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Lednové vítání
občánků
Více stanovišť
kontejnerů
Výše poplatku za
odpady se nemění
Dny otevřených dveří
v přípravné třídě

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás pozdravit v roce 2013.
Doufám, že jste si přes Vánoce dostatečně odpočinuli a řádně oslavili příchod nového roku. Vstupujeme společně do roku 2013. Jistě se ptáte, stejně
jako já, co nám rok 2013 přinese?
Po mém zvolení starostkou města si
uvědomuji obrovskou zodpovědnost,
kterou jsem přijala na svá bedra. Nehodlám slibovat nemožné na počkání,
ani zázraky do tří dnů. Jistě mám své
příznivce i odpůrce, všem ale mohu za
sebe otevřeně slíbit poctivou práci pro
naše město. Stejný přístup a spolupráci
očekávám také od ostatních zastupitelů a také od Vás, občanů Klášterce nad
Ohří. Myslím, že si to naše město určitě

PRVNÍMI
OBČÁNKY
ROKU
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Mladí hokejisté na
turnaji v Rakousku
Výsledkový servis
mládeže HC Klášterec
Fotbalisté na zimním
turnaji Ostrov 2013
… Lestkovský okruh

Rozpočet města na rok 2013
Zastupitelstvo města schválilo v prosinci
rozpočet města na rok 2013 v celkovém
objemu příjmů 169 436 000 Kč a celkovém
objemu výdajů 167 361 000 korun.
Příjmy: daňové 157 997 000 Kč, nedaňové
3 139 000 Kč, kapitálové 300 000 Kč a přijaté transfery 8 000 000 Kč. Výdaje: běžné
155 921 000 Kč, kapitálové 11 440 000 Kč.
Rozpočet, tak jak byl schválen, je zveřejněn
na webových stránkách města.

193 dětí přišlo k zápisu
K zápisu do prvních ročníků třídy základních škol v Klášterci nad Ohří, který proběhl
ve dnech 21. a 22. ledna, přišlo celkem 193
dětí.
Do Základní školy Školní přišlo k zápisu
78 budoucích prvňáčků. Z nich tři zatím
mají odklad a dalším 13 byla doporučena
návštěva poradny a odborného lékaře. Do
ZŠ Krátká přišlo k zápisu 86 dětí a devíti
z nich byla doporučena návštěva odborníka
a případný odklad. Základní škola Petlérská
hlásí 29 dětí, které přišly k zápisu. U třech
byl doporučen návrh na odklad.
(red)

zaslouží. Pevně věřím, že společně dokážeme pro Klášterec udělat mnohé.
Na začátku roku nás čekala poprvé
přímá volba prezidenta ČR. S velkým
otazníkem jsme všichni očekávali, kdo
bude dalším prezidentem naší republiky?
Děti si koncem měsíce půjdou pro
pololetní vysvědčení. Přeji všem pěkné
známky a příjemné zimní radovánky.
V letošním roce nás čeká mnoho kulturních, společenských a sportovních
akcí. Těším se na společná setkání
s Vámi a příjemně strávené chvíle v našem městě. Do nadcházejících dnů
přeji pohodové zimní dny a na obloze
alespoň trošku sluníčka.
Vaše starostka Kateřina Mazánková

DVOJČÁTKA
VANESSKA
A TADEÁŠEK
Prvními občánky Klášterce, narozenými v roce 2013, jsou dvojčátka Vanesska a Tadeášek, která se narodila se 8.
ledna v kadaňské nemocnici mamince
Petře Mužíkové.

Reprezentační ples
lázeňského města

Klášterec nad Ohří
sobota 23. 2. 2013 od 20.00 hodin
sál Kulturního domu

Z jednání Rady města
Rada města na svém 57. zasedání odvolala
Mgr. Jiřího Kopicu z funkce ředitele příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří ke
dni 31. 1. 2013 a pověřila Ing. Petra Hybnera
řízením příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří s účinností od 1. 2. 2013, a to
do jmenování nového ředitele příspěvkové
organizace.
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku organizační jednotce občanského
sdružení Asociace víceúčelových základních
organizací Technických sportů a činností ČR
Krajské kolegium Ústeckého kraje z Mostu finanční podporu ve výši 10 000 korun na zajištění akce Vyhodnocení nejlepších sportovců
AVZO Ústeckého kraje za období 2009–2012.
Starostka města Ing. Kateřina Mazánková
převezme nad akcí Vyhodnocení nejlepších
sportovců AVZO Ústeckého kraje za období
2009–2012, která proběhne 21. března v Klášterci nad Ohří, záštitu. Rada dále schválila
finanční podporu 20. ročníku hudební akce
Folková Evža.
(red)

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
zveřejňuje tímto záměr prodeje nemovitosti
jednotky č. 697/2 (jiný nebytový prostor) včetně podílu ve výši 278/1000 na budově č. p. 697
a pozemku p. č. 1704/133 o výměře 358 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Nebytový prostor J. Á. Komenského č. p. 697/2 o celkové výměře 131,72 m2, který byl dříve využíván Úřadem práce, kontaktním místem. Obvyklá (tržní) cena je stanovena ve výši
463 900 Kč.
Bližší informace získáte na tel. č. 474 359 634. Své nabídky zasílejte na adresu MěÚ Klášterec
nad Ohří, odbor rozvoje města, realizace investic a správy majetku, náměstí Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří nejpozději do 25. 2. 2013.

Vanesska po narození vážila 2 080
gramů, měřila 43 centimetrů, Tadeášek
vážil 2 440 gramů a měřil 46 centimetrů. Oba novorozenci ještě mají doma
osmiletého brášku.

„Dvojčátka nás trochu překvapila, když
nám to řekli na ultrazvuku, tak jsme byli
opravdu překvapeni, protože ani u nás,
ani u přítele v rodině žádná dvojčata nejsou. Byla to náhoda, ale jsme za ně rádi,“
prozradila šťastná maminka.
Maminku a děti v nemocnici navštívila starostka Kateřina Mazánková a předala jim dárky. Město věnovalo mamince poukázku v hodnotě tisíc korun na
nákup v prodejně Chico a poukázky na
nákup do marketu Tesco, oblečení pro
miminka a hrací deku s hrazdičkou.
„Miminka jsou krásná. Holčička při
naší návštěvě spinkala, chlapeček se
na nás podíval,“ řekla starostka. Pro
kadaňskou nemocnici byla dvojčátka,
jako první narození občánci, velkou
raritou. „Určitě je to tak. Trochu jsme
si na první narození museli počkat, ale
stálo to za to, protože se děti narodily
hned dvě,“ řekl ředitel nemocnice Josef
Mašek. Nemocnice mamince a dětem
jako dárek věnovala pobyt v nadstandardním pokoji.
(edb)

Klášterec na veletrhu GO a Regiontour v Brně
Veletrh GO a Regiontour v Brně patří mezi
dva nejvýznamnější
domácí veletrhy cestovního ruchu v ČR.
Ve dnech 17.–20.
ledna se na této akci
prezentovalo město
Klášterec nad Ohří.
Představena byla
kompletní turistická nabídka našeho
města, tedy památky,
ubytovací kapacity,
stravovací možnosti,
volnočasové aktivity
a také okolní zajímavosti. Celá prezentace probíhala na expozici Ústeckého kraje, rozděleného do čtyř
destinací.
Město Klášterec nad Ohří reprezentovalo destinaci Dolní Poohří, která je charakteristická historickými městy ležícími
na řece Ohři. Největší zájem byl o nabídku cyklotras, expozice zámku a církevní
památky. Zejména nový prezentační
materiál nazvaný Sakrální památky Klášterce nad Ohří se setkal s velmi dobrou
odezvou a souzněl s cílem propagovat
v letošním roce církevní turistiku v ČR,
kdy je hlavním tahákem výročí 1 150 let
od příchodu Cyrila a Metoděje na území
Velké Moravy.
S prezentací města Klášterce se v průběhu veletrhu seznámilo přibližně 950
návštěvníků, zejména z oblasti Moravy,
kteří v hlavní turistické sezóně tvoří významnou skupinu (8–10 %) navštěvující
naše město. Současně na veletrhu došlo
k celé řadě jednání zejména se zástupci
odborného tisku, jehož prostřednictvím
se nabídka Klášterce nad Ohří dostává

Klášterečtí volili prezidentem
Miloše Zemana
Miloše Zemana volili v historicky první přímé volbě za prezidenta obyvatelé
Klášterce. U nich vyhrál na celé čáře.
Už v prvním kole obdržel nejvíce hlasů, a to 1 415, což činilo 24,14 % a první
místo. Druhý v Klášterci v prvním kole
skončil Jan Fischer, kterému dalo hlas
1 378 Klášterečáků. Připsal si tak 23,51 %
hlasů. Třetím v pořadí byl mezi kandidáty v prvním kole volen Jiří Dienstbier,
který si na své konto připsal 1 056 hlasů a 18,02 %. Až čtvrtou příčku obsadil
v prvním kole druhý z kandidátů druhého kola Karel Schwarzenberg, který získal 13,75 %, což činilo 806 hlasů.
V druhém kole přímé volby prezidenta
Miloš Zeman v Klášterci obdržel 65,68 %,
což bylo 4 221 hlasů. Karel Schwarzenberg
získal na svou stranu 34,31 % voličů, s počtem 2 205 hlasů.
V prvním kole přišlo v Klášterci k prezidentským volbám 6 687 voličů, tedy
47,5 %, kteří odevzdali 6 652 platných hlasů. V druhém kole se k volbám dostavilo
6 459 občanů, což je 47,24 % z celkového
počtu voličů. Ti odevzdali 6 426 platných
hlasů.
Přehled, jak se volil v Klášterci prezident v prvním kole:
1. Miloš Zeman
1 415 hlasů 24,14 %
2. Jan Fischer
1 378 hlasů 23,51 %
3. Jiří Dientsbier
1 056 hlasů 18,02 %
4. Karel Schwarzenberg 806 hlasů 13,75 %
5. Vladimír Franz
454 hlasů 7,74 %
6. Jana Bobošíková
224 hlasů 3,82 %
7. Zuzana Roithová
189 hlasů 3,22 %
8. Taťána Fischerová
188 hlasů 3,20 %
9. Přemysl Sobotka
150 hlasů 2,55 %

Výsledky hlasování v druhém kole prezidentských voleb:
1. Miloš Zeman
4 221 hlasů 65,68 %
2. Karel Schwarzenberg 2 205 hlasů 34,31 %

(edb)

Termíny vydání
Kláštereckých novin
v roce 2013
č. 1 – 31. ledna
(uzávěrka 24. 1.)
č. 2 – 28. února
(uzávěrka 21. 2.)
č. 3 – 28.března
(uzávěrka 21. 3.)
č. 4 – 25. dubna
(uzávěrka 18. 4.)
č. 5 – 30. května
(uzávěrka 23. 5.)
č. 6 – 27. června
(uzávěrka 20. 6.)
č. 7 – 25. července (uzávěrka 18. 7.)
č. 8 – 29. srpna
(uzávěrka 22. 8.)
č. 9 – 26. září
(uzávěrka 19. 9.)
č. 10 – 31. října
(uzávěrka 24. 10)
č. 11 – 28. listopadu (uzávěrka 21. 11.)
č. 12 – 19. prosince (uzávěrka 12. 12.)

do povědomí cestovních kanceláří a průvodců. V neposlední řadě přispěla účast
na této akci k navázání nových kontaktů
se subjekty zajišťujícími v oblasti cestovního ruchu tvorbu map, průvodců

a dalších materiálů, a to jak ve formě
tisku, tak ve formě použitelné v mobilních multimediálních zařízeních, která
jsou budoucností pro marketing nabídky
turistických produktů.

Město KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ vyhlašuje výběrové řízení
na místo tajemníka městského úřadu
Starostka města Klášterec nad Ohří v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje
výběrové řízení na vedoucí pracovní místo: tajemník Městského úřadu Klášterec nad Ohří.
Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ
tajemník – neotvírat“ nejpozději do 18. února 2013 na podatelnu Městského úřadu Klášterec
nad Ohří, na adrese Městský úřad Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří. Podrobnosti na webu města www.muklasterec.cz v sekci výběrová řízení.

na místo vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Město Klášterec nad Ohří v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení
na vedoucí pracovní místo Vedoucí odboru sociálních věcí a školství. Písemnou přihlášku,
včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ OSVaŠ – neotvírat“
nejpozději do 18. února 2013 na podatelnu Městského úřadu Klášterec nad Ohří, na adrese
Městský úřad Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.
Podrobnosti na webu města www.muklasterec.cz v sekci výběrová řízení.
V případě dotazů je možno se obrátit na Ing. Kateřinu Mazánkovou, starostku města, tel.
474 376 001, 725 062 488, e-mail: starostka@muklasterec.cz
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Lednové vítání občánků

V lednu byli do života přivítáni tito noví občánci města Klášterce: Lumír Hout, Viktorie Hrušková, Nikol Kašubiaková, Josef Kobza, Vojtěch
Kolář, Lukáš Paukner, Eliška Podroužková, Pavel Uller a Matty Breczko.
(foto Jan Kučera)

Více stanovišť velkokapacitních kontejnerů
cha před nák. střediskem) (8.30–12.00):
sobota 16. 3. (2 ks), sobota 19. 10. (2 ks).
9) Sportovní (u ul. Ječná) + ul. Královéhradecká (bok č. p. 419 ) (8.30–12.00): sobota
23. 3. (2 ks), sobota 26. 10. (2 ks).
10) Dlouhá (mezi č.p. 530–531) + ul. Komenského (u výměníku) (8.30–12.00): sobota
23. 3. (1 ks ul. Dlouhá), sobota 15. 6. (2 ks),
sobota 26. 10. (1 ks ul. Komenského).
Do kontejnerů se nesmějí vhazovat nebezpečné odpady, ale pouze odpad kusový
domácnosti (např: sedačka, stěna, skříň, židle,
atd.). Pokud bude velkokapacitní kontejner
naplněn dříve, bude odvezen před termínem.
Případné dotazy směrujte na: telefonní číslo
474 359 613 p. S. Šantorová, nebo e-mail: santorova@muklasterec.cz

Od letošního roku je počet stanovišť pro
umístění velkokapacitních kontejnerů (dále
jen VKK) pro vývoz velkoobjemného odpadu
v Klášterci nad Ohří rozšířen o dalších šest
míst.
V přiloženém harmonogramu jsou tak nově
zahrnuty i vývozy velkoobjemného odpadu ze
sídlišť, kde doposud možnost odkládání tohoto typu odpadu nebyla.
Zároveň se upravily počty vývozů VKK na
jednotlivých stanovištích – např. Ciboušov je
zahrnut pouze 1x v měsíci červnu a důvodem
je, že areál sběrného dvora je v této obci.
Rozmístění velkokapacitních kontejnerů
(VKK) v roce 2013 pro město Klášterec nad
Ohří a okolní obce:
1) Žižkova + Kpt. Jaroše-Kamenka (místo

ul. Sadová) + Karlovarská (8.30–12.00):
sobota 2. 3. (3 ks), sobota 1. 6. (3 ks), sobota
5. 10. (3 ks).
2) Rašovice (15.00–17.00): úterý 5. 3. (1 ks),
úterý 4. 6. (1 ks), úterý 8. 10. (1 ks).
3) Lestkov (15.00–17.00): středa 6. 3. (1 ks),
středa – 5. 6. (1 ks), středa – 9. 10. (1 ks).
4) Ciboušov (15.00–17.00): čtvrtek 6. 6. (1 ks).
5) Útočiště + Větrná (8.30–12.00): sobota
9. 3. (2 ks), sobota 8. 6. (2 ks), sobota 12. 10.
(2 ks).
6) Klášterecká Jeseň (15.00–17.00): úterý 12. 3.
(1 ks), úterý 11. 6. (1 ks), úterý 15. 10. (1 ks).
7) Hradiště (8.30–12.00): sobota 16. 3. (1 ks),
sobota 15. 6. (1 ks), sobota 19. 10. (1 ks).
8) V. Řezáče (bok č. p. 375) + Panorama (plo-

Ciboušovské vánoční zvonění

Výše poplatku za odpady se nemění

V polovině prosince se uskutečnilo před kapličkou v Ciboušově předvánoční setkání občanů místních i přespolních. Zvonění 100 let starého zvonu přivítalo účastníky a proslov otce
Artura nám následně přiblížil vánoční čas.
Vystoupení dětského pěveckého sboru ze
ZUŠ s písněmi s vánoční tématikou a také za
zpěvu všech přítomných bylo příjemným zážitkem. Děkuji všem účastníkům především
dětem ze ZUŠ pod vedením učitelek p. Dany
Herzigové a Oldřišky Kubešové, kláštereckému farnímu administrátorovi otci Arturovi
a přípravnému výboru. Za sebe mohu slíbit,
že pro příští vánoční zvonění bude nabízeno
mimo vánočního domácího pečiva také svařené víno a teplý čaj. Další setkání před kapličkou v Ciboušově se uskuteční začátkem
června.
(Ivan Dimun)

Sazba a výše poplatku za svoz odpadu se nemění, změny se týkají zejména nového okruhu poplatníků. Sazba poplatku tedy zůstává
500 korun na osobu za rok. Úleva ve výši 250
korun se poskytuje fyzické osobě, která k 1. 1.
příslušného roku dosáhla věku 75 let. Nemusí se ohlašovat, je poskytována automaticky.
Splatnost poplatku je jednorázová, do 31.
března. V případě, kdy poplatková povinnost
za domácnost převyšuje částku 1 000 Kč, je
možno zaplatit poplatek ve dvou stejných
částkách s termíny splatnosti do 31. března
a do 30. června.
Nová úprava poplatníka od roku 2013:
Fyzická osoba, s trvalým pobytem, cizinec,
který má povolený trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dní v ČR. Dále pak
cizinec EU, který pobývá na území ČR přechodně po dobu delší než 3 měsíců a cizinec,
kterému byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – tzn.
500 Kč za objekt. Od tohoto poplatku je osvobozen vlastník, který má v Klášterci nad Ohří
trvalý pobyt, případně přechodný u cizinců.
Osvobození od poplatku, na které ale bez
doložení nevzniká nárok!:

Osoby pobývající v Městském ústavu soc.
služeb Klášterec nad Ohří, osoby umístěné
v zařízení soc. služeb (př. Domov pro seniory),
psychiatrické léčebně, dětském domově nebo
léčebně dlouhodobě nemocných, osoby pobývající ve věznici při výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, osoby s údajem o trvalém
pobytu na adrese Městského úřadu v Klášterci
nad Ohří, nebo osoby, které pobývají v zahraničí po dobu více než 90 dnů (nutné ohlásit),
osvobozují se nejdéle na dobu 1 kalendářního
roku. Splnění této podmínky je tedy nutné splnit v každém kalendářním roce.
Poplatek je možné uhradit: v pokladně (kancelář č. 309) hotově nebo platební
kartou, poštovní poukázkou (rozesílá se
začátkem března), převodem na účet č. 27–
4429420217/0100 + VS (každý plátce poplatku
má přidělen svůj variabilní symbol generovaný systémem) nebo formou SIPO.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Informace je
možné získat:
Poplatek pro fyzické osoby s trvalým nebo
dlouhodobým pobytem: tel. 474 359 624 –
Dana Dvořáková, email: dvorakova@muklasterec.cz (2. patro, kanc. č. 306.
Poplatek za rekreační objekt, byt, rodinný
dům: Dana Vlková – tel. 474 359 633, email: vlkova@muklasterec.cz (2. patro, kanc. č. 310).

Přírodní učebna a arboretum
Naše škola, ZŠ Školní, se během posledních pár
let znatelně mění. Nejdříve se modernizovaly
učebny a třídy, poté se zateplením změnil vzhled
budov a nyní přichází na řadu okolí naší školy.
Jako jedna z mála škol v našem okolí jsme využili nabídky Ministerstva životního prostředí
a zpracovali jsme žádost o grant v projektu s názvem Přírodní školy. Tento projekt je zajímavý
nejenom z hlediska nových možností výuky, ale
také proto, že škole bude hrazeno 100 % nákladů
a škola samotná ani zřizovatel se na realizaci nemusí finančně podílet.
Hlavním tématem našeho projektu je Klášterecko a jeho okolí. Díky zámeckému parku znají
naši žáci mnohdy strom ginkgo biloba lépe než
některé z původních dřevin, které zde před příchodem civilizace rostly. Proto arboretum, které
vytvoříme v okolí naší školy, ukáže našim žákům
dřeviny a byliny, které jsou typické pro zdejší
okolí. Původní krajinu skal, lesů, luk a mezí vytvoříme kolem pavilonu 1. stupně. Bude zde nově
vysazeno přes 30 stromů a keřů a 18 druhů bylin.
To vše bude doplněno informačními tabulkami
kolem průchozích chodníků.
A aby nezůstalo pouze u hezkého pohledu na
přírodu z okna, vytvoříme i novou přírodní učebnu s venkovní tabulí, která bude využívaná hlavně pro výuku přírodních věd. Žáci 1. i 2. stupně
tak budou moci zkoumat přírodu hodně zblízka
a k tomu jim poslouží 32 míst k sezení a práci.
Všichni vyučující naší školy věří, že nová učebna i arboretum zpříjemní a ozvláštní výuku našim žákům a okolní příroda jim již nebude tak
cizí.
(Jana Hortová)

Vánoční strom na čtvrtém místě
Vánoční strom v Klášterci se umístil jako čtvrtý
nejlepší v republice v hlasovací soutěži O nejhezčí vánoční strom v ČR za rok 2012 na internetu.
Lidé vybrali nejkrásnější vánoční strom ze 48 registrovaných měst. Klášterec nad Ohří skončil na
4. místě se ziskem 544 hlasů (dle sdělení pořadatele). První tři místa jsou zveřejněna na webu www.
rozsvitimevasevanoce.cz/soutez/. V loňském roce
byl Klášterec nad Ohří na 8. místě se ziskem 461
hlasů.
(red)

People – Places – Facts
Žáci ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří se zapojili do
mezinárodní výtvarné soutěže s názvem People
– Places – Facts, kterou vyhlásila naše partnerská
škola Lucian Grigorescu School Medgidia z Rumunska, vyvrcholila výstavou a vyhodnocením
nejlepších výtvarných prací žáků 1.–5. tříd.
Všechny práce, včetně prezentací, které vytvořili žáci 6.–9. tříd byly odeslány do mezinárodního kola. Nyní budeme čekat, zda některý žák či
žákyně získá mezinárodní ocenění. Všem dětem
a jejich paním učitelkám děkujeme za pěkné práce a Mgr. H. Kittnerové pak za koordinaci české
části soutěže. Práce jsou vystaveny ve vestibulu
školy a k jejich prohlídce zveme nejen rodičovskou veřejnost.
(S. Jirovcová)

Dny otevřených dveří
v přípravné třídě
Děti jsou pro nás, rodiče, tím nejcennějším,
co v životě máme. Jsme pyšní, když se jim daří,
máme radost, když jsou spokojené a veselé.
Trápí nás, když zažívají nezdary.
To, jak se daří dětem v přípravné třídě Základní školy Petlérská v Klášterci nad Ohří,
mohli posoudit jejich rodiče během Dnů otevřených dveří. Tato akce, probíhající ve dnech
3.–4. ledna, jim umožnila nahlédnout v kteroukoliv dopolední hodinu „pod pracovní pokličku“ života dětí v této třídě.
Již z názvu přípravná třída je zřejmé, k jakému účelu toto zařízení slouží. Pomáhá dětem, které dle doporučení pedagogicko-psychlogické poradny tuto pomoc potřebují pro
úspěšnější školní start. Škála potíží dětí navštěvujících přípravnou třídu je velice různorodá. Zahrnuje ale především školní nezralost,
poruchy koncentrace, grafomotorické obtíže
či potíže se správnou výslovností.
Ví však rodiče, jak mohou svým dětem pomoci? Co je vlastně v přípravě dětí na školu
považováno za priority a jakým způsobem
k nim děti dovést?
Podat rodičům pomocnou ruku v podobě
konkrétních námětů a zároveň jim i předvést,
jak se dětem v práci daří, to byl hlavní cíl této
akce. Ukázkové hodiny, nabízející motivaci
a různé metody práce, byly zaměřené především na správnou výslovnost, na vytváření
znalostí a dovedností pro prvopočátky čtení,
psaní a matematiky. Rodiče měli možnost
shlédnout i činnosti podporující grafomotorické dovednosti nebo cvičení pro rozvoj
pozornosti, vytrvalosti a paměti. K těmto
činnostem, které se odráží v naší každodenní
práci, však patří i zpěv, hra a rozvoj pohybových dovedností.
Dny otevřených dveří znamenaly pro děti
dva dny usilovné práce – vždyť se chtěly pochlubit, jaké udělaly od září pokroky a předvést,
jak se jim daří. Bylo zajímavé pozorovat, jak
potřeba před rodiči i kolektivem uspět, vedla děti k úsilí podat ten nejlepší výkon. Zájem
rodičů o jejich práci, pochvala nebo naopak
slova povzbuzení při nezdaru, přinesly našim
předškoláčkům nejen potřebné uspokojení,
ale i tolik důležité sebevědomí a sebedůvěru
pro jejich další práci. Chtěla bych věřit, že tyto
dva dny naplnily očekávaný záměr. Zároveň
touto cestou, za mne i za děti, všem zúčastněným rodičům děkuji. Velice nás potěšil jejich
zájem i slova chvály jednoho z nich – cituji: „…
to bych se ve školce nenaučil …“ Velice si jich
vážíme. A co ještě sdělit závěrem? Těšíme se
na další spolupráci s rodiči a v souvislosti se
zápisem do prvních tříd na další nové žáčky
do přípravné třídy.
(Eva Růžičková)

Řádková inzerce
HLEDÁME paní pro občasnou výpomoc
v domácnosti. Kontakt: tel. 603 206 527 nebo
e-mail: iva.ladmanova@seznam.cz
PRONAJMU NEBO PRODÁM garáž za ulicí
Dlouhá v Klášterci nad Ohří. Garáž je připojena na elektřinu. Mobil : 605 167 236.
PRODÁM velmi pěkný manažerský notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3 900 Kč. I na dobírku. Tel.:
604 961 269.
PRODÁM hvězdářský dalekohled-teleskop
pro začínající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat
i na dobírku. Tel. 604 961 269.
PRODÁM Nokia 6070, barevný displej, MMS,
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku.
Tel. 604 961 269.
PRODÁM brambory ze dvora červené, žluté
po 8 Kč/kg. Výborná chuť! Rašovice č. 10, tel.
721251662.
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Jana Štěpánková se Zlatou Adamovskou Na útěku

Ve středu 20. února se mohou návštěvníci kulturního domu těšit na divadelní představení
Na útěku, v kterém se představí herečky Jana
Štěpánková a Zlata Adamovská. Hru pro ně
vybral umělecký šéf a majitel pražského Divadla Ungelt Milan Hein. Jedná se o tragikomedii, jevištní road movie, které se jako režisér

ujal Ladislav Smoček. Představení vzniklo ve
Francii, kde sklidilo obrovský úspěch.
„Nestává se tak často, aby dva komici napsali celovečerní hru pro dvě herečky. Autoři
Pierre Palmade a Christophe Duthuron jsou
zkušenými herci, scenáristy a baviči s bohatou
kariérou,“ řekl na adresu autorů Hein.

Palmade s Duthuronem si autorskou spolupráci nanečisto vyzkoušeli už v roce 2006 při
psaní úspěšné divadelní hry Pierre a syn, pro
ikonu francouzského humoru Pierra Richarda.
O rok později se setkali nad myšlenkou hry Na
útěku, která měla světovou premiéru v září
2007 v Bordeaux. Ve Francii byla označena za
fugu pro čtyři ruce.
„Divím se, jak mohou dva chlapi napsat tak
úžasné ženské role. Příběh dvou žen Na útěku
nepostrádá humor, ale má i vážnější chvilky.
To šumění však není bezobsažné,“ prohlásila
ke hře Jana Štěpánková.
Hra Na útěku je jevištní road movie se dvěma postavami. Jedna žena utíká z vlastního
domova, druhá z domova důchodců. Spojuje
je mnohé, třebaže mají rozdílné povahy, nepostrádají sílu odhodlat se k činu a odmítnou
snášet křivdy, které je dusí a ponižují. Rozdílná
duchaplnost, humor, fantazie a vitalita obou
žen působí v jejich půtkách jako šampaňské.
Zažívají situace, z nichž hledají cestu ven a v neposlední řadě i cestu navzájem k sobě samým.
Divadelní představení začíná v 19.00 hodin.
Vstupné: 260 Kč / D 230 Kč / KMD 130 Kč. (red)

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V GALERII KRYT

1. 2. – Na Hromnice o den více. Den soutěží
a kvízů pro čtenáře oddělení pro děti
a mládež, Městská knihovna.
2. 2. – Dětský karneval. Od 15.00 hodin,
Kulturní dům
2. 2. – Karneval pro dospělé. Od 20.00 hodin,
Kulturní dům
6. 2. – Tajemný svět Ekvádoru a Galapág.
Představení pro školy v rámci vzdělávacího
projektu Planeta Země 3000. Kulturní
dům.
6. 2. – Viva Talento Scolare. Koncert vítězů
školního kola soutěže ZUŠ. Od 18.00
hodin, Zámek.
8. 2. – Kavárnička Pepy Štrosse. Od 20.00
hodin. Kavárna v Kulturním domě
9. 2. – Ples seniorů. Od 20.00 do 1.00 hodin.
Kulturní dům.
14. 2. – Zámecké saxofonové kvarteto. Profesionální umělci (Zámek Vinařice). Pořádá
ZUŠ. Od 18.00 hodin, Zámek.
15. 2. – Maturitní ples GSOŠ – oktáva. Kulturní
dům.
20. 2. – Na útěku. Divadelní hra se Zlatou

Adamovskou a Janou Štěpánkovou. Od
19.00 hodin, Kulturní dům.
21. 2. – Zimní koncert žáků hudebního oboru ZUŠ. Od 18.00 hodin, sál ZUŠ.
23. 2. – Reprezentační ples města Klášterce
nad Ohří. Od 20.00 hodin. Kulturní dům.
24. 2. – Když jde kůzle otevřít. Divadelní pohádka, hraje Divadlo rozmanitostí Most. Od
15.00 hodin, vstupné 50 Kč, Kulturní dům
27. 2. – Posezení s … Dianou Tomanovou a Petrem Vaculíkem na téma Pejsci pomáhají
handicapovaným. O canisterapii, slepeckých
a asistenčních psech s možností podrbání
chlupáče za ušima. Oddělení pro dospělé,
od 16.00 do 18.00 hodin, Městská knihovna
Celý únor – Výstava výtvarných prací MŠ
Dlouhá. Minigalerie, Městská knihovna
Kino zatím nepromítá – Během první
poloviny roku bude kino promítat nepravidelně. Rozhodnutím Rady města přešlo
kino od 1. 1. 2013 pod organizaci Zámek.
Kino by mělo v druhé polovině roku projít
digitalizací. Později bude zveřejněn odkaz
na program.

mentaristů současnosti, a tím je Antonín
Kratochvíl. V galerii Kryt bude k vidění jeho
nejnovější výstava, která představuje pestrý
průřez jeho tvorbou – a tou je výstava Domovina. Výstavu Antonína Kratochvíla vystřídají
v druhé polovině května absolventské práce
žáků výtvarného oboru ZUŠ. Následovat bude
výstava inspirovaná Afrikou – Marie Imbrová
představí své fotografie inspirované obdobím,
kdy působila jako česká velvyslankyně v Zimbabwe a v Keni.
V červenci vystaví své obrázky v galerii další
z významných českých umělců – česká malířka, ilustrátorka a herečka Iva Hüttnerová. Na
začátku srpna vystřídá výstavu Ivy Hüttnerové výstava umělkyně původně z Ostrova nad
Ohří, která od roku 1985 trvale žije a tvoří
v Itálii, Šárky Mrázové-Cagliero. Na září jsme
pro Vás přichystali malé překvapení, kterým

je putovní výstava Hieronymus Lorm – muž,
jenž otevřel hluchoslepým svět. Tato výstava Vám představí svět hluchoslepých a život
hluchoslepého básníka, spisovatele, filozofa
a novináře, jenž hluchoslepým ulehčil život
tím, že vytvořil Lormovu abecedu – prstovou
dotykovou abecedu pro hluchoslepé. V jednání je stále ještě možnost doprovodné akce, kde
si budou moci návštěvníci vyzkoušet princip
Lormovy abecedy. V říjnu se v galerii představí sochařka Jitka Kůsová, akademický malíř
a pedagog na FUD UJEP Vladimír Švec k nám
zavítá v listopadu a v prosinci se můžete těšit
na již tradiční vánoční výstavu kláštereckých
základních a mateřských škol.
Po celý rok jsou v galerii také plánovány tématické tvůrčí dílny, podrobnosti přineseme
v některém z příštích vydání Klášterských novin.
(Lenka Fricová)

Plesová sezona je v plném proudu

ZOO v knihovně,
vyhlašuje se výtvarná soutěž

NEJSME ŽÁDNÉ BÁBOVKY

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá,
to je téma výtvarné soutěže, kterou vypisuje
městská knihovna pro všechny žáčky školáčky
kláštereckých škol.
Výtvarné práce vytvořené libovolnou technikou můžete odevzdat nejpozději v pátek 1.
března 2013 v oddělení pro děti a mládež klášterecké knihovny. No a potom se už můžete
těšit, jestli jste něco nevyhráli, protože ceny
do soutěže budou již tradičně velice pěkné.
A tak jenom ještě přidám několik důležitých detailů. Vaše práce by se měly týkat zvířátek a jejich života. Nemusí být nutně chlupatá,
vždyť i had je celkem přítulná potvůrka.
Dále mějte na paměti, že odevzdat můžete
jen jednu práci a tak by to měla být ta nejlepší
ze všech, které jste vytvořili. A nakonec minimální rozměr je A4 a maximální A1. Těšíme se
na vaše práce.
(Martin Biša)

Tak přesně tohle ukázali účastníci nové
soutěže v DDM Volňásek, že rozhodně nejsou. Upéct bábovku a přihlásit se
v kláštereckém Volňásku do pátku 18.
ledna stihlo 12 dětských i dospělých pekařů a pekařek.
Mramorové, třené, šlehačkové, jablíčkové, mrkvovou, oříškovou a mnoho dalších výtvorůp a děl hodnotila šestičlenná
porota. Ale nejen ta. Ochutnali všichni
účastníci a dětské hlasy rozhodly o konečném pořadí. Nejvíce ochutnávanou a tudíž nejlépe oceněnou se stala ,,koňaková“
bábovka paní Sedlákové. Na druhém místě s bábovkou oříškovou stanuli kamarádi
Honzík Richter a Lucka Manzelová. Třetí
místo patřilo dvěma bábovkám ,,plesnivé“
od Nikoly Bendové a ,,olejové-dvoubarevné“ od Karolíny Šugarové. (red)

Rok 2013 v Galerii Kryt zahájila v minulém
vydání Klášterských novin zmiňovaná výstava
Mirky Ježková a Janiny Kokeš, s názvem Průřez tvorbou. Na jaké další výstavy se můžete
v průběhu roku těšit?
V únoru se v galerii představí Ostrovské
malířky, skupina malířek z Karlovarského kraje. Pod vedením Jany Matouškové-Hasmanové představí Ostrovské malířky svoji výstavu
s názvem Obrazy a obrázky. Vernisáž proběhne 8. 2. 2012 v 17:00 hodin a výstava potrvá do
konce února.
Březen patří výstavě německého výtvarníka z naší partnerské obce Grossrückerswalde,
Rolandu Buschmannovi. Vernisáž se uskuteční 7. 3. 2013 v 16.00 a prohlédnout si ji můžete
až do 7. 4. 2013.
V dubnu jsme pro Vás přichystali výstavu
jednoho z nejslavnějších fotografů a doku-

Od začátku ledna se v Kulturním domě v Klášterci naplno rozběhla plesová sezona. Ta již má za sebou dva maturitní plesy
Gymnázia a Střední odborné školy. V pátek 11. ledna hostil KD
ples třídy 4.G a o týden později ples třídy 4.S, ze kterého je náš
snímek. V sobotu se pak na sále kulturního domu uskutečnil
Myslivecký ples klubu chovatelů slovenského kopova.
V únoru jsou na programu tři plesy a jeden dětský karneval.
Ten se uskuteční v sobotu 2. února od 15.00 hodin s hudebním divadlem Hnedle vedle. Od 20.00 hodin je potom na programu Karneval pro dospělé. Následovat bude v sobotu 9. února Ples seniorů
a po něm přijde na řadu 15. února Maturitní ples třídy Oktáva
Gymnázia a Střední odborné školy. Sobotu 23. února je vyhrazena
tradičnímu plesu lázeňského města Klášterec nad Ohří.
V březnu se potom v kulturním domě uskuteční Ples stavebního bytového družstva a na začátku dubna potom ještě Divadelní ples.
(red)

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY KLÁŠTERECKÉHO ZÁMKU 2013
Zámek v Klášterci si dovoluje představit program prohlídek, který pro své návštěvníky připravil na rok 2013. Je rozdělený do tří základních prohlídkových okruhů a jednoho okruhu
krátkodobých výstav. Zámek je celoročně
přístupný. V měsících dubnu až září denně
od 9.00 do 17.00 hodin. V měsících říjnu až
březnu denně od 9.00 do 15.00 hodin, mimo
pondělí a neděle.
Okruh I. Porcelánový - představuje prohlídku Muzea 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 220 letou historii výroby porcelánu v Čechách. V dobových vitrínách a interiérech je
vystavena produkce manufaktur a porcelánek
ze Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové, Kysiblu, Chodova, Staré Role, Dalovic, Prahy, Lokte, Budova a Ždanova a dalších. Návštěvníkům
bude dále představena ve čtyřech místnostech
expozice počátků světové výroby porcelánu
– čínského, japonského, evropského (např.
míšenského, vídeňského a nymfenburského)
z období 17. až 19. století. Nově je zařazena expozice Umělecko-průmyslového musea v Praze na téma Příběhy majetku obětí holocaustu.
Prohlídka prvního okruhu trvá s intenzivním
odborným průvodcovským výkladem 60 minut. Vstupné: plné 110 Kč, snížené 70 Kč, děti
do 6 let 1 Kč. Výklad v cizím jazyce – vstupné
plné 150 Kč, děti do 15 let, cestovní kanceláře
100 Kč. (provázíme v německém a anglickém
jazyce, v ruském jazyce jsou k dispozici texty).
Okruh II. Pohádkový – představuje prohlídku Pohádkové Země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého instalovanou ve sklepních prostorách západního
a jižního křídla zámku. Dále v tomto okruhu
můžete vidět stálou expozici zajímavé kerami-

ky kláštereckého samouka Stanislava Hlaváče.
Součástí tohoto okruhu je i výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je nainstalována
stálá výstava keramických děl paní Štefánkové
pod názvem Bylo, nebylo na téma pověstí a legend Severozápadních Čech. Prohlídka druhého okruhu trvá 60 minut. Vstupné: plné 60 Kč,
snížené 40 Kč, děti do 2 let zdarma.
Okruh III. Atraktivity – představuje návštěvu stálé expozice drahých kamenů, těžby
a zpracování železných rud v Krušných horách
(ametysty, acháty a jaspisy z nalezišť v okolí
Klášterce nad Ohří), v prvním patře zámku je
dále možno vidět zámeckou knihovnu.Součástí tohoto okruhu je i výstup na zámeckou
vyhlídkovou věž, kde je nainstalována stálá
výstava keramických děl paní Štefánkové pod
názvem Bylo, nebylo na téma pověstí a legend
Severozápadních Čech. Okruh návštěvníci
zakončí prohlídkou zámeckého areálu s návštěvou Thunské hrobky, v níž jsou uloženy
ostatky hraběcí rodiny Thun-Hohensteinů,
která vlastnila klášterecké panství nepřetržitě
od roku 1623 do roku 1945. V hrobce se nachází porcelánový rodokmen hraběcí rodiny.
Prohlídka třetího okruhu trvá přibližně 60
minut. Vstupné plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti
do 6 let 1 Kč.
Prohlídky jednotlivých okruhů se konají
s průvodcem, začátek je vždy v celou hodinu,
uskuteční se při minimálním počtu 2 osob ve
skupině a poslední prohlídka se koná hodinu
před koncem otevírací doby zámku. Zámek
není uzpůsoben pro bezbariérový přístup.
Malé skupinky na vozíčcích je však možné
provázet. Objednávky prohlídek pro hromadné zájezdy doporučujeme rezervovat u správy
zámku telefonicky, faxem, e-mailem, nebo
písemně předem. Individuálně je možno dohodnout návštěvy sbírek i nad rámec uvedené
otevírací doby.
(red)

Knihovna vychází vstříc lidem s omezeným pohybem
Městská knihovna v Klášterci stále pokračuje
v projektu umožňujícímu lidem se ztíženým
pohybem půjčovat si knihy z knihovny. Na
tento nápad přišly knihovnice, v čele se svým
vedoucím Martinem Bišou při povídání si
se staršími čtenáři. Myšlenka zrála dlouho
a uzrála.
Zima nebo nevlídné počasí opět začíná
přát četbě pěkně doma v teplíčku, ovšem
například seniorům neumožňuje pohyb venku. Již se ale nemusí klouzat do knihovny
a riskovat úraz, aby si vypůjčili něco ke čtení.
Městská knihovna má dovážkovou službu pro
handicapované.
Každý čtvrtek dopoledne rozváží objednané knihy po Klášterci. Knihy si čtenáři mohou

vybrat buď přes náš katalog na www.knihovnaklasterec.cz, a protože ne každý senior si
dokáže poradit s internetem, tak je možné
i požádat o výběr knih naše knihovnice na telefonu 774 404 500, vždy nejpozději ve středu
v týdnu kdy chcete knihu doručit. Stejně tak
se po telefonu mohou přihlásit i noví čtenáři,
kteří se právě kvůli omezenému pohybu do
knihovny dosud nedostali.
Knihovnice mají přehled o tom, co kdo
již měl vypůjčeno, a dokáží vybrat pěknou
knížku. Cena této služby je prozatím 10 Kč za
jeden dovoz/odvoz. „Doufáme, že nová služba pomůže zpříjemnit třeba plískanice nebo
mrazivé dny,“ říká ředitel knihovny Martin
Biša. (red)

Klášterecká výročí v roce 2013
1443 (570 let) – první zmínka o vsi Rašovice,
patřila k hradu a panství Egerberg.
1493, 1. března (520 let) – Purkmistr královského města Kadaně žaloval u zemského
soudu rychtáře, radní a celou obec Klášterec, že vaří pivo, vyrábí slad a provozuje další živnosti. Pán Klášterce Felix Apel
z Fictumu reagoval na žalobu doznáním, že
pivovar a varnou pánev pořídil pro sebe, ale
vše přenechal kláštereckým za značné dávky. Kadaňští by tedy museli žalovat jeho.
V souvislosti s tím pak zakázal svým poddaným navštěvovat trhy v Kadani.
1523 (490 let) – Klášterec připadl s příslušenstvím Kryštofovým synům Jiřímu, Hansi
a Volfu Dětřichovi (Fictumové).
1523 (490 let) – v Klášterci vznikl první cech
řemeslníků. Fictumové na sv. Martina, tedy
11. listopadu vydali kláštereckým řemeslníkům cechovní řád.
1533 (480 let) – – Israel Mayer, Žid v Klášterci,
dostal královské svolení, aby se ubytoval
u svého přítele.
1613 (400 let) – Hřbitov byl přenesen na dnešní místo. Za tímto účelem zakoupili kostlení otcové pole od Tomáše Egermanna za
50 kop. Ze zprávy o 100 let později, v roce
1713, vyplývá, že hřbitovní zeď je poničena
a hřbitov slouží jako obecní pastviště.
1613 (400 let) – první zmínka o špitále v Klášterci, který byl určen pro 6 starých a chudých poddaných, kteří zde nacházeli základní zaopatření. Další zmínka z roku 1673
hovoří o novém špitálu, který dal zřídit

hrabě Michael Thun z dosavadního měšťanského domu, v němž je dnes fara.
1623, 2. června (390 let) – Císař Ferdinand
II. prodal zkonfiskovaný majetek Fictumů
a Štampachů Kryštofu Šimonu z Thunu.
Získal tak panství Klášterec-Nový Šumburk
za 71 040 kop a 14 grošů a panství EgerbergFelixburg za 46 571 kop grošů. Tyto statky
byly sloučeny v jeden celek pod názvem
panství Klášterec.
1723 (290 let) – Děvkaři a poběhlice museli
za trest stát před kostelem s černou svící
v ruce.
1743 (270 let) – počátek stavby hřbitovního
kostela Panny Marie Utěšitelky.
1813 (200 let) – Za napoleonských válek
tudy roku 1813 táhlo levé křídlo rakouské
armády do Drážďan. Tažení bylo spojeno
s útrapami ubytování ne vždy přívětivých
vojáků.
1823 (190 let) – v Útočišti se narodil Josef Anger
jako syn chudého nádeníka, který se dostal
do Vídně a posléze do New Yorku, založil
továrnu na výrobu šicích strojů. Šicí stroj
nesoucí jeho jméno získal první cenu v roce
1863 na výstavě pořádané newyorskými krejčí. Založil nadaci 2 000 zlatých, z jejichž úroků
se každoročně o Vánocích pořizovalo ošacení pro chudé školní děti v Útočišti.
1873, 23. července (140 let) – byl založen Spolek dobrovolných hasičů.
1883, 18. května (130 let) – objevil zemědělec
Josef Fickert kvalitní minerálku, jež později
získala jméno Evženie.

1913 (100 let) – první zmínka o veřejné
knihovně.
1913 (100 let) – naposled zvolen starostou
hrabě Thun. 28. ledna byl na schůzi obecního výboru čten jeho děkovný telegram
za znovuzvolení, ale 25. října 1913 se schází mimořádné zastupitelstvo kvůli jeho
úmrtí, což je 100 let výročí od jeho úmrtí.
Místostarosta přednesl smuteční projev,
v němž vyjádřil dík zesnulému za dobrodiní, které vykonal a zmínil se o úspěších
města v posledních 30 letech za jeho starostování: výstavba vodovodu, chlapecké
měšťanské školy, získání Kyselky, apod.
Novým starostou se 7. listopadu 1913 stal
MUDr. Totzauer.
1913 (100 let)– pronikl na radnici další vynález
kancelářské techniky. Obecní výbor schválili zakoupení rozmnožovacího přístroje
„cyklostyl“ za 375 Kč.
1923 (90 let) – od poloviny roku začala fungovat poradna pro matky.
1953 (60 let) – slavnostně otevřeno Muzeum
českého porcelánu.
1953 (60 let) – rozhodnutím ministerstva
strojírenství byl 1. ledna utvořen národní
podnik Závody na kuličková ložiska Klášterec nad Ohří (ZKL).
1963 (50 let) – instalovány sochy Jana Brokoffa
na salla terrenu.
1993 (20 let) – obnovena a veřejnosti zpřístupněna thunská hrobka v kostele Nejsvětější Trojice.
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Mladí klášterečtí hokejisté s výběrem 3K na turnaji v Rakousku
Na začátku nového roku se talentovaní
klášterečtí starší žáci vydali s výběrem
ročníku 2000 na turnaj do rakouského
Klagenfurtu. Na základě svých výkonů
v dosavadním průběhu sezony se do
nominace výběru Klášterce nad Ohří,
Kadaně a Chomutova dostalo hned
pět kláštereckých mladíků.
Jan Kanický, Lukáš Kozelnický, Martin Pipota, Matěj Rodina a Richard
Záruba se zúčastnili novoročního mezinárodního turnaje s výběrem vystupujícím pod hlavičkou Pirátů Chomutov.
První lednový víkend se mladí hokejisté Chomutova, Kadaně a Klášterce nad Ohří narození v roce 2000 pod
hlavičkou Pirátů vydali do rakouského
Klagenfurtu, kde odehráli turnaj za
účasti dalších dvou družstev. Kromě
toho soubor vedený Martinem Dufkem, Jakubem Loučkou a Rolandem
Wágnerem sehrál další dvě utkání proti
týmům, jejichž seniorská mužstva působí v rakouské nejvyšší soutěži EBEL.
A zástupci chomutovského okresu si
vedli velmi zdatně, zaznamenali totiž
čtyři vítězství. „Musím říct, že o nás
bylo perfektně postaráno,“ chválí Martin Dufek, jinak kouč osmé třídy Pirátů.
„Ubytování i zázemí bylo na výborné
úrovni, taky jídla jsme měli k dispozici
až nad hlavu,“ usmívá se.
Mužstvo složené z hráčů celého
okresu se vydalo na cestu ve středu 2.
ledna ve večerních hodinách, na místo
určení dorazilo druhý den ráno a hned
odpoledne se postavilo proti domácímu výběru, který jasně přehrálo 14:3.
„Zápas nám naznačil, co můžeme
očekávat. Asi největší rozdíl panoval

v bruslení a herním pojetí,“ ohlíží se
Martin Dufek.
Ten se svými svěřenci absolvoval
druhý den ráno trénink, do něhož se
zapojili i hráči Klagenfurtu. „S mými
kolegy Kubou Loučkou a Rolandem
Wágnerem jsme ho zaměřili na techniku bruslení a hole, přidali jsme i minihry v rovnovážných situacích,“ přibližuje. „Sklidili jsme pochvalu, protože
Rakušané viděli něco jiného,“ připojuje
posléze.
Odpoledne pak tým nastoupil znovu proti Klagenfurtu a toto střetnutí
už se počítalo do turnajové tabulky.
Výběr pod hlavičkou Pirátů uspěl stejně jako dopoledne o den později proti
slovinskému Bledu a tříčlenné klání tak
opanoval. Všichni členové týmu včetně trenérů se následně prošli na břehu
jezera Wörthersee, u něhož Klagenfurt
leží, a opustili město, v němž sídlí klub
s 29 seniorskými tituly.
„Cestou jsme ještě nastoupili ve Štýrském Hradci proti tamnímu výběru
ročníku 2000 a 2001 a vyloženě jsme ho
deklasovali,“ komentuje Martin Dufek
výsledek 18:3. „Přece jen se projevilo,
že český hokej je stále výš než rakouský,
i když já osobně jsem si myslel, že kvalita těch týmů bude vyšší,“ dodává.
Dále bude proces výběru adeptů
osmé třídy Pirátů potažmo extraligového mladšího dorostu pokračovat.
„Čekají nás schůzky s rodiči kluků z Kadaně a Klášterce, kde nastíníme, jak by
to mělo fungovat,“ uvádí Martin Dufek.
„Pokud jde o hráče, scházíme se jednou
týdně v širším okruhu těch, kteří by
mohli tvořit příští osmou třídu, takže
šanci má opravdu každý,“ uzavírá.

Fotbalisté na zimním turnaji Ostrov 2013
A tým fotbalistů FK Klášterec se opět představí na zimním turnaji Ostrov 2013.
Rozlosování jednotlivých kol turnaje:
I. kolo (sobota 26. 1.): 9.30 FK Ostrov – FK N.
Role, 11.30 Loko KV – O. Hroznětín, 13.30 BU
N. Sedlo – FK Klášterec, 15.30 DDM St. Role
– FC KV U19.
II. kolo (sobota 2. 2.): 09.30 DDM St. Role –
BU N. Sedlo, 11.30 FK Ostrov – 1. FC KV U19,
13.30 FK Klášterec – O. Hroznětín, 15.30 Loko
KV – FK N. Role.
III. kolo (sobota 9. 2.): 9.30 FK Klášterec –
FK N. Role, 11.30 FK Ostrov – DDM St. Role,
13.30 1. FC KV U19 – O. Hroznětín, 15.30 Loko
KV – BU N. Sedlo.
IV. kolo (sobota 16. 2.): 9.30 DDM St. Role –
O. Hroznětín, 13.30 Loko KV – FK Klášterec,

15.30 1. FC KV U19 – FK N. Role. Neděle 17. 2.
od 13.30 FK Ostrov – BU N. Sedlo.
V. kolo (sobota 23. 2.): 9.30 Loko KV – 1. FC
KV U19, 11.30 FK Ostrov – FK Klášterec, 13.30
FK N. Role – DDM St. Role. 15.30 O. Hroznětín
– BU N. Sedlo.
VI. kolo (sobota 2. 3.): 9.30 BU N. Sedlo – 1. FC
KV U19, 11.30 FK N. Role – O. Hroznětín, 13.30
FK Ostrov – Loko KV, 15.30 DDM St. Role – FK
Klášterec.
VII. kolo (sobota 9. 3.): FK Klášterec – 1. FC
KV U19 (přeloženo na 20. února), 11.30 FK N.
Role - BU N. Sedlo, 13.30 Loko KV – DDM St.
Role, 15.30 FK Ostrov – O. Hroznětín.

Výsledky výběru ročníku 2000
na turné v Rakousku:
Klagenfurt – Piráti Chomutov 3:14,
Klagenfurt – Piráti Chomutov 2:5, Bled
– Piráti Chomutov 2:8, Štýrský Hradec
– Piráti Chomutov 3:18.

Sestava výběru ročníku 2000:
Brankáři: David Naď, František Metlička (oba Kadaň). Obránci – Jakub Jaroš,
Pavel Jarý, Vítězslav Seemann, Denis
Zeman (všichni Chomutov), Lukáš Kozelnický, Richard Záruba (oba Klášterec
nad Ohří). Útočníci: Jakub Baier, Roman Brandner, Milan Breczko, Tomáš
Koblížek, Jakub Lauko (všichni Chomutov), Adam Hájek (Kadaň), Jan Kanický,
Matěj Rodina, Martin Pipota (všichni
Klášterec nad Ohří).
(Libor Kult)
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Výsledkový servis mládeže HC Klášterec nad Ohří
2. třída: HC Klášterec nad Ohří – HC Most 5:11,
HC Klášterec nad Ohří – Piráti Chomutov 4:8.
3. třída – minihokej: HC Klášterec nad Ohří
– HC Děčín 7:19, HC Klášterec nad Ohří – HC
Ústí nad Labem 8:17. HC Klášterec nad Ohří
– HC Roudnice nad Labem 13:8 (6:1, 4:4, 3:3).
Branky: Jiránek 5, Strnad 3, M. Crott 2, Barantál 2, Ševčík. HC Klášterec nad Ohří – HC Bílina 17:8 (6:1, 4:4, 3:3). Branky: Jiránek 7, Zlámal
2, Kokman 2, Barantál 2, Strnad, D. Crott, M.
Crott, Karhan.
4. třída: HC Klášterec nad Ohří – HC Litvínov
5:3. Branky: Doring, Svoboda, Zahradník. Piráti Chomutov - HC Klášterec nad Ohří 7:3 (1:1,
3:2, 3:0). Branky: Jiránek, Ševčík, Zahradník.
HC Klášterec nad Ohří – HC Louny 1:10 (0:4,
1:4, 0:2). Branka: Zahradník.
Mladší žáci: HC Klášterec nad Ohří – HC
Děčín B 5:3. HC Čerti Ostrov – HC Klášterec

nad Ohří 0:11. HC Klášterec nad Ohří – HC
Baník Sokolov 7:2.
Starší žáci: HC Klášterec nad Ohří – HC Rakovník 8:4. HC Čerti Ostrov – HC Klášterec nad
Ohří 5:11 (1:3, 2:3, 2:5). Branky: Pipota 4, Kanický 2, Záruba 2, Hejtmánek, Vlk, Gerstner.
HC Klášterec nad Ohří – HC Baník Sokolov 9:5
(1:3, 4:1, 4:1). Branky: Pipota 3, Kanický 2, Vlk 2,
Hejtmánek, Cap.
Mladší dorost: HC Klášterec nad Ohří – HC
Čerti Ostrov 10:3. HC Stadion Cheb – HC
Klášterec nad Ohří 4:3. HC Stadion Cheb –
Klášterec nad Ohří 8:5.
Junioři: HC Stadion Litoměřice – HC Klášterec
nad Ohří 6:2, HC Klášterec nad Ohří – PZ Kladno 3:10. HC Hvězda Praha – HC Klášterec nad
Ohří (nedohráno z důvodu zranění brankáře
Dvořáka), HC Klášterec nad Ohří – HC Letci
Letňany 2:3 sn.
(lou)

V únoru hrají hokejisté
třikrát doma
V měsíci únoru se hokejisté HC
Klášterec představí třikrát na domácím ledě a stejný počet utkání sehrají na ledě svých soupeřů.
Doma HC Klášterec přivítá postupně Kobru, Milevsko a Řisuty. Venku
se pak představí v Bílině, v Jablonci
a v Děčíně.
Program HC Klášterec v měsíci
únoru:
Sobota 2. 2. HC Draci Bílina –
HC Klášterec (17.30)
Neděle 10. 2. HC Klášterec –
HC Kobra Praha (17.00)
Středa 13. 2. HC Klášterec –
HC Milevsko 2010 (18.00)
Sobota 16. 2. HC Vlci Jablonec –
HC Klášterec (18.00)
Neděle 24. 2. HC Klášterec –
HC Řisuty (17.00)
Středa 27. 2. HC Děčín –
HC Klášterec (18.00)

Běžel se Lestkovský okruh
Jedenáctý ročník Zimního běžeckého poháru
měl na programu své 13. kolo, kterým byl Lestkovský okruh, dlouhý 17 650 metrů. Závod se
uskutečnil 20. ledna.
Výsledky: 1. Richard Pleticha (1:13:35
– Baník Osek), 2. Martin Šindelář (1:14:40
– Hnízdil team Kadaň), 3. Ladislav Doležal
(1:16:14 – Hnízdil team Kadaň), 4. Ivan Elischer
(AC Ústí n/L), 5. Petr Šmíd (Baník Osek), 6.
Stanislav Ouzký (Jirkov), 7. Jakub Coufal (AK
Bílina), 8. Oto Ottenschlager (Krušnoman TT
Litvínov), 9. Pavel Ryzák (Chomutov), 10. Stanislav Zelenka st. (Kadaň), … 27. Eva Rejmannová (Perštejn), 48. Jiří Hnilička (Klášterec), 53.

Petr Uhříček (Perštejn), 66. Iveta Hniličková
(Klášterec), 75. Markéta Podzimková (TJ
Klášterec), 78. Jana Dvořáková (TJ Klášterec).
Celkem startovalo 85 závodníků. Kategorii mladšího žactva, které závodilo na trati
dlouhé 2 050 metrů, kraloval Marcel Červenka
z TJ Klášterec. Pořadí mladšího žactva: 1. Marcel Červenka (9:09 – TJ Klášterec), 2. Lukáš Linhart (9:23 – Kadaň), 3. Dominik Černohorský
(9:24 – AK Litvínov), 4. Václav Zahrádka (TJ
Klášterec), 5. Marie Dvořáková (TJ Klášterec).
Startovalo 14 závodníků. Klášterecký Marcel Červenka je po 13. kole v čele celkového
pořadí kategorie mladšího žactva.
(red)

Sportovní kluby a oddíly v Klášterci nad Ohří
Dnes bychom vám chtěli představit několik sportovních klubů a oddílů, které
působí v Klášterci nad Ohří.

Atletika TJ Klášterec
Oddíl klášterecké atletiky tu je od roku 2003
s roční pauzou 2008–2009. V září 2009 byl
nábor nových členů a velká část jich vydržela
až do součastnosti a sbírají medaile téměř na
každém závodě. Díky dalším nováčkům se počet atletů v oddíle vyšplhal na krásné číslo 42.
V zimě atleti trénují dvakrát týdně v tělocvičně 1. ZŠ. Starší atleti trénují i venku. V jarním
a letním období se připravují na fotbalovém
hřišti. Oddíl funguje pod trenérkou Veronikou
Blaškovou, která má již jedenáctileté zkušenosti s trénováním a několikaleté zkušenosti
ze závodní kariéry.
Mezi největší úspěchy oddílu patří titul
mistra republiky v přespolním běhu 2012 Ondry Chloupka, 2. místo Víti Štambery v běhu
na 1 500 m v při MČR v hale, 2. místo Ondry
Chloupka z vícebojů ml. žactva, titul mistra
republiky v přespolním běhu 2011 Lukáše
Bartoně, zlatý úspěch štafety na 4 x 60 m

Žluticích a Radonicích, tak proč ne v Kláštereci n.O. Od roku 1974 mají hokejisté svůj vlastní stadion. Ve stejném roce se započala práce
s hokejovou mládeží. Stadion byl zastřešen
v roce 1992.

(Pixa, Chloupek, Vejražka, Páleník), 3x zlato
s Evropských her v běhu na 60 m a 600 m Daniela Vejražky, bronz v hodu míčkem Václava
Zahrádky, stříbro ze skoku dalekého, běhu na
800 m, běhu na 150 m a bronz z 60 m Ondry
Chloupka. Klášterecčtí atleti mají svůj web,
který najdete na adrese: http://www.atletikaklasterec.cz/

Kontakty: telefon 732 338 558, Veronika
Blašková, e-mail: atletika.klasterec@seznam.
cz

Starší dorostenci působí v I. A – třídě ve
skupině B, stejnou soutěž hrají i starší žáci.
Tým mladších žáků působí ve sdruženém
okresním přeboru a mladší přípravka hraje
okresní přebor. Fotbalisté svůj web nemají.
V současné době A mužstvo v rámci přípravy na jarní část startuje na zimním turnaji FK
Ostrov.
Kontakty: telefon +420 723 215 469, sekretář P. Henc.

FK Klášterec

HC Klášterec

Klub má dva týmy dospělých a čtyři družstva
mládeže. A mužstvo působí v I. A – třídě skupina B. Rezerva hraje okresní přebor.

Základ veškerého hokejového dění v Klášterci
začal na přelomu let 1956–1957. Hokej se hrál
v Chomutově, Kadani, Perštejně, Vilémově,

V roce 1993 došlo k velké úpravě ledové
plochy. Ledová plocha byla zúžena dle vzoru
NHL na 26,70 m a tím se stala nejužší v Evropě.
V roce 1993 došlo k další velké změně, oddíl
ledního hokeje se osamostatnil, vystoupil
z TJ, a tím vznikl HC Klášterec nad Ohří. Byl
sestaven nový VV, který až na některé změny
pracuje ve stejném složení až do dnešní doby.
Členům VV se podařilo ve spolupráci s trenéry a ostatními členy HC vybudovat všechna mládežnická mužstva. V dnešní době má

klub přípravku, dalších devět mládežnických
družstev a mužstvo dospělých. Družstva od
3. do 5. třídy hrají regionální soutěže a od 6.
do 9. třídy žákovské ligy ČR. Mladší dorost
hraje Karlovarskou ligu dorostu, junioři Ligu
juniorů Západ. A mužstvo působí v II. lize ve
skupině Západ. V loňském ročníku dosáhlo
historického úspěchu, když vyhrálo skupinu
a probojovalo se do baráže o první ligu. Klub
pořádá nábory dětí. Informace o hokejovém
dění v Klášterci najdete na webové adrese:
www.hcklasterec.cz.
Kontakty: telefon - +420 474 376 851, E-mail:
hc-klasterec@volny.cz

Na další kluby a oddíly se podíváme
v příštím čísle.
(red)

Plynov á z aříz ení
R E VIZE
Fiala Ladislav
telefon: 731 101 438
e-mail: figas@seznam.cz
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