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Město Klášterec
nad Ohří má nové
vedení. Patnácté
zasedání zastupitelstva města, které se konalo 20. listopadu, odvolalo
z funkce starostu
Jana Houšku a oba
místostarosty Stanislava Stehlíka
Kateřina Mazánková
a Miroslava Bilíka.
Odvolalo z funce
také Radu Města. Kromě starosty a místostarostů tak byli ještě odvoláni Miroslav Andrle,
Josef Herout a Stanislav Pechouš.

Novou starostkou pak zvolilo veřejnou
volbou Kateřinu Mazánkovou. Zvolilo také
nového místostarostu, kterým se stal Vladimír Klíma. Veřejnou volbou zvolilo také
novou Radu města. Jejími členy se stali: Kateřina Mazánková, Vladimír Klíma, Jaroslav
Kohout, Jaroslav Krejsa, Miroslav Řebíček
a Josef Suchý.
„Ráda bych poděkovala zastupitelům, kteří mi vyjádřili podporu. Zároveň děkuji občanům, kteří mě podpořili svými hlasy ve volbách před dvěma lety,“ říká starostka Kateřina
Mazánková. Ta prozradila, že do budoucna
se chce radnice zabývat stavem města. Chce
dát dohromady koncepci na další dva roky
a otevřít radnici více občanům. „To si myslím,

že se v poslední době nedělo.
Každý může přijít
s podnětem nebo
námětem. Radnice bude otevřená,“ doplňuje
starostka.
Hlavním úkolem podle starostky především
Vladimír Klíma
teď bude zaktualizovat a připravit
rozpočet města na příští rok do prosincového jednání zastupitelstva.
(edb)

Rekonstrukce
ulice Kpt. Jaroše
Pro rok 2013 město připravuje Rekonstrukci
komunikace a chodníků v ulici Kpt. Jaroše.
V současné době je připravena projektová dokumentace a zahájeno stavební řízení.
Před realizací komunikace bude provedena
investorem RWE Gas Net s. r. o. rekonstrukce STL plynovodu včetně přípojek a investorem SVS a. s. rekonstrukce vodovodu
a kanalizace.
Termín realizace se bude odvíjet od koordinace postupu prací všech investorů.
Předpoklad je duben až říjen 2013.
(Petr Knap)

Fotopasti do ulic města Klášterce
Odbor místního hospodářství, ve spolupráci s městskou
policií, již několik měsíců vybírá problémová místa ve městě a okolí, kde nejčastěji dochází k různým nešvarům typu
zakládání černých skládek či sprejerství, ke krádežím, vandalismu a podobně.
K těmto místům se poté umísťuje takzvaná fotopast,
což je plně automatické digitální zařízení určené pro denní
i noční záznam všeho, co se v okolí děje. Reaguje na pohyb
a tak je toto zařízení schopné ve vysokém rozlišení vyfotit
nezodpovědné občany vyvážející stavební suť do lesíka za
městem nebo třeba ledničku ke kontejneru, vandaly ničící
hřbitov, dětská hřiště, lavičky nebo odpadkové koše, zloděje
pokoušející se v noci vloupat do obchodů nebo sprejery ničící
opravené fasády.
Městská policie již zaznamenala několik úspěchů při „lovu“
a odhalila několik výtečníků, kteří narušovali pořádek ve městě.
Každý si pak může spočítat, jestli ušetřená cesta na sběrný dvůr nebo pochybná zábava při kopání do odpadkového koše stojí za všechny problémy a pokuty s tím spojené.
A že jsou tyto problémy a pokuty v dnešní době nemalé.
Fotopast se nepravidelně přemisťuje na různá místa, na některé lokality se po čase vrací, a to i několikrát za sebou.
To znamená, že například ten, kdo byl již jednou přistižen
při vyvážení pneumatik do příkopu, nemůže mít jistotu, že
zde fotopast opět není umístěna. Vzhledem k tomu, že se
tato zbraň proti nepořádku ve městě osvědčuje, uvažuje se
o nákupu dalších fotopastí s tím, že na některá problémová
místa by fotopast mohla dohlížet i trvale.
(Libor Kocáb)

Na stadionu se staví tribuna
Na stadionu v Klášterci nad Ohří probíhá výstavba tribuny.
Od srpna do listopadu probíhá realizace první etapy stavby.
Součástí akce je rovněž vybudování nového bezbariérového
vstupu do haly zimního stadionu a vybudování dvou šaten
se zázemím pro stadion.
Celkové náklady první etapy jsou 3 miliony korun. Na realizaci první etapy stavby byla získána dotace z Fondu Ústeckého
kraje ve výši 2 056 000 Kč. V současné době je připravována
žádost o dotaci na realizaci druhé etapy stavby. (Petr Knap)

Adventní štrůdlování v knihovně

Seznam místních komunikací, kde není prováděna zimní údržba
Ve čtvrtek 22. listopadu začal v městské
knihovně advent. Začal trochu předčasně,
zato však ve velkém stylu. Ano, jak již tušíte,
konalo se zde páté adventní štrůdlování.
Tato akce vznikla v roce 2008 a byla zpočátku spíše jen recesí. Ale již od prvního ročníku
si získala místo v srdcích Klášterečáků a rok od
roku ji navštěvuje více lidí.
Podobně tomu bylo i letos. Celkový počet
lidí v knihovně se vyšplhal na stovku. „Měli
jsme tu třináct výborných štrůdlů od stejného
počtu soutěžících a musím říci, že lákaly už od
pohledu a pouze díky ostražitosti knihovnic nebyly snědeny již dopoledne ke svačině,“ říká ředitel knihovny Martin Biša s tím, že do soutěže
se také aktivně zapojilo šedesát hodnotících.
Po krátkém naladění vánočními melodiemi
v podání souboru Petini, vedeném paní Vajcovou, se rozhodčí pustili do ochutnávání. Nebylo jednoduché ochutnat všech 13 štrůdlů,
i když byly nakrájeny na malé kousky.

Kdo nehodnotil, mohl se zatím občerstvit
slaným bufetem v oddělení pro dospělé, kde
se také podávala káva. Ale bylo se i na co dívat.
V minigalerii je totiž do konce prosince výstava
vánočních věnců a ozdob, která je prodejní. Po
hodince hodnocení a sečtení hlasů přišlo finále v podobě vyhlášení vítězů a hlavně předání
nádherných a hodnotných cen, které do soutěže věnovali Thun 1794 a. s., Sady Klášterec nad
Ohří a. s., Hotel Bohemia Excellent a knihkupectví Blehovi. Výsledky Adventního štrůdlování: 1. místo Václava Adámková, 2. místo Monika Vaníčková a 3. místo Jana Böhmová.
„Za nimi v těsném sledu následovaly další
výtečné štrůdly o jejichž kvalitě svědčí i to, že
vůbec nic nezbylo. V městské knihovně jsme
zažili další velice příjemnou akci, večer plný
vánoční nálady a vánočních chutí, popovídání
si při sklence vína a hlavně setkání s výtečnými
lidmi. Děkujeme za účast a těšíme se na další
ročník,“ dodává Biša.
(red)

Neudržované chodníky:
17. listopadu – chodníky v kapsách a spojovací chodníčky
Bezručova
Budovatelská – od Sadové směr Školní levý
chodník
Ciboušovská směr Ciboušov – pravý
chodník
Dlouhá – od Petlérské levý chodník až
k Okružní
Havlíčkova od Třebízského do Vítězné levá
strana a od školy do Vítězné pravá strana
Chodníky kolem parkovišť
Chomutovská – od světelné kříž. K ul.
Třebízského – pravý chodník
Karlovarská – od Ruské směr Benzina – levý
chodník
KLÁŠTERECKÁ JESEŇ
Komenského – chodníčky u jednotlivých
kapes
Královéhradecká – za objektem
Královéhradecká – parčík pod

Lipová od Olšové – pravá strana
Mírová, kpt. Jaroše, Vítězná
Na Vyhlídce – spodní chodník
Nad Tunýlkem
Okružní, Olšová směr Školní – levý chodník
Osvobozená od světelné směr Chomutov
pravá strana
Pionýrů – spojka do Větrné
Pod Stadionem – od Petlérské směr U Potoka – levý chodník a všechny chodníčky
k domům a mezi nimi
Průmyslová zóna – žádný chodník
Příčná směr od Polní do Okružní – pravý
chodník
RAŠOVICE
Rokycanova
Řezáčova – chodník podél silnice Pražská
Sadová směr od střediska k Mírové – pravá
strana
Svatopluka Čecha, Kostelní, Nerudova,
Palackého, Cihlářská Švermova
Topolová směr koupaliště – levá strana

Třebízského od I/13 ke Karlovarské pravá
strana
Tyršova, Ruská
U Potoka – od I/13 k Telecomu – levý
chodník
Urxova, Útočiště, V Zátiší, Větrná, Za Korkem
Zahradní od náměstí k Palackého – obě
strany
Žitná – chodníček mezi parkovišti
Žižkova
Chodníky k jednotlivým objektům, které
spojují vchody s hlavním chodníkem (účelové). Chodníky, které nejsou přilehlé k silnici
(spojky, zkratky). Chodníky označené jako
neudržované. Chodníky, které nejsou zařazeny v jednotlivých pořadích při zajišťování
schůdnosti.
Další neudržované komunikace:
Parkoviště. Účelové komunikace (ke garážím, chatám apod.). Komunikace sloužící
k příjezdu či parkování u podnikatelských
subjektů. Ohřecká louka. Přívozní – ČOV.
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Listopadové vítání občánků

V měsíci listopadu se opět uskutečnila dvě vítání občánků v obřadní síni zámku. První v pátek 9. listopadu, a do života tak byli slavnostně uvedeni: František Dragomir, Tereza Longauerová, Ondřej Louthan,
Petr Mašek, Matěj Nohejl, Miroslav Paul a Natálie Rainová. Druhé vítání občánků se uskutečnilo opět
v pátek, ale 16. listopadu, a do života tak byly slavnostně uvedeny děti: Zlata Dítětová, Sofie Janegová,
Adéla Linhartová a dvojčata Kateřina a Tomáš Šindelářovi.
(edb)

VETERINÁRNÍ RÁDCE: Co dělat s nalezeným ježečkem?
Ptáte se často v podzimním období. Pokud
ježek není zraněný, chycený v pasti nebo
nemocný, je nejlepší ho nechat tam, kde je.
Případně pokud se nejedná o opuštěné malé
mládě.
Rozhodující je také hmotnost ježka před
zimou - v tomto období by měl mít zhruba 600 gramů. Zimu ježek tráví v hibernaci
– zimním spánku, kdy využívá podkožních

zásob tuku, které si nastřádá. Pokud během
zimy vidíte ježka, který nespí, znamená to, že
zásob měl málo, vyčerpal je a v tomto případě
potřebuje naší pomoc. Záleží samozřejmě i na
charakteru počasí zimy. Pokud už se ježečka
ujmeme, informujte se prosím o jeho správné
péči v záchranných stanicích pro volně žijící
živočichy, nebo jim ježečka odvezte. Je důležité ježka zbavit vnějších i vnitřních parazitů

a krmit ho správnou stravou, která se liší podle váhy a stáří ježka. Nevhodné jsou uzeniny,
kořeněná jídla, čerstvé pečivo, vepřové maso
a kravské mléko. Pro více informací prosím
kontaktujte veterinární ordinaci nebo přímo
záchrannou stanici pro volně žijící živočichy.
Pamatujte, že ježky opravdu bereme domů
pouze v nejnutnějších případech.
(MVDr. Petra Honomichlová)

PROJEKT PODPORUJEME MLADÉ TALENTY – ITALSKÁ MOZAIKA

Patřím mezi žáky GSOŠ Klášterec nad Ohří,
kteří za odměnu vyrazili 28.–30. 10. 2012 poznávat krásy Toskánska.
Tento poznávací zájezd je součástí projektu
Podporujeme mladé talenty naší školy a touto
formou vedení školy a naši pedagogové chtějí
motivovat žáky k dosažení co nejlepších výsledků ve vzdělávání. A tento nápad se nám líbí.
Díky tomuto projektu mělo 42 žáků naší
školy tu čest během několika dní poznat
skvosty Itálie.
Prošli jsme si místo setkání nejslavnějších
milenců světa, Veronu, přespali jsme ve městě, které pojmenovalo jisté špagety (Boloň),
a ukolébala nás kolébka renesance – Florencie. Odjížděli jsme ve večerních hodinách

Děkujeme městské policii
Prostřednictvím Kláštereckých novin chceme poděkovat Městské policii
v Klášterci nad Ohří za skvělou organizaci silničního provozu během Hubertovy
jízdy, která se konala 3. listopadu ve stáji
v Sadech. Při počtu 14 koní ve městě to
bylo opravdu potřeba. Mnohokrát děkujeme.
(Klára Prošková)

Poděkování
Dne 28. října odjelo za odměnu 42 žáků
z Gymnázia a Střední odborné školy Klášterec nad Ohří na poznávací zájezd do Itálie, do
Toskánska. Tito žáci byli oceněni ve školním
roce 2011–2012 za své úspěchy převážně ve
vědomostních soutěžích, ve kterých se probojovali do krajských kol, někteří soutěžící
měřili své vědomosti i v celorepublikové konkurenci. Ocenění má být motivací pro žáky
i v letošním školním roce. Věříme, že projekt
Podporujeme mladé talenty v tomto školním
roce opět finančně podpoří Město Klášterec
nad Ohří a místní firmy. Letos se na této akci
finančně podílelo Město Klášterec nad Ohří,
firmy Beton Eisen s. r. o., zastoupené panem
Podhájským, Jurex v. o. s., zastoupené panem
Květoněm, Vítkovice-IOS s. r. o., zastoupené
panem Mudroňkou, Stavební práce Martin
Moises a soukromník Š. Drozd. Všem touto
cestou moc děkujeme! Dík patří také R. Babáčkovi, členu školské rady, který tuto akci
svým úsilím velice podpořil a dovedl ke zdárné realizaci.
(Žákovský parlament GSOŠ, L. Cvrčková)

a naštěstí bez sebemenšího zádrhelu. Nezdary se ostatně vyhýbaly celé cestě, až na onu
nepodstatnou výjimku, že část z nás objevila
metodu pro usnutí v našem autobuse až během cesty zpáteční. Ráno jsme dostali příležitost poznat městečko Malcesine a obdivovat
jezero Garda, jehož obzor byl díky jeho impozantní rozloze v nedohlednu.
Jako další nás přivítala Verona se starobylým koloseem. Romeo a Julie se tam narodili,
poznali a zemřeli, my tam na rozdíl od Shakespearových hrdinů strávili jen několik hodin.
Viděli jsme sochu a balkón oné slavné Julie.
Verona nabízí krásné sochy, malebné domy
a jednu vysokou věž. Část z nás zdolala desítky
jejích schodů, aby mohla Veronu vidět z ptačí

perspektivy. Zvon tam visící nás pořádně vyděsil. Dopustil se však pouze toho, co se od něj
očekává – odbil, ovšem jen kousek od našich
hlav. Ta nečekaná rána nás donutila o pár centimetrů nadskočit. Když jsme opustili Veronu,
mohli jsme se již těšit na muzeum světoznámé
automobilky Ferrari.
Netřeba dodat, že pánská část výpravy byla
z jeho návštěvy poněkud nadšenější, ale vozy
téměř historické i nejnovější za vidění rozhodně stály. K večeru jsme vyrazili vstříc Boloni,
kde nastaly drobné potíže s hledáním hotelu.
Autobus párkrát zastavil u budovy, pro niž
by se nebezpečně hodilo označení barabizna,
ale k úlevě nás všech jsme se nakonec dočkali
ubytování v hezkém, rozlehlém hotelu. Následujícího dne jsme viděli Florencii. Nikdo
z nás teď nemůže popřít, že jde o skvost Itálie
a perlu mezi renesančními městy. Průvodkyně
Štěpánka se postarala o působivý, ale stručný
výklad a ukázala nám spousta ohromujících
staveb. Viděli jsme například kostel Santa Croce, most Ponte Vecchio a samozřejmě okouzlující dóm Santa Maria del Fiore a kopii slavné
sochy Davida. Večer jsme byli odměněni italskou pizzou a zmrzlinou. Jen neradi jsme pak
opustili Florencii i Itálii a následujícího dne se
vrátili domů. Náš zájezd byl zkrátka zajímavý,
zábavný a nemálo inspirující. I když jsme se
nevrátili zrovna svěží a dost nás toho bolelo,
nikdo nezalitoval, že byl účastníkem našeho
zájezdu.
(Marcela Kadlecová)

Úřad práce České republiky
Kontaktní pracoviště krajské pobočky v Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří.
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/klasterec_nad_ohri.
Adresa: Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště krajské pobočky v Ústí nad
Labem – Klášterec n. Ohří, Polní č. 683, 431 51 Klášterec nad Ohří.
Vedoucí kontaktního pracoviště: Ing. Irena Srbová, tel: 950 118 280.
Pracoviště zaměstnanosti:
Telefony – 950 118 281, 950 118 282, 950 118 283, 950 118 284, 950 118 285. Fax: 950 118 289.
Pracoviště dávek státní sociální podpory:
Telefony – 950 118 293, 950 118 292, 950 118 291. Fax: 950 118 299.
Pracoviště dávek hmotné nouze:
Telefony – 950 118 297, 950 118 296, 950 118 295. Fax: 950 118 299.
Úřední hodiny: Po 8.00–17.00 – Út 8.00–13.00 – St 8.00–17.00 – Čt 8.00–13.00
Pá 8.00–13.00 (jen pro příjem nových žádostí).

UŽ NÁM BYLO ČTYŘICET
V úterý 6. listopadu 2012 to bylo právě 40 let,
kdy do mateřské školy ve Školní ulici, vstoupili
první předškoláci. Ve své době to byla největší
mateřská škola – jesle v našem městě.
První ředitelka Miluše Prknová, vedla školku celých 19 let. Na její místo nastoupila na
dalších 6 roků Jarmila Červenková. Na dobu
13 let ji následovala Bc. Růžena Totzauerová. Všechny ředitelky ukončily své působení
z důvodu odchodu do penze. V roce 2010 byla
mateřská škola sloučena s MŠ Duha v Dlouhé
ulici a ředitelkou se stala Mgr. Jitka Vlková.
V současné době probíhá postupná modernizace MŠ, vybavení novým nábytkem, hracími koutky, hračkami a pomůckami. MŠ má
celkem 5 tříd, z toho jedna třída je určena pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ve snaze uspokojit vysokou poptávku rodičů

po předškolním vzdělávání bude v příštím
školním roce otevřena ještě jedna třída MŠ.
U příležitosti 40. výročí jsme 5. 11. 2012
uspořádali slavnostní setkání, na které byli pozváni zástupci vedení města, odboru školství,
vedení základních a mateřských škol, sponzoři, jakož i bývalé ředitelky a zástupkyně naší
školy. Paní ředitelka seznámila přítomné se
všemi důležitými mezníky za dobu existence
školy prostřednictvím krátké prezentace. Následovalo představení předškolních dětí plné
písniček a povídání, prohlídka školy a na závěr
malé občerstvení. K nahlédnutí byla fotoalba
a kronika demonstrující historii MŠ od počátku provozu až do současnosti. Do dalších let
přejeme mateřské škole Stonožce jen to dobré, především spokojenost dětí i jejich rodičů.
(Anna Tussetschlägerová)

Omluva za zkomolená jména
V minulém čísle Kláštereckých novin se nám povedlo
zkomolit dvě jména dětí z vítání občánků. Správně
mělo být uvedeno Karolína Kostková a Lucie Ptášková. Za chybu se rodičům omlouváme.
(red)

Den otevřených dveří
v ZŠ Školní
Každoročně se nechávají otevřené dveře do
naší školy pro širokou veřejnost a nejinak
to bude také 13. prosince tohoto roku. Nenechte si vážení rodičové, babičky, dědečkové a ostatní přátelé naší školy tento den
ujít. Každý rok se snažíme překvapit něčím
novým a zpříjemnit vám tak předvánoční
čas, abychom se mohli sejít a v klidu si poklábosit u šálku vánočního čaje a domácího
perníku. Den otevřených dveří školy bude
probíhat od 13.00 do 18.00 hodin. Jeho
součástí bude také krátké divadelní představení prvňáčků Pokusy šíleného chemika
od 17.00 hodin. Chybět nebude vánoční
výzdoba, perníkové pohlazení s čajovým
opojením nebo tombola. Srdečně vás zve
ZŠ ve Školní ulici.
(Simona Tomanová)

Poděkování
V těžkých chvílích, kdy ztrácíme milovaného člověka těžko hledáme slova díků, proto
bych to chtěla touto cestou napravit a vyjádřit vděčnost a poděkování našemu Domovu
seniorů za péči o mou maminku paní Helenu
Kovandovou. Byla v domově docela dlouho,
takže jsem měla možnost poznat veškerý personál, vedení a obzvláště sestřičky, které se
o maminku denně staraly. Díky přívětivému
a chápavému přístupu všech zaměstnanců se
v domově maminka cítila aspoň trochu jako
doma. Jsem vděčná za to, že byla maminka
zrovna zde, v Klášterci, považuji náš Domov
seniorů za nejlepší, co znám. Když občas slyším, co se děje v některých domovech, tak
si potom říkám, že můžeme být šťastní, že
zrovna u nás se naši blízcí cítí dobře. Přeji nám
všem, aby to tak zůstalo napořád.
(Helena Hájková)

More trees? Yes, please! v Základní škole Krátká v Klášterci nad Ohří

Mezinárodní projekt partnerství škol Comenius pod názvem Více stromů? Ano, prosím!
byl zahájen na ZŠ Krátká 676 v Klášterci nad
Ohří již v srpnu 2012, ale partneři projektu se
poprvé setkali až v týdnu od 22. do 26. října
v polské škole v Lublinu.
Na setkání v 21. lublinské základní škole
dorazilo celkem 20 učitelů z partnerských
škol z Bulharska, Chorvatska, České republiky,
Estonska, Portugalska, Rumunska, Španělska
a Turecka. Přestože jsme se „naživo“ setkali
poprvé, vládla mezi námi atmosféra starých
přátel. Polská strana připravila bohatý program, který se odvíjel od obsahu projektu,
jenž je zaměřen na ekologické aktivity, na nenásilný způsob výchovy dětí k pokoře k přírodě a k Zemi, a to prostřednictvím pozorování
stromů, vnímáním jejich významu pro společnost i pro jedince.
Věřím, že postupně v praxi naplníme termín „e-škola“, neboť veškeré aktivity budou

zaznamenávány pomocí moderních technologií a že žáci pod vedením svých učitelů
zvládnou i velmi náročný výstup, jímž bude
v květnu 2014 realizace společného muzikálového vystoupení. Veškeré aktivity může
veřejnost sledovat na webu naší školy www.
1zsklasterec.cz nebo také na http://www.
sp21.lublin.pl/nowa/comenius/com_2012/
about-project.html.
Aktivity žáků lze realizovat díky dobré týmové práci učitelů, žáků i dalších zaměstnanců školy, ale rovněž za podpory široké rodičovské veřejnosti. Tímto děkuji všem těm, kteří
dosud projekt podpořili. Jsou to Rada školy při
ZŠ Krátká, Městský úřad v Klášterci nad Ohří,
paní L. Špirytová – Klášterecké oplatky s r. o.,
paní Eichlerová – maminka žáka, P. Minárech
a J. Herceg. V neposlední řadě děkuji vedení
školy a všem kolegům, kteří se do projektu
zapojují mnohdy nad rámec svých běžných
povinností.
(Soňa Jirovcová)

Přijďte se podívat
do Magické školy

Comenius projekt:
The four elements

Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec
nad Ohří zvou všechny budoucí primány, odvážné děti ve věku 8 až 11 let, pro jistotu s doprovodem rodičů, prarodičů nebo starších sourozenců, aby absolvovali netradiční prohlídku
školy s tajemným názvem Magická škola. Akce
se koná 7. prosince od 17.00 hodin. K vidění
bude tajemný kouzelník se svou družinou. Dále
účastníky čeká noční prohlídka školy, plnění
různých úkolů, soutěže a překvapení.
(red)

Víčka pro Lucinku
Dne 16. listopadu skončila na naší škole akce ve
sběru víček od PET lahví, jíž jsme se zapojili do
celostátní podpory malé nemocné Lucinky.
Organizátoři sbírky byli překvapeni odezvou, která v naší škole znamenala 330 (!) kg
nasbíraných víček. Kdo si množství nedovede
představit, tak je to 18 velkých pytlů na odpad. Vedení školy i pedagogický sbor více než
upřímně děkuje všem žákům, kteří se do sbírky zapojili. Věříme, že i při další příležitosti se
podobná výzva setká s vaším příznivým ohlasem.
(Bronislav Krhánek)

Pro roky 2012–2014 získala naše škola,
ZŠ Školní, grant v projektu Comenius. V průběhu tohoto a příštího školního roku budou
žáci naší školy spolupracovat na Comenius
projektu The four elements, zaměřeném na
životní prostředí, spolu se školami z Italie,
Portugalska, Španělska, Slovinska, Lotyšska
a Polska.
Na první schůzce ve Španělsku, ve městě
Jáen ve dnech 12.–16. listopadu naší školu
zastupovala koordinátorka projektu Monika
Bártová. Na první schůzce se upřesnily termíny a počty žáků, kteří se mohou zúčastnit
výměnných pobytů v Itálii, Portugalsku, Slovinsku a Polsku.
Dále byl upřesněn program prvního pobytu v Italii, ve městě Taranto, v termínu 27.–31.
ledna 2013.
Pro pobyt bude vybráno 4–5 studentů ze
6.–9. tříd. Pro žáky naší školy to bude jedinečná příležitost podívat se do jiných zemí, zjistit,
jak se tam žije a jak vypadá jejich škola. Získat
nové přátele a zdokonalit se v cizím jazyce.
Máte-li zájem, přijďte se informovat.
(Monika Bártová)
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4 měla talent
02. 12. Rozsvícení vánočního stromu. Tradiční vánoční trhy s kulturním programem
pořádá město. Ohňostroj, Betlém, Ježíškova pošta, rozsvícení stromu a výzdoby
města. Od 13.00 do 18.00 na náměstí.
2. 12. Tvůrčí dílny – zdobení perníčků a výroba andílků a ozdob v průběhu rozsvícení
vánočního stromu v Galerii Kryt.
2.–28. 12. Klášterecký Betlém a Andělé v galerii. Tradiční výstava Betlémů, doplněná
o výstavu andělů v Galerii Kryt a kostele
Nejsvětější trojice.
4. 12. Prosincový koncert. Michaela Babáčková (zpěv), Zuzana Zadinová (hudební
doprovod). Od 18.00 hodin v zámku.
Vstupné 50 Kč.
12. 12. Vánoční přehlídka dovedností žáků
a pedagogů ZŠ praktická v hotelu Bohemia Excellent.
14. 12. Vánoční koncert. Smyčcový soubor

Ve výborné atmosféře se uskutečnil
v sálu DDM Volňásek první společný
projekt 4. ZŠ a Volňásku pod názvem
4 má talent.
Po vzoru televizního pořadu byly
dovednosti účastníků velice pestré. Přihlásilo se celkem 34 dětí. V programu
talentové soutěže nechyběly recitace,
zpěv, tanec sólo i v páru, karate, rap
nebo volná disciplína, v níž se představili kouzelníci nebo basketbalisté.
Z vítězství se nakonec radovala

Michaela Dvořáková, která získala 90
bodů a tančila v kostýmu indiánky.
Druhé místo obsadil Adam Novák,
který získal 85 bodů za recitaci. Na
třetí příčce se umístili sourozenci Vašek a Pavlína Oláhovi, kteří tančili. Program moderovali Nela Hanzlíková, Natálie Bauerová a Karel Černý. „Určitě si
soutěž Čtyřka má talent zopakujeme,“
prozradila Valerie Novotná, která se na
programu podílela organizačně.
(edb)

Klášterecký Betlém s Anděly
v galerii a tvůrčí dílny
Poslední výstava v roce vždy patří Betlémům, alespoň v Galerii Kryt. Stejně je
tomu i letos, výstava Klášterecký Betlém
je tentokrát rozdělena také do kostela
Nejsvětější Trojice a Galerii Kryt také
zdobí Andělé.
Výstava bude zahájena během Rozsvícení vánočního stromu. Součástí zahájení jsou nedělní tvůrčí dílny s výrobou
perníčků a tvorbou andílků a ozdob pro
děti i dospělé. Výstava potrvá do 28. 12.,
v Galerii Kryt bude otevřena každý všední den od 8.30 do 17.00 hodin a v kostele
Nejsvětější Trojice každou adventní neděli odpoledne.
(lef)

Ciboušovské vánoční zvonění
Občanské sdružení Za Miřetice lepší, ve
spolupráci se starousedlíky Ciboušova,
pořádá již druhé Ciboušovské vánoční
zvonění.
Předvánoční setkání se uskuteční
u kapličky v Ciboušově 14. 12. od 16.30
hodin. K příjemné pohodě přispěje dětský pěvecký sbor ze ZUŠ a pár vřelých
slov připojí klášterecký farář otec Artur.
Srdečně zveme všechny občany Klášterce
a přilehlých obcí. Přijďte si poslechnout
zvuk 100 let starého zvonu a vánočně se
naladit.
(Ivan Dimun)

Klášterecké divadelní žně opět nabídly žánrově velkou pestrost

KINO
1. 12. Láska v hrobě. Film ČR. Filmový klub
(DVD projekce na malém plátně). Od
19.00 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné 40 Kč.
2. 12. 4. Revoluce. Německý film. Filmový
klub (DVD projekce na malém plátně). Od
19.00 hodin, Vstupné 40 Kč.
6. 12. Lorax. Animovaný film USA pro děti.
Od 17.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
7. 12. Rio. Animovaný film USA pro děti. Od
17.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
8. 12. Yuma. Film Polsko/ČR. Mládeži do 12
let nevhodný. Od 19.00 hodin. Vstupné
40 Kč.
9. 12. 7 psychopatů. Film Velké Británie. Mládeži do 12 let nevhodný. Od 19.00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
13. 12. Občan K. Český film. Filmový klub

(DVD projekce na malém plátně). Od
19.00 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 40 Kč.
14. 12. Obchod pro sebevrahy. Film Francie/
Kanada/Belgie. Filmový klub (DVD projekce na malém plátně). Od 19.00 hodin.
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč.
15. 12. Odpad město smrt. Film ČR. Filmový
klub (DVD projekce na malém plátně). Od
19.00 hodin. Mládeži do 12 let nevhodný.
Vstupné 40 Kč.
17. 12. Twilight Sága: Rozbřesk – 2. Část.
Film USA. Mládeži do 12 let nevhodný. Od
18.00 hodin. Vstupné 40 Kč.
18. 12. Svatá čtveřice. Film ČR. Mládeži do 15
let nepřístupný. Od 19.00 hodin. Vstupné
40 Kč.
19.–31. 12. Kino nepromítá.

DO KLÁŠTERCE PŘIJEDE STIRSKÁ A GOSPEL TIME
Zuzana Stirská česká zpěvačka a herečka,
členka Divadla Semafor, kde vystupovala
ve hrách Ten pes je váš?, Čarodějky, Kytice, Zuzana se vrací, přijede 21. prosince
do Klášterce s programem Zuzana Stirská a Gospel Time. Koncert začíná v 19.00
hodin v kulturním domě.
Zuzana Stirská pochází z umělecky
zaměřené rodiny. V roce 1981 emigrovala
z Československa do tehdejšího Západního Německa, kde posléze na vysoké škole
vystudovala hudební vědu a nadále úspěšně vystupovala jako zpěvačka, mimo jiné

třeba s orchestrem Jamese Lasta a pohostinsky i s Mikem Oldfieldem. V roce 1995
se vrátila zpět do České republiky. V současnosti působí jako umělecká vedoucí
hudebního souboru Gospel Time, kde
zpívá i její dcera Viktorie Stirská. (edb)

Řádková inzerce

Desáté Klášterecké divadelní žně, které nesly podtext Světové, jsou minulostí.
S Janem Milotou, předsedou Sdružení občanů pro podporu ochotnického
divadla v Klášterci nad Ohří, jsme se v rozhovoru ohlédli za jejich průběhem.

Koupím domek se zahradou v Klášterci nad
Ohří a okolí. Tel. 724 657 421.
Upeču vánoční cukroví z domácích surovin.
Cena 300 Kč za 1 kg. Tel. 721 251 662.

Jaké desáté Klášterecké divadelní žně z vašeho
podhledu byly?
Dá se říci, že dnes, kdy už jsou minulostí,
se můžeme celkem objektivně za nimi ohlédnout, protože víme, co nám přinesly. V osmi
dnech jsme viděli celkem deset představení.
Dramaturgie, se jako vždycky snažila, nabídnout žánrově velkou pestrost. Byla k vidění

Prodej brambor ze dvora za 8 Kč za 1 kg /červené, žluté/. Rašovice č. 10 – tel. 721 251 662.

Jak to bylo s diváckou návštěvou?
Podle prodaných vstupenek a podle hlasování se dá říct, že jsme měli v průměru sto
diváků na představení. To je pro soubory, které k nám jezdí naprosto ohromující číslo. Je
vidět, že si tato divadelní přehlídka postupně
buduje uvědomělé a zralé divácké jádro. Všem
příznivcům divadla bych chtěl za tuto jejich
poctivou docházku moc a moc poděkovat.
Už plánujete další ročník?
Samozřejmě. Už jsme měli dvě schůzky de
facto hodnotící a abychom se zabývaly tím,
čím dalším zajímavým pozveme diváky na další přehlídku v příštím roce. Chceme dovážet
do Klášterce dobré amatérské divadlo a tím
dělat dobré jméno nejen samotnému divadlu,
ale i dobré jméno Klášterci.
(edb)

zahajovací vlastní premiéra, absurdní drámo,
původně jsem si myslel, že recesistické, ale
čím dál tím více divadelní představení místního gymnázia. Konverzační komedie, mladé
autorské divadlo a samozřejmě mohlo diváky
potěšit netradiční alternativní divadlo, až po
nejlepší vyústění, jaké mohlo přijít v podobě Tří mušketýrů v podání divadla Načerno.

Cantabile Strings ZUŠ a hostů ZUŠ Kadaň.
Od 18.00 hodin na zámku.
15.12 Betlém. Již tradiční předvánoční divadelní hra souboru KLAS. Od 17.00 hodin
v zámku. Vstupné 20 a 10 Kč.
19. 12. Velký vánoční koncert souborů ZUŠ.
Od 17.00 hodin v kulturním domě.
19. 12. Vánoce, Vánoce, přicházejí … Odpoledne plné her o drobné ceny v Městské
knihovně, v oddělení pro děti a mládež.
20. 12. Písničkové koulování. Vánoční
koncert dechových nástrojů ZUŠ. Od 17.00
hodin v kavárně kulturního domu.
21. 12. Zuzana Stirská a Gospel Time. Velký
vánoční koncert pořádá město a Zámek
p. o. Od 19.00 hodin v kulturním domě,
Vstupné 150 Kč, KMD 50 Kč.
31. 12. Silvestrovská zábava se skupinou Las
Pegas. Od 20.00 do 03.00 hodin v kulturním domě.

Představení fungovala a zaujala diváky tak, jak
měla.
Desáté žně jsou v podstatě jubilejní. Bylo tomu
tak?
No, musím přiznat, že my divadelníci neděláme nic normálně, takže jsme si za jubilejní
označili osmý ročník. Takže letošní desátý pro
nás jubilejním nebyl.

Pohádkový les DDM Volňásek
8. 12. Vánoční pohádkový les na téma Tři oříšky pro Popelku. Start je u tunýlku v ulici Pod
Skalkou. Trasa vede zámeckým parkem k peřejím. Čas startu bude upřesněn na vstupence.
Cena vstupenky 60 Kč. Buřtíky sebou.

SPORT
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Fotbalisté Klášterce
jsou třetí od konce
Kdeže loňské sněhy jsou! Mohli by si postesknout fotbalisté FK Klášterec, kterým po
skončení podzimní části I. A – třídy patří nelichotivá třetí příčka od konce tabulky. Přitom
v loňském ročníku přezimovali na výborném
druhém místě. Teď je dělí od předposledního
Baníku Březenecká pouze lepší skóre, protože
oba týmy mají shodně 11 bodů. Poslední je
Havran Kryry s pouhými pěti body. Soutěž
vedou Srbice s 28 body před FK Postoloprty,
které mají bodů 26.
Podobně jako týmu dospělých se vede
i staršímu dorostu. Ten je v I. A – třídě rovněž
na třetí příčce od konce a má stejně 8 bodů,
jako předposlední Trnovany. Soutěž vede
Dubí, před Košťany a Obrnicemi.
Lépe si vedou v I. A – třídě starší žáci. Ti
jsou po podzimu třetí se ziskem dvaceti bodů,
jednobodovou ztrátou na druhé Trnovany
a sedmibodovou na vedoucí Baník Souš.
Klášterecká rezerva mužů, která bojuje
v okresním přeboru je na tom podobně, jako
áčko a dorost. Je třetí od konce, když se jí za
podzim povedlo udělat pouhých 11 bodů.
Ve sdruženém okresním přeboru jsou
mladší žáci na třetím místě, za vedoucím
FK Postoloprty a druhými Strupčicemi. Na
svém kontě mají 19 bodů. Mladší přípravka je
v okresním přeboru třetí, za Ervěnicemi a 1. SK
Jirkov.
(edb)

Ski areál Alšovka je připraven
Oblíbený lyžařský areál Alšovka je na novou
sezonu připraven. Přichystal několik vylepšení
na sjezdovkách i ve snowparku.
Velký i malý skok dostaly nový základní
profil. „Mladí lidé mají o tento druh sportu zájem, návštěvnost je vysoká, tak jsme přistoupili
k úpravám,“ říká Vladimír Klíma z občanského
sdružení Horal, které má areál od městského
úřadu pronajatý, s tím, že skoky tam sice byly,
ale ty nové jsou bezpečnější. Na dolní platformě bude nyní možné předvádět až dvanáctimetrové polety. Provozovatelé vyrobili
a upravili stávající překážky pro freestyle.
V místě bývalého rozjezdového můstku
došlo k zarovnání terénu. Osvětlení ve spodní

Mikulášské veřejné bruslení
o LCD televizor

části sjezdovky prošlo rekonstrukcí a vlek dostal nový nátěr. Zatím se nepodařilo dojednat
s Lesy ČR znovuotevření propojky, která byla
před dvěma lety uzavřena a oplocena.
Co se týče umělého zasněžování, je vydáno
stavební povolení a město Klášterec přislíbilo,
že pokud nezíská na umělé zasněžování dotaci, o kterou bylo v ROP zažádáno, tak se v roce
2013 začne stavět z vlastních prostředků.
(red)

Rok 2012 znamenal pro

Faktora v quadDALŠÍ ÚSPĚŠNÁ SEZONA ČTYŘKOLKÁŘE Jaroslava
crossových
závodech
další úspěšnou sezonu,
ve které se stal vítězem
va
a
l
mezinárodního mistrovs
o
ství ČR čtyřkolek v kaa
r
r
veteránů. V kategorii
Ja kto družstevtegorii
si společně s J. Rejholcem
a
F
a P. Vikem dojel pro třetí místo. V seriálu
MČR Amatérů Crossracing Cup, nazývaného
také mistrovstvím Moravy, v kategorii veteránů
vybojoval opět prvenství.
Jaroslav Faktor kromě závodů v ČR zavítal i na
Slovensko, kde se také umístil mezi prvními třemi. „Skvělou zkušeností bylo mistrovství Itálie,
kde jsem si ve dvou závodech vyjel krásné šesté
místo,“ říká.
Pod hlavičkou Automotoklubu Málkov jezdí
již čtyři roky a za jeho odborné pomoci i pomoci
sponzora ASP GROUP s. r. o. doufá, že když zdraví dovolí, pojede i v příštím roce další závody.
Zejména se těší na podnik na své domácí dráze
nad Chomutovem, protože pokud všechny plány vyjdou, bude se zde 6. dubna 2013 konat mezinárodní mistrovství ČR čtyřkolek a sajdkár.
A co na závěr? „Bez podpory a pochopení rodiny, mechaniků, přátel čtyřkolek a bez pilné tréninkové přípravy by to opravdu nešlo,“ uzavírá
úspěšný závodník.
(edb)

Tři medaile kickboxerů z Německa
V německém Gräfenhausenu, poblíž Frankfurtu nad Mohanem se konal již 11. ročník
mezinárodního turnaje ve všech diciplínách
kickboxu. Kosagym Kadaň zde reprezentovali
dva zkušení závodníci, reprezentanti ČR, kteří
startovali v disciplíně semicontact.

Na sobotu 8. prosince je na ledě zimního stadionu v Klášterci připraveno
více než zajímavé bruslení, a sice o ceny,
přičemž tou hlavní je barevný LCD televizor. Začíná se v 16.00 hodin a organizátoři říkají, že veškeré další potřebné
informace lze získat na nástěnce zimního stadionu.
(edb)

ZÁPASNÍCI NA TURNAJI V MEZIBOŘÍ

Karatisté přivezli šest medailí z MČR
Silně obsazený turnaj byl rozdělen do dvou
dnů. Nejdříve svedlo 250 závodníků boje
o cenné trofeje v disciplíně semicontact na
celkem 5 zápasištích a pak 140 závodníků bojovalo o trofeje v ostatních diciplínách, včetně
plnokontaktních.
Samotný turnaj byl velmi dobře zorganizovaný. Pro všechny úspěšné závodníky byly připraveny krásné trofeje, medaile a diplomy. Pořadatelé mysleli i na začínající závodníky, jimž
byly určeny kategorie Newcomer. Pro ostatní
zkušené borce byly určeny kategorie třídy Trophy. Naše výprava neodjela domů s prázdnou.
Získala 3 cenné kovy, a to jedno zlato, jedno
stříbro a jednu bronzovou medaili.Kompletní
výsledky našich závodníků:
1. místo Michael Fejsák (Semicontact Trophy Class, -32 kg), 2. místo Jakub Juhar (Semicontact Trophy Class, -47 kg), 3. místo Jakub
Juhar (Semicontact Trophy Class, -42 kg).
(Jan Jansa)

V Praze se uskutečnilo mistrovství České republiky v karate JKA. Na domácí šampionát
postoupilo 15 nejlepších závodníků z každé
kategorie. Závodníci získávají body z národních pohárů a krajského přeboru.
I postup dalších závodníků, kteří nás reprezentovali a obsadili místa v druhé osmičce například Arpáda Ponga a Vládi Kroutila je obrovský úspěch, protože v jejich kategorii je na
národních pohárech 72 startujících. Závodníci z Karate klubu Kadaň s oddílem v Klášterci
nad Ohří, získali celkem 6 medailí a spoustu
dalších kvalitních umístění do osmého místa.
Všem velmi gratulujeme a děkujeme za předvedené výkony, za vzornou reprezentaci nejen
našeho klubu, ale i obou měst Kadaně a Klášterce. Největším úspěchem karate klubu na
MČR bylo druhé místo Filipa Šimány (kumite
starší žáci) a Babety Dlouhé (kumite mladší
dorostenky). Báře Malčánkové uteklo zlato jen
o 1 desetinu a nakonec po vzájemném souboji
bohužel obsadila „až“ 3. místo (kata juniorky).
Výsledky MČR 2012:
Mini žákyně: Monika Pongová – 8. místo
v Kata. Mladší žákyně: Kristýna Tesařová – 3.
místo v Kata a 7. místo v Kumite. Mladší dorostenky: Babeta Dlouhá 6. místo v Kata a 2.
místo v Kumite. Starší dorostenky: Zuzana
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Struková – 4. místo v Kata. Juniorky: Bára
Malčánková – 3. místo v Kata. Seniorky: Bára
Malčánková – 4. místo v Kata. Mini žáci: Ladislav Froněk – 5. místo v Kumite. Jan Johanovský – 6. místo v Kata a 6. místo v Kumite. Kata
tým (Johanovský, Mänzel a Froněk) – 5. místo.
Mladší žáci: 3. místo Kata tým (Kroutil, Pongo
a Tesařová). Starší žáci: Filip Šimána – 7. místo
v Kata a 2. místo v Kumite. Starší dorostenci:
Jakub Gvoždiak – 7. místo v Kata a 5. místo v Kumite. Junioři: Michal Levý – 3. místo v Kumite.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
rodičům, trenérům, partnerům a sponzorům
Karate klubu Kadaň s oddílem v Klášterci nad
Ohří. Především pak městu Kadaň, městu
Klášterec nad Ohří, STAVAN EU s. r. o. a J. V. H.
Reko s. r. o.
(Josef Patík)

Kdy v prosinci na hokej
neděle 9. 12.
HC Klášterec – SHC Brejcha Maso Klatovy (17.00)
neděle 16. 12.
HC Klášterec – HC Draci Bílina (17.00)

Program 3K pro ročník 2000
v sezóně 2012/2013
Projekt spolupráce tří klubů chomutovského
okresu ve výchově mládežnických talentů pokračuje i v letošní sezoně společnými tréninky
pro vybrané hráče klubů HC Klášterec nad Ohří,
SK Kadaň a Piráti Chomutov.
Tréninků, které se konají jednou týdně nejen
v Chomutově, ale i v Klášterci nad Ohří a Kadani, se zúčastňují hráči ročníku 2000 a mladší.
Smyslem těchto tréninků je poznávat talentované hráče, kteří by za dva roky měli tvořit jádro extraligového mladšího dorostu v hokejové
akademii Pirátů Chomutov. Hráči klubů 3K jsou
sledováni klubovými trenéry a trenéry výběru
3K. Ti, kteří dlouhodobě podávají kvalitní výkony nejen v zápasech, ale i v trénincích, se zúčastňují pravidelných tréninků na ledě pod vedením
hlavního trenéra výběru Martina Dufka (Piráti
Chomutov) a asistentů Jakuba Loučky (HC Klášterec nad Ohří) a Rolanda Wágnera (SK Kadaň).
Program 3K, který funguje již několik let, se pro
ročníky 2 000 rozeběhnul v měsíci srpnu. Hráči
širšího kádru se snažili o proniknutí do konečné
nominace na mezinárodní turnaj HOCKEY Cup
v Brně, o kterém jsme vás informovali v září. Na
základě svých výkonů v průběhu probíhající sezóny jsou hráči dále nominováni do tréninků 3K,
jejichž obsah je zaměřen na poznání hráčských
dovedností a schopnosti spolupráce. Vyvrcholením těchto tréninků by mělo být zápasové
soustředění v Klagenfurtu po Novém roce. Zde
mladí hráči sehrají utkání s mezinárodními soupeři a projeví se tak nejen v tréninkovém, ale
i v zápasovém zatížení.
Tréninků výběru 3K se v letošní sezóně zúčastnilo již 7 hráčů HC Klášterec nad Ohří, jmenovitě Bittner David, Hejtmánek Jan, Kanický Jan,
Kozelnický Lukáš, Pidych Tomáš, Pipota Martin
a Záruba Richard. Svými výkony v posledních
týdnech si o pozvánku do výběru řekli útočník
Matěj Rodina a také nadějný brankář starších
žáků Lukáš Kokman. Dveře má otevřené každý
hráč, záleží pouze na jeho píli, přístupu a odhodlání stát se v budoucnu součástí extraligového
týmu mladšího dorostu.
(Jakub Loučka)

Martin Struk byl mezi mladšími žáky do 50 kilogramů třetí. Čtvrté místo patřilo v kategorii
přípravky do 33 kg Igorovi Skrypnykovi.
Trenér Želev byl s umístěním i výkony svých
svěřenců spokojen. „Kluci v silné konkurenci
bojovali a zaslouží si pochvalu,“ dodal.
Do konce roku se zápasníci z Klášterce
představí ještě na turnaji v Sokolové-Březové
(1. prosince) a 15. 12. v Chomutově.
(edb)
Na mezinárodním turnaji v Meziboří na Mostecku se představili mladí klášterečtí zápasníci. Bojovalo se v kategoriích žáků a přípravky.
Konkurenci Kláštereckým mladým borcům
tvořilo 202 dalších závodníků, většinou z českých oddílů. Šest klubů přijelo z Německa.
Zdeněk Mára vybojoval v kategorii mladších
žáků do 60 kilogramů výborné druhé místo.

Dvakrát doma
a pětkrát venku
Takový je program druholigového HC
Klášterec do konce roku.
Klášterečtí druholigoví hokejisté jsou v polovině tabulky. Do konce roku je ještě čeká celkem sedm zápasů, přičemž pouhé dva z nich
sehrají na domácím ledě.
V neděli 2. prosince zajíždějí do Jablonce
změřit síly s domácími Vlky. Ve středu 5. prosince se představí v Táboře. Neděle 9. prosince bude patřit jejich domácímu duelu s SHC
Brejcha Maso Klatovy, zápas začíná v 17.00
hodin. Následuje 12. 12. derby v Sokolově a po
něm další domácí utkání. V neděli 16. prosince
Klášterečtí vyzvou HC Draci Bílina. Začíná se
v 17.00 hodin. Starý kalendářní rok pak hokejisté zakončí na ledě svých soupeřů. Ve středu
19. prosince hrají s Kobrou Praha a v sobotu
29. prosince jedou k utkání do Milevska. (edb)

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ
3. třída: HC Klášterec nad Ohří – HC Litvínov
6:5 (0:3, 3:2, 3:0). Branky: Barantál 2, Strnad 2,
Zahradník, Jiránek. HC Klášterec nad Ohří – HC
Stadion Litoměřice 15:12 (5:3, 3:4, 7:5). Branky:
Jiránek 7, Ševčík 3, Zahradník 2, Barantál, Strnad. HC Klášterec nad Ohří – SK Kadaň 5:29
(1:8, 1:16, 3:5). Branky: Barantál 3, Strnad, Ševčík.
HC Klášterec nad Ohří – HC Ústí nad Labem
B 12:20 (4:7, 5:9, 3:4). Branky: Ševčík 6, Barantál
4, Crott D., Strnad.
4. třída: HC Klášterec nad Ohří – HC Stadion
Litoměřice 11:7. HC Klášterec nad Ohří – Piráti
Chomutov 8:7. HC Klášterec nad Ohří – Drážďany 10:12 (4:2, 5:6, 1:4). Branky: Jiránek 3, Kroupar,
Vaněček, Pidych, Šišulák, Roček, Zrna.
Mladší žáci: HC Klášterec nad Ohří – HC Cheb
2:3. Branky: Bárta, Nemček. Piráti Chomutov –
HC Klášterec nad Ohří 5:7.
Starší žáci: HC Klášterec nad Ohří – HC Cheb
3:3. Branky: Zlámal 3. Piráti Chomutov – HC
Klášterec nad Ohří 3:3 (2:0, 2:5, 2:1). Branky: Rodina 2, Long, Pech, Záruba, Kanický. Čerti Ostrov – Piráti Chomutov C 3:8 (1:3, 1:1, 1:4).
Mladší dorost: HC Tachov/ML – Piráti Chomutov C 11:1. Piráti Chomutov C – HC Tachov/ML
4:10.
Junioři: HC Klášterec nad Ohří – Kobra Praha
6:4. HC Beroun – HC Klášterec nad Ohří 1:4.
(lou)
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zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
– * obřad v kostele v Klášterci n.O. s následnou kremací nebo
– uložením do hrobu
– * obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Pernštejně a okolí
– * kremace bez obřadu

Náměstí E.Beneše 10 - vedle pošty, Klášterec nad Ohří
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