klášterci včetně inž. sítí v Miřeticích.
9. Výrobní a skladovací haly, garáže
pro OA,NA, administrativní budovu,
vilu s pozemkem cca 2400m2, vše v
Klášterci.
tel.: +420 608 981 265
email: hana.putyerova@centrum.cz

Věda a technika jim není cizí
Velkého úspěchu dosáhli žáci ze Základní
školy Krátká, kteří zvítězili ve finále celostátní soutěže EXPERTiQ 2010. Velkému
finále v severočeském Liberci ale předcházela několikaměsíční náročná práce.
Od února do konce května pracovali klášterečtí školáci pod vedením paní učitelky
Aleny Tučímové usilovně na plnění celé
řady zapeklitých úkolů, které si pro ně
připravil organizátor soutěže Asociace
mladých debrujárů. Ověřovali vlastnosti
vody, sestavovali ponorky, vyráběli vodní
a větrná kola, sluneční zářiče, zkoumali
pH půdy a nerosty v okolí Klášterce, vyráběli optické klamy…Pokud chtěli žáci
ze ZŠ Krátká v soutěži EXPERTiQ 2010
uspět, museli se opravdu snažit, neboť
konkurence byla tentokrát velká. Spolu s
kláštereckými školáky bojovaly o postup
do finále více než čtyři desítky soutěžních
družstev z celé republiky.
Čtyřměsíční úsilí se nakonec vyplatilo.
Do libereckého finále, které se konalo
ve dnech 8. až 10. října, se probojovalo
jak družstvo starších žáků Kutilové (Jan

Novák, Veronika Valentová, Michal Senič
a Gabriela Hryzláková), tak družstvo
mladších žáků Kamarádi (Nela Marynková, Karolína Černá, Matěj Wiedermann a
Jakub Švůgr.
Soutěžní část finále, která sestávala z pódiové prezentace finálových týmů, zvládly
klášterecké týmy na jedničku s hvězdičkou a dočkaly se tak vítězství v obou kategoriích. Odměnou jim byl nejen putovní
pohár a spousta dárků, ale hlavně týdenní
pobyt v německém Netzschkau.
Radost z velkého úspěchu mají samozřejmě nejen sami školáci, ale i ředitelka školy
Mgr. Dimunová. „Blahopřání všem dětem
a pochopitelně i paní učitelce Aleně Tučímové zaslala svým jménem za celý kolektiv
poradny ředitelka PPP v Kadani Mgr. Tereza
Beníšková. Škoda, že univerzita v Liberci je
„trochu z ruky“, jinak by naše děti byly určitě přijaty ke studiu v jejím zajímavém programu, který se snaží podchytit technicky
talentovanou mládež a rozvíjet její zájem a
nadání. Dětem a paní učitelce blahopřejeme i my, zaměstnanci školy.“
-lara-

Paní Lenka Hlubiňáková přebírá ocenění z rukou Mgr. Aleny Škorcové

Jako nejhezčí květinová výzdoba v kategorii „bytový dům“ byla vyhodnocena výzdoba Lenky Hlubiňákové v ulici Pod Stadionem, symbolickou stříbrnou
příčku obsadila Oluše Karlíková z ulice Školní, třetí místo patří Andree Nachtigalové z téže ulice a čtvrtá tentokrát skončila Pavlína Griešová z ulice Lesní.
V kategorii „rodinný dům“ se porotcům nejvíce líbila květinová výzdoba na
zahrádce Václavy Adámkové z Bezručovy ul., druhá skončila Jitka Weberová z
ulice Třebízského, třetí místo patří Ireně Svobodové z Havlíčkovy ulice, čtvrtou
příčku obsadil jediný muž mezi oceněnými Milan Hořejš z Žižkovy ulice a na
páté pozici se umístila Eva Bártová z ulice Vítězná.
Letos poprvé bylo uděleno také ocenění v mimořádné kategorii, které získal
Městský ústav sociálních služeb.
-lara-

Přípravná třída
Do přípravné třídy letos v září nastoupilo rekordních 12 žáků. Děti se mají celý
rok na co těšit. Právě tato přípravná třída
na 4. ZŠ v Petlerské ulici byla vybrána,
spolu s dalšími 14 školami Ústeckého a
Královehradeckého kraje, do projektu
„Společně to dokážeme“ pořádaného Pedagogickou fakultou Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem ve spolupráci s Evropskou unií.
Rodičům, dětem a pedagogům tento
projekt nabízí spoustu možností, rad,
návštěv, překrásných didaktických, hravých a sportovních pomůcek.
Rodiče budou mít možnost sledovat
krůček po krůčku výkony svých ratolestí. Zaručena je diskrétnost, anonymita,
odborné praktické vedení vzdělávacích
a výchovných činností. Logopedická
prevence a případná náprava řeči je u
nás samozřejmostí.

Vladimír
KLÍMA

Mgr. Jana
DIMUNOVÁ

Mgr. Dagmar
MEGOVÁ

Děkujeme za projevenou důvěru a odvahu ke změně

Asociace malých debrujárů České republiky vznikla na základě zkušeností z Kanady a přes
Francii se dostala až k nám, kde působí od 22. 9. 1992. Název debrujár označuje člena Asociace
malých debrujárů, slovo je francouzského původu, vzniklo ze slov DÉBROUILLARD - šikovný,
obratný a SE DÉBROUILLER - objevovat, pomoci si v těžkostech, umět si poradit). Je to celostátní
organizace dětí, které baví dělat pokusy a dozvídat se mnoho zajímavých věcí. Do debrujářů
mohou chodit děti různého školního věku, od těch nejmladších až po ty nejstarší. Kluby fungují
po celé České republice. Kluby mladých debrujárů Kamarádi a Kutilové (dříve Sluníčka) působí
na Základní škole Krátká od roku 2009 v rámci kroužku Svět kolem nás.

V měsíci říjnu jsme na naší škole uvítali
dvě významné dámy z Pedagogické
fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem, PaedDr. Ivanu Čepičkovou
– Brtnovou, Ph. D. a PhDr. Renatu Šikulovou, Ph. D. - které jsou patronkami
tohoto projektu. Paní doktorky nepřijely s prázdnou a v předstihu Mikuláše přivezly dětem do přípravné třídy
spoustu nádherných dárků. Jedná se o
zajímavé didaktické soubory pomůcek
z vydavatelství Nová Dida a Barevné
kamínky. Tyto krásné pracovní pomůcky již plně využíváme.
Práci dětí, asistentky pedagoga a
samotného pedagoga můžete sledovat na www.4zsklasterec.cz nebo si přijít prohlédnout výsledky dětských prací
k nám do školy.
Mgr. Kateřina Spurná

„Za Klášterec lepší“

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
zajišťuje veškeré služby spojené s pohřbením Vašich drahých zesnulých v obřadní síni v Kadani, Perštejně a celé ČR.
Civilní i církevní pohřby
v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří.

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218
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Klášterecký zámek je oblíbeným místem turistů

Denis Horňák

Klášterecký zámek se stejně jako v
minulých letech i letos zařadí mezi
nejnavštěvovanější památky severozápadních Čech. A to i přesto, že v tom
letošním se inovovaly průvodcovské okruhy. První tři okruhy doznaly
pouze kosmetických změn, ale čtvrtý
okruh - „výstavní“ - je zbrusu nový. Po
„zkušebním provozu“ nových okruhů
z počátku roku se návštěvnost v průběhu hlavní sezony opět zvedala, až
dosáhla uspokojivých hodnot.
Celková návštěvnost v letošním roce
je ke konci října vyšší než 17 500 návštěvníků, což je velice slušné číslo. Tržby se ve stejném období ve srovnání s
loňským rokem zvedly o více než 100
tisíc korun. Ten, kdo by chtěl zámek
navštívit, si může zvolit z nabídky
těchto průvodcovských okruhů:

Ondra Tirpák

Dominik Picek

Dominik Bindas

Jan Tříska

Anna Švojgrová

Lukáš Karchňák

1. okruh Muzeum českého porcelánu
Prezentuje prohlídku Muzea českého porcelánu, která je hlavní náplní našeho programu prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Sbírka českého porcelánu v 21 sálech prvního patra zámku
dokumentuje více než 210letou historii výroby porcelánu v Čechách. Jako BONUS je součástí tohoto okruhu i návštěva výstavy v Galerii Thun.

foto: www.profifotoart.cz

Eliáš Matuška

3. okruh Pohádková země Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Kopeckých
Představuje prohlídku Pohádkové země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého. Součástí
tohoto okruhu je výstup na zámeckou věž.
4. okruh Výstavní okruh
Představuje návštěvu jednotlivých výstav právě se konajících, a to stálé expozice drahých kamenů, těžby a zpracování
železných rud v Krušných horách (ametysty, acháty a jaspisy z nalezišť v okolí Klášterce nad Ohří) a výstavy v Galerii
Thun, ve velkém renesančním sále a v prostorách zámecké věže.
-rony-

Jak se fotí křížem krážem
V pátek 29. října se v dospělém oddělení
městské knihovny uskutečnila vernisáž
výstavy Martiny Doležalové a Petra Dvořáka. Dvojice mladých amatérských fotografů si pro svoji první výstavu zvolila
více než příhodný název: Křížem krážem.
Každý z nich zachytil svým osobitým
způsobem to, s čím se setkal na svých
toulkách po blízkých i vzdálených krajích. Výstava fotografií Martiny Doležalové a Petra Dvořáka vás zavede na pobřeží
Skotska i na slavný židovský hřbitov na
Olivetské hoře. Nabídne vám pohled do
rozpálených ulic odpolední Neapole i na
sluneční paprsky pronikající okny chrámu sv. Petra ve Vatikánu. Barevný detail
motýla střídá černobílá fotografie „Chat
noir“ (černé kočky) pózující nedaleko
kostela Saint Pierre de Montamrtre...
Kromě fotografií vystavuje Martina
Doležalová na výstavě také bižuterii a
mozaiková zrcadla. Jak nám prozradila, mozaiková technika je inspirována
dílem španělského architekta a významného představitele secese Antoni Gaudího. „Zrcadla vznikají tak, že se přímo

na zrcadlo lepí silikonem různobarevné
kousky obkladových dlaždiček a mezery
se následně vyplňují spárovacím tmelem.
Výsledná podoba pak záleží jen na fantazii tvůrce. Snažím se do každého zrcadla přidat nějaký zajímavý prvek - mušli,
kamínek z cest – a zachytit tak pozitivní
vzpomínku na své cesty. Co se týče bižuterie, tak ta se dá tvořit z jakéhokoli materiálu, kdykoli a kdekoli. Vyrábím brože,
náhrdelníky, náušnice ze skla, z piniových
ořechů apod.“
Přestože původně zamýšlené hudební
překvapení se kvůli nečekanému porodu hlavní protagonistky nekonalo, nezůstali organizátoři výstavy návštěvníkům
nic dlužni. Martina Doležalová se kromě
fotografování a tvorby bižuterie věnuje
také hře na koncertní kytaru a francouzštině a francouzský šanson L‘ important
c‘ est la rose v jejím podání byl proto více
než důstojnou náhradou za původně
plánované vystoupení.
Pokud jste vernisáž zmeškali, nevadí.
Výstava potrvá v městské knihovně až
do konce prosince.
-lara-

Dům dětí a mládeže Klášterec nad Ohří pořádá konkurz na jedinečnou a
velkou dětskou show PLAYBACK KIDS. Soutěž v napodobování zpěváků,
zpěvaček a hudebních skupin pro děti do 18 let.
Konkurz bude v DDM Klubíčko dne 13.11. 2010 od 17 hodin.
Na konkurs si přineste vlastní CD, startovné 20,- Kč a skvělou náladu.
Samotné finále PLAYBACK KIDS je v Klubíčku 28. listopadu od 14 hodin
a hostem pořadu je muzikálový tanečník a zpěvák Patrik Havelka.

Tadeáš Rác

Monika Paličková

Noví občánci města

2. okruh Muzeum čínského, japonského a evropského porcelánu
Návštěvníkům představí expozici počátků světové výroby porcelánu – čínského, japonského, míšenského, vídeňského
a nymfenburského z období 17. až 19. století. Exponáty jsou umístěny v renesančních sálech se štukovou výzdobou.
Dále se pokračuje prohlídkou zámeckého areálu s návštěvou Thunské hrobky.

Denisa Pasztorová

Vojtěch Tyll

veterinární okénko
Vážení majitelé pejsků a kočiček, králíků, morčat, křečků, andulek a dalších domácích zvířátek,
dnešní pokračování veterinárního okénka bude věnováno tématu, které se váže ke konci teplých dní. V závěru léta,
začátkem podzimu se hlodavci z polí a okolí stěhují do domů a zvláště sklepů, a to i v panelových domech. Ve vlastním domě můžeme spoléhat na šikovnou kočku, ale ani ta se pokaždé nedostane všude, a tak nezbývá než zakoupit
vhodnou nástrahu s jedem. V panelových domech jsou návnady kladeny profesionály, to znamená, že by měly být
uzavřeny v jedových komůrkách, kam mají přístup jen hlodavci. Pokud je dáváme sami, měli bychom především vzít v
úvahu možnost pozření návnady domácím mazlíčkem - většinou výhradně psem - a umístit návnadu na vhodné místo, kam nemá přístup. Přípravky na hubení hlodavců jsou ve formě granulí nebo zrní a většinou obsahují jed na bázi
kumarinů. Dříve měly modrou barvu, nyní se používá barva růžová, rudá nebo zelenomodrá. Kumariny účinkují až za
delší dobu po pozření, protože hlodavci jsou nedůvěřiví a kdyby začal jed působit hned, další by se jídla ani nedotkli.
Stejně tak působí jed i na psa. S ohledem na snědené množství a druh preparátu se účinky jedu projeví až za delší
dobu, zhruba v období od 5 dnů do 3 týdnů. Je třeba si také uvědomit, že kumariny prošly za poslední dobu určitým
vývojem. Zatímco dříve působily po kumulaci více dávek, novější typy účinkují už po jedné dávce. Kumariny účinkují
na bázi antikoagulancia – tzn. že sinžují srážlivost krve. V době plného účinku zvíře při prudkém pohybu či drobném
zranění vykrvácí. Pokud uvidíte, že váš pes pozřel návnadu, je velmi důležité, aby se mu dostalo včas první pomoci, a
to nejdéle do 2 až 4 hodin. Nejlepším řešením je okamžitě navštívit veterináře. Pokud to není možné, musíte s první
pomocí začít sami a pokusit se u psa vyvolat zvracení. Nejúčinnější a nejpřístupnější je podání roztoku peroxidu vodíku v koncentraci 1,5 – 3 %. Peroxid vodíku je součástí všech lékárniček a používá se na desinfekci ran. Dávka se uvádí
od 1 - 2 ml na kilogram hmotnosti tj. přibližně 30 ml na středního psa. Všeobecně platí, že pokud se pes po dávce aplikované nejlépe injekční stříkačkou do tlamy nevyzvrací, je třeba podat dávku další až do vyvolání zvracení. Ve většině
případů k tomu dojde do 10 minut, a to kompletně s celým obsahem žaludku Neměli byste také zapomenout prohlédnout a porovnat, kolik návnady pes pozřel a kolik vyzvracel. Tento údaj pomůže později nadávkovat léky. Návštěvu veterináře vykonejte co nejdříve to bude možné. Pokud zjistíte„úbytek“ návnady proti hlodavcům až za delší dobu,
nebude už bohužel možné jed dostat z těla vašeho mazlíčka. Ten pak bude muset podstoupit dlouhodobou léčbu
preparátem s vitamínem K podávaném až 5 týdnů od pozření. Zvěře bude nezbytné po celou dobu pečlivě sledovat.
Krásné dny s vašimi domácími mazlíčky vám přeje a další téma do příštího čísla připravuje
MVDr. Štěpánka Kotoučová
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„Podzimní kalendárium“ otevřel Kristian Kodet
V pátek 15. října se konala první akce „Podzimního kalendária“
v hotelu Excellent. Na úvod čekalo
diváky humorné povídání s akademickým malířem Kristianem
Kodetem doprovázené hudebním
vystoupením Dany Vajcové. Po příchodem faráře R.D. Artura Ściany
se všichni přítomní vydali za zvuku
fanfár k novému výstavnímu salonku, kde pan Kodet slavnostně přestřihl červenou mašli. Následoval
přípitek, po kterém majitelé hotelu
manželé Křížovi pozvali přítomné
hosty do salonku, kde byla zahájena
vernisáž výstavy grafik suchou jehlou a olejů Kristiana Kodeta. Za slov
„ať slouží tento prostor dobře lidem
všem“ vysvětil pan farář výstavní
salonek, načež následovala dražba
vystavených děl. O oleje a grafiky
byl takový zájem, že se téměř všechny vystavené obrazy prodaly už
během tohoto večera. Poté se hosté
vrátili na svá místa, kde na ně čekala ochutnávka vícero vzorků vína
z jihomoravského vinařství Znovín
provázená poutavým vyprávěním

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 25. listopadu
Galerie Kryt
OD JARA DO JARA
Výstava obrazů Lucie Suché
do 30. listopadu
Kino Svět
AFGHÁNISTÁN
OČIMA ČESKÉHO VOJÁKA
Štěpán Malast - výstava fotografií
Výstavu můžete zhlédnout hodinu před
a během promítání kina.

o tomto lahodném moku v podání
someliéra pana Slámy. Není divu, že
se návštěvníci rozcházeli až kolem
půlnoci.
Setkání to bylo velmi vydařené. A
protože se organizátoři rozhodli

vyhovět přání mnoha hostů, bude
se podobné setkání brzy opakovat.
Přejeme manželům Křížům, aby se
jim další setkání „Podzimního kalendária“ vydařila alespoň tak jako to
první.
Romana Parmová

do 31. prosince
Městská knihovna
KŘÍŽEM KRÁŽEM
Martina Doležalová a Petr Dvořák: Výstava fotografií, mozaikových zrcadel a
bižuterie
do 31. března 2011
Zámek - Galerie Thun
ANGLIČÁKY NA ZÁMKU
4. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům - Divadelní žně
Kateřina Rezková:
BOŽKA ANEB JAK TO MOŽNÁ NEBYLO
Hraje: DDS Hladká vrtule

9. a 10. listopadu v 16 a 18 hodin
Kino Svět
JÁ, PADOUCH
USA 2010, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč
12. a 13. listopadu v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
ROMÁN PRO MUŽE
ČR 2010, 100 minut. Mládeži do 12 let
nevhodné
Vstupné: 85,- Kč
12. listopadu od 19 a 21 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
13. listopadu od 19 a 21 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
16. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
ONDINE
Irsko/USA 2009, 103 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

23. úterý a 24. středa v 17.30 a 20.00 hodin

HABERMANNŮV MLÝN

náš
tip

Česko / Německo / Rakousko, 2010, 104 min

„Dušičky“ - Památka všech věrných zemřelých
Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom
se neměli modlit i za mrtvé?
Život je jeden, neboť jak říká
evangelista: „Bůh není Bohem
mrtvých, ale živých“ (srov. Lk
20,38). Smrt není konec, ale jen
stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti.
Láska, kterou vyjadřuje naše
modlitba, nemůže být tedy
marná. Kdyby totiž na zemi
láska měla moc, a po smrti již
žádnou moc neměla, bylo by
to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější
než smrt, neboť Kristus ve své
lásce k lidstvu smrt přemohl,
když zemřel za nás na kříži. Jako
věřící křesťané máme určitou
autoritu žádat odpuštění jejich
hříchů a pochybení, aby mohli
najít cestu k Bohu. Za zemřelé
je možné se modlit např. přinášením eucharistické oběti při
mši svaté. Vybízím proto k této
modlitbě a objednávání mší
svatých za naše blízké zemřelé. Po mši sv. v kostele nebo na
faře je možné rezervovat si den,
kdy bude taková mše sv. v naší
farnosti sloužena.
P. Artur Ściana
klášterecký farář

Vladimír Fekar:
SESTRA
Hraje: Divadlo Dagmar
Vstupné: 40,- Kč
5. a 6. listopadu v 17 hodin
Kino Svět
KARATE KID
USA 2010, 140 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

18. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
REJKJAVÍK
Island 2009, 90 minut, české titulky. Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
19. listopadu od 18 hodin
Zámek
KLAVÍRNÍ TRIO
Pořádá ZUŠ Klášterec nad Ohří

5. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům - Divadelní žně
Eric-Emmanuel Schmitt:
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Hraje: DS Rachtámiblatník Praha
Vstupné: 40,- Kč

19. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
USA 2010, 127 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

6. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům - Divadelní žně
Friedrich Dürrenmantt:
FRANK PÁTÝ
Hraje: DS Ty-já-tr/Hrobeso Praha
Vstupné: 40,- Kč

19. listopadu od 19 a 21 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

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

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

Prožíváme měsíc listopad. Čas,
ve kterém zvláštním způsobem
myslíme na ty, kteří nás už předešli na cestě do věčnosti. Církev již od prvních dob uctívala
památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši
svatou), aby očištěni od hříchů
mohli dosáhnout blaženého
spojení s Bohem v nebi. Církev také doporučuje almužny,
odpustky a kající skutky za
zemřelé.
„Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom
měli pochybovat o tom, že naše
obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme
a pojďme na pomoc těm, kteří
jsou mrtvi, a obětujme za ně své
modlitby.“ (sv. Jan Zlatoústý).
Památka všech věrných zemřelých - lidově„dušičky“ - je dnem,
kdy se církev modlí zvláště za
zemřelé. I v našem městě budeme v tomto čase vzpomínat na
naše blízké. Tento zvláštní den
modliteb zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo. Ve 13. století
se tento zvyk rozšířil v západní
církvi a papež Benedikt XV. jej v
roce 1915 potvrdil a vyhlásil pro
celou církev.

Režisér Juraj Herz se rozhodl
otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých
dějin, poválečný odsun
Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s
těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou
krvavou stopu. Jednou z
obětí dějin psaných vítězi
měl být i německý průmyslník Habermann, který žil s
rodinou na severní Moravě.
Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový
příběh se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších
let dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale. Život před válkou v pohraničí nebyl
dvakrát idylický. Doba si žádala, abyste se přiklonili na jednu či druhou stranu a jen ti
nejsilnější dokázali zůstat nad věcí. Patřil k nim bohatý podnikatel August Habermann,
který bez předsudků dával práci Čechům i Němcům. Po začlenění Sudet do Třetí říše
tlak ještě zesílí, na tomto místě personifikovaný esesákem Koslowskim. Habermann i
přesto dál vytváří pro své české zaměstnance ochranný štít a odmítá se plně podvolit
„mateřské“ ideologii. Jenže šílená doba nakonec dostihne i jeho. Hrají: Karel Roden,
Mark Waschke, Hannah Herzsprung, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský, Andrej Hryc,
Oldřich Kaiser.
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Pohár mistrů světa v Klášterci

Hokejisté vyhráli už podesáté
HC Roudnice n. L. – HC Klášterec
3 : 7 (0:2, 1:2, 2:3)
Klášterečtí hokejisté mají za sebou
již jedenáct kol základní části 2. ligy.
Z toho deset utkání vyhráli a s přehledem vedou tabulku soutěže. Devátou
výhru zaznamenali klášterečtí hráči
v neděli 24. října na ledě Roudnice nad
Labem.
„Do utkání jsme vstoupili skvěle,“
pochvaloval si výkon svých svěřenců
trenér Michal Jäger. „Do páté minuty
jsme si vytvořili tři čtyři tutové šance,
bohužel jsme je neproměnili. Pak se
prosadili Kalinovič s Bečvářem a první třetinu jsme vedli dva nula. Druhou
třetinu jsme hráli prakticky ve čtyřech
nebo třech, protože domácí byli tlačený rozhodčím, který si ty fauly vymýšlel
z křišťálový koule. Tahle třetina prakticky
rozhodla zápas, když jsme dokázali zvýšit náskok na čtyři jedna. Poslední třetinu už jsme si pohlídali, sice jsme polevili
a dostali dva zbytečné góly, ale jinak byl
ten zápas skvělej celejch šedesát minut.“

V sobotu 30. října se na kláštereckém
zimním stadionu odehrála mimořádná událost. Každý, kdo přišel na utkání kláštereckých hokejistů s celkem
Řisut, si mohl osahat pohár, který
získali naši hokejisté na letošním Mistrovství světa. Prvních sto návštěvníků dostalo navíc plakát s fotografií
celého národního mužstva pořízené krátce poté, co Česká republika
vyhrála hokejové mistrovství.
„Vzhledem k tomu, že jsem ve výkonném výboru Českého svazu ledního
hokeje, tak jsem požádal, zda by bylo
možné zapůjčit pohár do Klášterce,
Kadaně a Chomutova,“ řekl nám Milan
Vacke, který pohár do Klášterce přivezl. „V první polovině listopadu bude

pohár vystaven na stadionech všech tří
klubů v tomto regionu.“
Milan Vacke byl také jedním z těch,
kteří se zúčastnili finálového utkání
našich hokejistů v Kölnu. „Byl jsem
tedy ve velmi těsné blízkosti poháru,“
svěřil se Milan Vacke. „Byl jsem dokonce na ledě a pak i v kabině, když se oslavovalo. Samozřejmě jenom chviličku,
protože jsem se na zisku nijak nepodílel,
takže ta moje účast byla adekvátní.“
Mistrovský pohár byl na kláštereckém
zimním stadionu vystaven během
celého utkání domácího celku proti
týmu HC Řisuty. Podle všech dostupných informací byla tato událost
evropskou raritou, pohár byl veřejně
vystavován pouze v Kanadě.

HC Klášterec – HC Řisuty
6 : 3 (1:1, 2:2, 3:0)
Ani Řisuty nebyly mužstvem, které
přerušilo letošní spanilou jízdu kláštereckých hokejistů druhou ligou. Ve
dvanácté minutě uvolnil Libor Řepík
Davida Suka a ten poprvé prostřelil
řisutského gólmana. Domácí radost
ovšem trvala přesně dvacet sekund.
Petr Procházka využil zmatku v domácí
obraně a srovnal na 1:1.
Také ve druhé třetině padly dva góly
rychle za sebou. Ovšem tentokrát oba
do řisutské sítě. Nejprve se trefil Roman
Pražák a o osmadvacet sekund později
Martin Kalinovič. Hosté snížili v přesilovce pěti proti třem, když si Damašek
nešťastně srazil puk za brankovou čáru.
Vyrovnávací gól přidal v závěru druhé
třetiny Jakub Dušek.
V poslední třetině se jako první trefil
Ondřej Mašek a aniž to tušil, vstřelil
vlastně vítězný gól zápasu. Další dva
góly pak ještě přidali Jan Stehlík a Libor
Řepík.

Běžci ze školy v Krátké ulici bodovali v krajské soutěži
Žáci klášterecké Základní školy
v Krátké ulici se 14. října zúčastnili
krajského finále v přespolním běhu
základních škol, které se konalo v
Bílině. Družstvo ve složení Daniel Vejražka, Tomáš Jindra, Martin Pipota,
Dominik Pech, Ondřej Páleník a Milan
Breczko obsadilo v kategorii čtvrtých
a pátých tříd 2. místo.
„Já jsem skončil v přespolním běhu na
čtvrtém místě,“ pochlubil se Martin
Pipota. „A běhalo se mi dobře.“

Velkou posilou družstva byl Daniel
Vejražka, který se atletice věnuje i
mimo školu.
„Atletice se věnuji asi rok,“ řekl nám
Daniel Vejražka. „Běhání mě baví. Na
rozcvičce běháme patnáct koleček
a baví mě například běhání na opičí
dráze.“
„Ten výkon je super,“ chválil běžce
učitel tělocviku Josef Patík. „Já jsem
navíc ty kluky moc neznal, takže mě
velmi příjemně překvapili.“

ZVOLTE
ZVOLTE BEZPEČÍ
BEZPEČÍ
VAŠÍ
VAŠÍ RODINY
RODINY
A
A VAŠEHO
VAŠEHO
MAJETKU
MAJETKU

Fotbalistům
se na podzim
nedaří
JZD Dobroměřice – FK Klášterec
4:2
Podzimní část soutěže je pro klášterecké fotbalisty zakletá. Ačkoli
hrají poměrně líbivý a slušný fotbal,
nedaří se jim dávat góly. Podobně
jako v utkání na hřišti Dobroměřic,
se kterými dokázali držet v prvním
poločase krok, ale nakonec se museli
spokojit s porážkou 2:4.

FK Klášterec – FK Bílina
2 : 0 (2 : 0)
Naděje všech hráčů i fanoušků se tak
upíraly na domácí utkání s Bílinou. A
domácí hráči se pochlapili. Potvrdili,
že fotbal hrát umí a dojela na to Bílina,
první celek tabulky 1. A třídy krajského přeboru.
V 9. minutě byl ve vápně faulován
Martin Poustka a sám pak nařízenou
penaltu proměnil. Podruhé se domácí hráči i fanoušci radovali pět minut
před koncem poločasu. Technickou
střelou k tyči se prosadil Petr Papoušek. Ten bohužel nakonec utkání ani
nedohrál a po zranění byl z hrací plochy odnesen na nosítkách. Zranění
naštěstí nebylo vážné.
„Na tohle utkání jsme se připravovali
už ve čtvrtečním pohárovém utkání
s Kadaní,“ řekl nám po zápase trenér
Jiří Janda. „Chtěli jsme hlavně eliminovat jejich rychlost, protože Bílina je kvalitní mančaft. Tomu jsme také podřídili
defenzivní taktiku a hráči do puntíku
splnili všechno, co jsme si řekli. A když
už jsme vytvořili chybu, stálo při nás
štěstí, což jsme po celý podzim vlastně
vůbec neměli. Doufám, že výhra s prvním celkem kluky nabudí, protože je to
opravdu pozitivní věc.“

ŘÁDKOVÁ

Stolní tenistky opět vítězně
23.10. 2010 se konal druhý bodovací
turnaj kraje ve stolním tenisu v kategorii staršího žactva. Při účasti 14
stolních tenistek z Klášterce, Mostu,
Děčína, Litoměřic, Teplic, ChomutovaBaníku a VTŽ si naše zástupkyně opět
vedly nejlépe ze všech a na přední
příčky mezi sebe nikoho nepustily.
1. místo obsadila po absolutně vítězném tažení Eliška Demjanová (´96),
2. místo získala Michaela Růžencová
(´98) po jediné prohře ve finále a 3.
místo vybojovala Veronika Pazderníková (´97).
Srovnáme-li tréninkové možnosti
našich dívek s ostatními v kraji, kde
jsou všude po celý týden přístupné
sportovní haly s nejméně šesti stoly,
a dívky tak mohou trénovat kdykoli
chtějí, zatímco klášterecká děvčata
se 2-3krát týdně střídají s mužskými
tenisty u tří stolů v malé tělocvičně, je
každému jasné, že jen v podmínkách
tréninků úspěch děvčat nespočívá. Je

to hlavně v obětavosti, s jakou se jim
věnují jejich dospělí sparing-partneři
a trenéři p. Ciniburk, p. Hykyš, p. Demjan, p. Pazderník, p. Voříšek a další
členové oddílu. Za to patří jim všem
velký dík. Děvčatům blahopřejeme
a přejeme mnoho úspěchů v dalších
turnajích.
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Koupím zemědělskou půdu od 1ha
výše v okolí Klášterce n. O. Nabízím
80-130 tis. Kč/ha podle místa a druhu.
Tel.: 605 502 622
Pronajmu garsonku s balkonem, nájemné 5 tis. Kč + elektřina, kauce 5 tis., vhodné pro 1 os., v Kl.n.o. Tel.: 723 393 644
Koupím garsonku v Klášterci nad
Ohří.
Tel.: 728 653 672

INZERCE

Nové
Novéčíslo
číslovyjde
vyjde18.
19.listopadu
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2010
Uzávěrka příštího čísla je
10.
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12.
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6. 2008
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