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Do školy o rok dřív

V ZŠ Petlérské již několikátý školní rok
usedají do lavic vedle ostatních žáků
také předškoláci, a to do přípravné třídy.
Záslužná práce učitelů s dětmi v tomto
ročníku jistě nese své ovoce, protože
je o něj větší a větší zájem. V loňském
roce se navíc třída díky projektu „Společně to dokážeme“ vybavila spoustou
nových didaktických i herních pomůcek a v novém školním roce budou mít
žáci poprvé krásné pracovní učebnice.
Tento projekt v únoru 2012 končí.
Jeho cílem bylo zjistit, co učitelé a žáci
přípravných tříd potřebují, aby byl
efektivně splněn výchovně vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání. A
hlavně jak žáky dobře připravit pro 1.
ročník základní školy. Výsledkem tříletého zkoumání je zpracování a vydání
pracovních učebnic pro žáky společně
s metodickými příručkami pro učitele. Dále pak vypracování komplexní
metodiky pro učitele v přípravné třídě
se všemi oblastmi vzdělávání a s příklady dobré praxe. Navíc vybrané školy
byly odměněny krásnými pomůckami
a učitelé se během projektu zúčastnili
několika vzdělávacích kurzů s tématikou výuky v přípravných třídách.
Žáci, kteří se hravou formou připravovali na 1.třídu základní školy, mají start
v povinné devítileté školních docházce
opravdu úspěšný. Lépe si zvykají na
školní režim, dobře se ve školním prostředí od počátku orientují a nebojácně zvládají první školní úkoly spojené
s výukou. Jsou sebejistí, dobře komunikují s učitelem, reagují na podněty a
pomáhají i ostatním spolužákům, pro
které je škola úplně nové prostředí.
Těšíme se, že i v letošním školním roce
naše předškoláky dobře připravíme na
novou životní roli školáka.
Mgr. Kateřina Spurná

Klášterecké promenády nabídly country i rock

Od začátku roku se míra nezaměstnanosti pohybuje v Klášterci kolem
magické desítky. V únoru vystoupala
na 10,7 %, v květnu poklesla na 9,7
% a zatím poslední zveřejněná data
za měsíc srpen hovoří o nezaměstnanosti ve výši 9,9 %. Jinak řečeno, k 31.8.
2011 bylo v našem městě 852 nezaměstnaných.
Skutečný počet lidí bez práce je ale
vyšší. Mezi tzv. dosažitelné uchazeče
se počítají evidovaní nezaměstnaní,
kteří mohou do zaměstnání nastoupit
okamžitě. Za dosažitelné se tak nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě,
ve výkonu trestu, v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na
rekvalifikační kurzy a dále uchazeči,
kteří pobírají peněžitou pomoc v
mateřství nebo kterým je poskytována
podpora v nezaměstnanosti po dobu
mateřské dovolené. Statistika samozřejmě nepočítá ani s lidmi, kteří byli
z jakéhokoli důvodu z evidence úřadu
práce vyřazeni.
více na str.2.
V sobotu 10. září se již pošesté uskutečnily tradiční městské slavnosti - Klášterecké promenády. Zatímco v předchozích
letech bylo hlavním centrem slavností klášterecké náměstí a v lázních a v zámeckém parku probíhaly doprovodné
akce pro děti i dospělé, tentokrát se veškeré dění soustředilo v lázeňském areálu. Přestože byly letošní Klášterecké
promenády skromnější, v pečlivě sestaveném programu se dalo najít nejedno zajímavé vystoupení. Na hlavní scéně
u nové stáčírny se postupně vystřídaly známé i méně známé kapely, orchestry i dua. Po Chorchestru z místní základní
umělecké školy, který jednu hodinu po poledni celý program Promenád zahájil, následovalo vystoupení německých
hudebníku z Oederanu. Velkým potleskem ocenilo zaplněné hlediště vystoupení Josefa a Renaty Pospíšilových (Harmonika Duo). Po vystoupení zástupců města převzali štafetu Taxmeni a po nich Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba. Krátce
před osmou hodinou večerní se na pódiu objevil tolik očekávaný Aleš Brichta Band. Program Kláštereckých promenád
2011 završila Hudba Praha. Pro malé
návštěvníky byl připraven Dětský
kabaret a Z pohádky do pohádky
v režii hudebního divadla Hnedle Prázdninové opravě horkovodu v ulici Petlerská padly za oběť čtyři vzrostlé
Vedle Tomáše Bartáka.
-laratopoly. Jak vysvětluje Ing. Libor Kocáb z odboru životního prostředí, stromy se
nacházely přímo u rekonstruované trasy horkovodu a byly navíc již delší čas ve
špatném zdravotním stavu. „Topoly výrazně prosychaly a při každém větším větru
docházelo k ulamování a k opadu větví, což ohrožovalo zdraví okolo chodících lidí.“
Kromě zmíněných stromů v blízkosti základní školy potkal stejný osud také
další topol. Tentokrát k tomu došlo v rámci opravy havarijního stavu chodníku u supermarketu naproti poště. I tento topol podle Ing. Kocába již delší čas
prosychal a opadávající větve ohrožovaly nejen chodce, ale i okolo projíždějící
auta. Kořenový systém stromu navíc nadzvedával chodník a ničil obrubníky
přilehlé silnice.
-lara-

Pět topolů šlo k zemi. Jejich čas se naplnil

Kája Saudek v galerii Kryt
Do galerie Kryt zavítá opět výstava jednoho ze slavných umělců rodu Saudků
- Káji Saudka - autora světoznámých
komiksů. Dcera Berenika přiveze tatínkovu výstavu již v předstihu před vernisáží,
která se koná jako už tradičně v pátek, 7.
října 2011, od 17 hodin. Prodejní výstava bude tudíž nainstalována v týdenním
předstihu. Výstavu zahájí bratr Káji Saudka fotograf Jan Saudek a zúčastní se jí
také dcera Berenika, manželka Johanka
a Janova přítelkyně Pavlínka. Galerií se
bude linout hudba kláštereckých mladých hudebníků. Srdečně zve a příjemný kulturní zážitek přeje galeristka Krytu
Romana Parmová.

Nezaměstnanost

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

Jednání zastupitelů
Ve čtvrtek 22. září se od 14
hodin uskuteční ve velkém
sále kulturního domu první
poprázdninové jednání kláštereckého zastupitelstva.
V nabitém programu je hned
několik bodů, které mezi zastupiteli vyvolají zřejmě velké diskuse.
Kromě hlasování o úhradě ztráty
za rok 2011 pro společnost Lázně Evženie a.s. to bude s největší pravděpodobností také blok
věnovaný založení nové příspěvkové organizace Gymnázium a
Střední odborná škola Klášterec
nad Ohří.
Na zářijovém jednání zastupitelstva se toho ale bude pochopitelně probírat mnohem víc. Namátkou uveďme například smlouvu
s partnerským městem Baarn,
zprávu o hospodaření a činnosti
společnosti Lázně Evženie a. s. za
I. pololetí 2011, zprávy předsedů
finančního a kontrolního výboru,
žádost o dotaci na opravu kostela, 3. kolo grantů v oblasti kultury
„Duše podzimu“, zprávu o činnosti Městské policie a Policie ČR za I.
pololetí 2011 či rozbor hospodaření města za I. pololetí 2011.
Programy jednání zastupitelstva
nejdete vždy nejpozději 7 dní
před jejich konáním na úřední
desce, a to jak na vývěskách v
papírové podobě, tak na elektronické úřední desce na adrese
www.klasterec.cz
-lara-

www.klnoviny.cz

strana 2

Klášterecké noviny č. 18/2011

ZPRAVODAJSTVÍ
Město Klášterec nad Ohří ukončilo soutěž

„O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU VE MĚSTĚ“
Na začátku prázdnin vyhlásilo město Klášterec
nad Ohří už 4. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu ve městě. Se svými vyzdobenými okny, balkony, lodžiemi, terasami či
předzahrádkami se mohli přihlásit jak občané
Klášterce, tak lidé z přilehlých obcí Ciboušov,
Klášterecká Jeseň, Hradiště, Lestkov, Rašovice,
Suchý důl a Útočiště.
Jako už tradičně se soutěžilo ve dvou kategoriích - bytové domy a rodinné domy. Aby nemohl být žádný soutěžící podezříván z protekce či neférových výhod, nemohli se soutěže zúčastnit pracovníci městského úřadu
ani profesionální pěstitelé či prodejci květin. Do 31. srpna se do soutěže o
nejhezčí květinovou výzdobu ve městě sešlo celkem 14 přihlášek, z toho
osm v kategorii „Bytové domy“ a šest v kategorii „Rodinné domy“. Nelehký
úkol vybrat vítěze připadl Komisi prevence kriminality a veřejného pořádku. Hodnotil se nejen estetický dojem a přínos pro okolí, ale také originalita
řešení, kvetení rostlin či barevná kombinace.
Porota nakonec rozhodla následovně: v kategorii„Bytové domy“ zvítězila Andrea Nachtigalová, druhé místo získala Lenka Hlubiňáková, bronzová
příčka patří Pavlíně Griešové, čtvrtou nejhezčí výzdobou se může pyšnit
Zlatka Kašparová a pátým a zároveň posledním hodnoceným místem byla
oceněna Oluše Karlíková.
V kategorii „Rodinné domy“ se porotcům nejvíce líbila květinová výzdoba
Václavy Adámkové, na druhé příčce se umístila Irena Svobodová, třetí skončila Jitka Weberová, čtvrtou nejhezčí výzdobu má Eva Bártová a páté místo
patří Štěpánce Sýkorové. Ceny za nejhezčí květinovou výzdobu
budou všem výhercům předány v pondělí
3. října v salonku městského úřadu. -lara-

PNEUSERVIS
Klášterec nad Ohří, Václava Řezáče 95
** cca 50m od kina Svět **

Prodej nových pneumatik, hliníkových kol za internetové ceny
Prodej použitých pneumatik a hliníkových kol - velký výběr!!
Přezouvání kol - i nízkoprofilové pneumatiky

Provádíme veškeré opravy a lepení pneumatik!!
Kontakt: +420 608 227 230, +420 777 655 177
Otevřeno Po - So
VAŠE AUTO OBUJEME ZA VELMI PŘIJATELNÉ CENY

V polovině května bylo v areálu azylového domu, díky sponzorskému
daru Severočeských dolů, otevřeno
venkovní dětské hřišťátko „Zelený
koutek“, které zdejší děti důkladně
vyzkoušely při dětském dnu.
Na konci prázdnin pak pracovníci
azylového domu navštívili s dětmi
výstavu loutek a strašidýlek na kláštereckém zámku a děti se dočkaly i
malého občerstvení v podobě limonády, zmrzliny a brambůrek.
Pobočka občanského sdružení Naděje funguje v Klášterci od července
2009. V domě s adresou Osvobozená
556 funguje azylový dům pro muže,
ženy a rodiny, noclehárna pro muže a
ženy a pracovníci sdružení poskytují
také terénní program v rodinách ve
vyloučených a rizikových lokalitách.
Klášterecké azylový dům má kapacitu 40 lůžek. V předchozím roce zde

Střípky ze zasedání rady města
V úterý 6. září se uskutečnila 23. schůze rada města. Přinášíme vám několik z našeho pohledu zajímavých bodů jednání. Rada města mimo jiné:
• doporučila Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit částku 2
mil. Kč jako zálohu na úhradu ztráty za rok 2011 pro společnost Lázně
Evženie a.s.;
• vzala na vědomí návrh zřídit příspěvkovou organizaci Gymnázium a
Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace a návrh
zřizovací listiny;
• schválila zadání zakázky„MÚSS Klášterec nad Ohří – modernizace osobního výtahu“ uchazeči J. V. - ELVYT VASS, Kadaň;
• schválila zadání zakázky „Parkoviště a autobusová zastávka MHD, ul. U
Potoka, Klášterec nad Ohří“ uchazeči STAVAN EU s.r.o., Jirkov;
• souhlasila s navrženým řešením opravy čtyř pilířů na západní straně
kostela Nejsvětější Trojice, včetně finančního ohodnocení a doporučila
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit dotaci pro Římskokatolickou farnost Klášterec nad Ohří ve výši 118 500,- Kč;
• schválila zvýšení nájemného z bytu, a to o částku 5,- Kč/m2 podlahové plochy/měsíc než je stanovený fond oprav v jednotlivých společenství vlastníků a na částku 27,- Kč/m2 podlahové plochy/měsíc u bytů se sníženou
kvalitou;
• schválila poskytnutí finančního příspěvku pro Sportovní klub národní
házené, Klášterec nad Ohří, IČ 47797797, na uspořádání 1. kola Českého
poháru a propagační materiály s logem města ve výši 15 tis. Kč a doporučila Zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku.

tě snížila jen nepatrně - z 10,1 % na
letošních 9,9 %. Před dvěma lety se
srpnová nezaměstnanost vyšplhala
kvůli panující hospodářské krizi na
13,9 %. Naopak nejlepší konec léta
zaznamenaly pravidelně zveřejňované statistiky ministerstva práce a
sociálních věcí v roce 2008, kdy klášterecký úřad práce evidoval jen 455
uchazečů o práci (tj. 5,3 %)
Počet volných pracovních míst v Kláš-

NEZAMĚSTNANOST V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ 2011
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dva muži. Jeden z nich, 21letý obyvatel
Klášterce nad Ohří, rozbil v kupé spodní skleněnou výplň okna. Přivolaná
policejní hlídka zjistila, že oba cestující jsou ve značně podnapilém stavu.
Pachateli naměřil přístroj 2,28 promile
alkoholu v dechu, jeho společníkovi
3,67 promile alkoholu v dechu. Muži
nereagovali na výzvu policistů k opuštění vlaku, k předvedení na služebnu
proto policisté použili pouta. Výměna
poškozeného okna za nové bude České dráhy stát nejméně 6 tisíc korun.
Policisté zahájili vyšetřování trestného
činu poškození cizí věci.

Hledali a našli ...
XNa parkovišti u kláštereckého kou-

paliště kontrolovala policejní hlídka
nabourané motorové vozidlo Ford Escort. Muži zákona zjistili, že auto havarovalo na křižovatce v Komenského
ulici, kde nabouralo do betonového
víka kanalizace. Následné šetření prokázalo, že po vozidle bylo vyhlášeno
celostátní pátrání. Auto totiž zmizelo
před několika dny v Karlových Varech,
kde majitel ohlásil krádež. Pátrání po
pachateli krádeže nadále trvá.

Řádili na zastávce ...
XHned ze dvou trestných činů – poško-

zení cizí věci a výtržnictví - se bude zodpovídat dvojice mužů z Klášterce nad
Ohří. Pachatelé ve věku 19 a 22 let si krátili volný čas tím, že ničili v Olšové ulici
zastávku MHD. Kamenem rozbili skleněné výplně zastávky a pak ještě podpálili sedačky. Odstranit následky jednání vandalů bude město stát nejméně
8 tisíc korun. Skutek vyšetřují policisté
z místního obvodního oddělení.

Možná chatu hlídá sám ...
XMuž z Klášterce nad Ohří uzavřel ve

našlo útočiště celkem 85 klientů.
Deset lůžek nabízí noclehárna. Jejích
služeb využilo v roce 2010 celkem 64
lidí, řada z nich opakovaně. V rámci
terénního programu se dva pracovní-

Nezaměstnanost ve městě se drží na hranici 10 procent
Mezi pěticí měst chomutovského
regionu je na tom Klášterec nad Ohří
s aktuální nezaměstnaností 9,9 % nejlépe. Druhá je Kadaň s 11,3 %, následovaná Chomutovem (12,8 %). Na
pomyslné čtvrté příčce jsou tentokrát
Vejprty s rovnými 15 % a poslední je
jako už mnohokrát před tím Jirkov s
16,5% mírou nezaměstnanosti.
Ve srovnání s loňským srpnem se
míra nezaměstnanosti v našem měs-

Asi potřebovali čerstvý vzduch ...
XVlakem z Mostu do Jirkova cestovali

Díky Naději mohou i děti z azylového domu zažít něco hezkého
Nepřízeň osudu či špatná životní rozhodnutí mohou některé lidi přivést
až do azylového domu. Jeden takový
provozuje v našem městě občanské
sdružení Naděje a v jeho prostorách
najdou často útočiště celé rodiny.
Zvlášť pro děti není azylový dům rozhodně tím nejvhodnějším místem
k životu. Pracovníci Naděje se proto
snaží, aby pro ně období zde strávené,
jež se může protáhnout až na několik
měsíců, bylo co nejpříjemnější.
Do azylového domu pravidelně
dojíždějí pracovnice občanského
sdružení Radka, které pro zdejší děti
připravují volnočasové a pracovně
výchovné činnosti. Zdejší děti mají k
dispozici také hernu, kde pod vedením pracovníků azylového domu
probíhá několikrát týdně dětský klub,
kde předškolní děti tvoří a hrají si
podobně jako ve školce.

Policie informuje ...

terci nad Ohří se od počátku roku
pohybuje mezi dvěma až třemi desítkami. Aktuálně je v nabídce v celém
regionu k dispozici 402 volných pracovních míst. Nejvíc z nich - celkem
160 - je jako obvykle k dispozici vyučeným uchazečům. Zaměstnavatelé
nejčastěji hledají stavební dělníky,
řidiče nákladních automobilů, kuchaře, svářeče, stavební elektrikáře, číšníky, servírky, zámečníky, zedníky, montážní dělníky, mechaniky či opraváře
strojů.
Pro středoškoláky je v regionu v současné době k dispozici 82 volných
pracovních míst. Zájem je především o stavební techniky, obchodní zástupce, programátory, realitní
makléře, účetní, nákupčí či pracovníky pojišťoven. Pouze devět volných
pracovních míst najdete v nabídce
pro vysokoškoláky. Šanci mají strojní
a stavební inženýři, farmaceuti nebo
projektanti.
-lara-

ci Naděje starali v průběhu loňského
roku o 202 dospělých a dětí. Vedle
zaměstnanců terénního programu
zaměstnává Naděje sedm pracovníků azylového domu a coby externí
pracovníky také právníka a psychologa.
Rok 2010 byl pro kláštereckou pobočku Naděje důležitý hned z několika
důvodů. Nejen že byla zahájena
nová sociální služba terénního programu ve vyloučených a rizikových
lokalitách, ale občanské sdružení se
také aktivně zapojilo do vznikajícího
komunitního plánování ve městě,
byla navázána příhraniční spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v
Německu a úzkou spolupráci zahájila
Naděje také s Potravinovou bankou v
Ústeckém kraji.
Služba azylového domu je až do konce letošního roku plně financována z
Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Na provoz dalších
služeb přispívá město Klášterec a
finanční a věcné dary poskytli Naději
také někeří sponzoři. Více informací
o klášterecké pobočce občanského
sdružení Naděje, která v našem městě poskytuje tolik potřebné sociální
služby, najdete na internetové adrese
www.nadeje.cz/klasterec
-lara-

svém bytě ústní dohodu s 46letým místním obyvatelem. Předmětem dohody
byl nákup a instalace zabezpečovacího
zařízení na chatu. Za tímto účelem převzal muž hotovost ve výši 5200 korun.
K předání peněz došlo již na konci dubna, ale do současné doby práce provedena nebyla. Navíc podezřelý s poškozeným nekomunikuje a nevrátil mu ani
peníze. Za podvod hrozí pachateli až
dvouletý trest odnětí svobody.

Mobil za „40 kaček“ ...
XKlášterečtí policisté pátrali po totož-

nosti dvou neznámých pachatelů, kteří
připravili nezletilého hocha o mobilní
telefon. Jak chlapec uvedl, přistoupili
k němu na chodníku, požadovali po
něm telefon a vyhrožovali zbitím. Když
přístroj dostali, z místa odešli. Při pohovoru s nezletilým policisté záhy zjistili,
že k loupeži nedošlo. Hoch se přiznal, že
dostal chuť na sladkosti a jelikož neměl
peníze, prodal svůj telefon za čtyřicet
korun neznámé osobě. Doma se pak bál
reakce rodičů, a tak si všechno vymyslel.
Policisté vyšetřování případu odložili.

Svrběly ho prsty ...
XKrádež v baru vyšetřují policisté
z Klášterce nad Ohří. 20letý místní
mladík využil opilosti dalšího hosta a
v nestřeženém okamžiku mu z kapsy
u kalhot vytáhl mobilní telefon za dva
tisíce korun. Obvinění z trestného činu
se tak pachatel nevyhne.
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Jedním z výherců soutěže je i klášterecký fotograf
Soutěž na téma „Obnovitelné zdroje energie“ vyhlásila Skupina ČEZ, konkrétně Informační centrum Obnovitelné zdroje v Hradci Králové, na období letních
prázdnin. Během minulého týdne proběhlo její vyhodnocení, přičemž deset
nejúspěšnějších fotografů získalo stolní „oranžovou lampičku“, známou z televizní reklamy. Uzávěrka soutěže byla 2. září. Z desítek více či méně vydařených
fotografií z tuzemska i zahraničí bylo věru co vybírat. Účastnící své příspěvky
posílali jak v elektronické, tak papírové podobě. Komise měla těžkou práci, ale
nakonec vybrala 10 nejlepších fotografií. Patří mezi ně i snímek Jiřího Kráčmara
z Klášterce nad Ohří, který se nechal inspirovat zajímavým zimním pohledem
na jednu z větrných elektráren v Rusové.
Kompletní výsledky fotosoutěže jsou zveřejněny na webových stránkách
Informačního centra Skupiny ČEZ www.cez.cz/hucak
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy
vítězné foto

Rozvíjení slovní zásoby a souvislého vyjadřování dětí
Slovní zásoba je základem rozvoje
myšlení každého dítěte. Dětská řeč
je zpočátku vázána na konkrétní
situace. Dítě tedy umí pojmenovat
věci, které bezprostředně vnímá.
Nejprve učíme děti poznávat předměty, činnosti a jevy, posléze je také
pojmenováváme. Nejbližší jsou
dětem lidé, které jsou v jejich okolí
(maminka, tatínek, babička, dědeček, sourozenec a další). Později
přistupují hračky, zvířátka, dopravní prostředky, zkrátka vše, co mají
kolem sebe. Důležité je nejdříve
začínat od konkrétních předmětů.
U dětí je tato předmětová komunikace nezbytná. Teprve po tomto
stádiu přistupujeme k obrázkům.
Obrázek je totiž pro dítě určitý symbol. Mnoho rodičů dělá tu chybu,
že dítě obklopuje obrázky, na kterých je mnoho předmětů a dítě se
v tomto velkém množství informací
obtížně orientuje. A tak obvykle
rodič v přesvědčení, že činí pro své
dítě to nejlepší, dělá v hlavičce dítěte chaos. Vždyť ne nadarmo se říká,
že méně znamená více. Proto je
důležité začít nejprve s obrázky, na
kterých je znázorněný jeden předmět, pokud možno zpočátku černobílý nebo co nejméně barevný,
neboť velká barevnost odpoutává
pozornost dítěte od samotného
předmětu.
Vývoj slovní zásoby závisí na předchozích zkušenostech dítěte,
pochopení situací a logických vztahů. Teprve pak se jednotlivá slova
stanou součástí slovní zásoby. Nové
slovo a jeho obsah musí dítě nejprve pochopit a teprve potom je možné, aby se toto slovo stalo součástí
jeho slovní zásoby. Je rozdíl mezi
slovní zásobou pasivní, tj. slova, kterým dítě rozumí, ale ještě je aktivně
při komunikaci nepoužívá. Aktivní
slovní zásoba je okruh slov, které
dítě již samo používá.
V současné době je právě oblast
slovní zásoby hodně opomíjena.
Dítě je obklopeno informacemi
z televize, z počítačů i různých počítačových her. Málo se dětem čte,
zpívá či jen tak s ním povídá. A právě
živé slovo, především z úst maminky, je hodně a hodně důležité. Povídání a nepředstíraná pozornost
dospělých rozvíjí nejenom komunikaci dítěte, jeho slovní zásobu a
v obecném pohledu řeč, ale celou
jeho osobnost včetně sebevědomí
a sebehodnocení.
Pro srovnání si uveďme počet aktivně podezřívaných slov s přihlédnutím k věku dítěte. V 1 roce používá
dítě pět až sedm slov, v roce a půl 70
slov, ve dvou letech 270 až 300 slov,
ve dvou a půl letech 350 až 450 slov,
ve třech letech používá dítě v průměru tisíc slov, ve třech a půl letech
1200 slov, ve čtyřech letech 1500,
v pěti letech 2 tisíce slov a v šesti
letech je to 2,5 až 3 tisíce slov. Je to
pouze porovnání v obecné rovině,
u každého dítěte je to samozřejmě
jiné. Záleží nejen na podmínkách,
v kterých dítě žije, ale i na dispozici
a jeho individuálních a specifických
zvláštnostech. PhDr. Vlasta Šedá
speciální pedagog a
logoped PPP Kadaň

S novým školním rokem startuje i evropský projekt
„Nová škola“, to je název projektu,
jehož výstupy se začínají na naší škole
realizovat s počátkem nového školního roku.
Pravda, pro drobné nejasnosti kolem
pořízení tolik potřebného počítačového vybavení se posunula rekonstrukce nové počítačové učebny a její
předpokládané zprovoznění je naplánováno na konce října, přesto ke konci srpna proběhlo školení pedagogického sboru k tvorbě digitálních
učebních materiálů, jejichž pilotáž se
pozvolna spustí od počátku října.
ilustrační foto

Digitální učební materiály budou
vznikat k různým vzdělávacím oblastem finanční gramotnost nevyjímaje.
Tyto materiály budou pak díky velmi
dobrému serverovému řešení, jež
bylo pořízeno z projektových peněz
také, přístupny pro všechny uživatele
ve škole i mimo školu.
Během školního roku pak projdou
paní učitelky a páni učitelé desítkami školení, která si sami vybrali a do
projektu naplánovali, bude se jednat
o matematickou a přírodní gramotnost, ICT a cizí jazyky.
Čtyři vyučující anglického jazyka, Mgr.
Jirovcová, Mgr. Kutílková, Mgr. Černá
a Mgr. Špillerová, pak mohou dětem
předávat to, co získaly na čtrnácti-

Tel.: 775 301 902

dáno za výstup z projektu – počítače,
zobrazovače, programy atd., atd.
Pro mne jako ředitelku školy je potěšením sledovat, jak evropské peníze
pomáhají zvyšovat kvalitu pedagogů
a jak pomáhají zlepšovat jejich práci
s dětmi a pro děti.
V příštím příspěvku se budu věnovat velkému úspěchy školy a tím je
zapojení do projektu RSPP VIP II a
jeho pokračování, jímž je RAMPS VIP
III a zřízení pozice školní psycholožky,
informace na www.1zsklasterec.cz.
Radostný školní rok všem žákyním
a žákům školy, jejich rodičům, mým
zaměstnancům a všem, kteří škole
rádi, vstřícně a nezištně pomáhají!
J. Dimunová, ředitelka ZŠ Krátká

Psí útulek najdete nově také na facebooku
Facebook - fenomén dnešní doby,
kdo ho nemá, jako by nebyl. Pozornosti uživatelů této sociální sítě, kterou využívají miliony lidí po celém
světě, neušli ani ti, kdo potřebují
lásku a péči lidí víc, než si dokážeme
připustit. Jsou opuštění, plně odkázaní na dobrosrdečnost lidí, touží po

PROSÍME, VEMTE SI NÁS !!

MH TRANS nabízí
PŘEPRAVU OSOB A ZBOŽÍ
Velké auto (7 osob). Jezdíme novými auty za zaváděcí ceny.
Koncesi máme.

denních zahraničních jazykových
kurzech posilujících buď konverzační
schopnosti, či dovednosti didaktické,
tyto dovednosti získávaly v jazykových školách na Maltě a v Dublinu.
Nadšení, s nímž se vrátily, potvrdilo
správnost výběru šablony, jejímž
výstupem jsou právě tyto kurzy.
Trvání projektu je naplánováno do
16. 7. 2013, do této doby škola splní
všechny výstupy, jimiž v tomto projektu jsou tzv. podpořené osoby, jimiž
jsou jen a jen žáci a učitelé školy, ne
to, co je někdy z neznalosti věci poklá-

PSÍ ÚTULEK Klášterec nad Ohří
navštivte nás, děkujeme

něžném pohlazení, po teplu domova.
Jejich současný život je pro ně stresující a nedůstojný. Řeč je samozřejmě
o pejscích, kteří musí dočasně sdílet
nepohodlí psího útulku. I když je jim
věnována maximální péče, nikdo z
nás by jejich psí život nechtěl prožít.
Pomoci některému z těchto psích
„nalezenců“ není přitom až tak složité.
Stačí si udělat procházku do Ciboušova a navštívit zdejší útulek. Vyhlédnutého psa dostanete zadarmo, zaplatíte pouze poplatek za jeho očkování a
očipování (maximálně však 500,- Kč),
které veterinář provádí u každého
nového přírůstku.
I když ... i zde platí určitá pravidla.
Osvojení pejska z psího útulku není
nárokové a záleží na rozhodnutí
správce psího útulku, zda vám ho
vydá. Je proto dobré si nejdříve vše
dobře promyslet, získat pár informací
a potom se zodpovědně rozhodnout.
K tomu vám mohou pomoci informace, které naleznete na internetových
stránkách města na adrese www.
klasterec.cz v části věnované přímo
psímu útulku. Najdete zde i aktuální
fotogalerii všech jeho psích obyvatel.
Do útulku se můžete přijít i nezávazně podívat. Možná si při své návštěvě
některého pejska oblíbíte natolik, že
potom bude vaše volba jednodušší.
-ronyOtvírací doba útulku:
Po-Pá 9.00-11.00; 14.00-17.00
So-Ne 8.00-09.00; 14.00-16.00
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Koncertní sezóna právě začíná

OK Percussion Duo
Stejně jako v předchozích letech také
v letošním školním roce připravila
základní umělecká škola pro milovníky vážné hudby řadu zajímavých
koncertů v podání vynikajících sólistů
i hudebních těles.
Koncertní sezónu 2011/2012 zahájí ve
čtvrtek 22. září na kláštereckém zámku
Adamusovo trio. Soubor, jehož členy
jsou hobojista Jan Adamus, houslistka
Jitka Adamusová a klavíristka a cembalistka Květa Novotná, se věnuje jak
hudbě barokní a klasické, tak hudbě
romantické a moderní. Adamusovo
trio koncertovalo ve většině evropských zemí, např. v Německu Rakousku, Španělsku, Švýcarsku či ve Francii a
své umění na poli hudebním prezentoval soubor i posluchačům v exotických Spojených arabských emirátech.
V říjnu se zámeckým koncertním sálem
ponese zpěv absolventky pražské
AMU, nadějné české mezzosopranistky Jarmily Kosinové. V repertoáru
devětadvacetileté zpěvačky najdeme
árie z děl J. S. Bacha, G. B. Pergolesiho
či G. F. Händela.
Třetí vystoupení koncertní sezóny
ovládnou struny. Divákům se tentokrát představí netradiční smyčcový
kvartet Scott Joplin‘s Ragtime String
Quartet. Soubor vznikl v roce 1997
jako netradiční sdružení karlovarských
symfoniků. Hudba Alexeje Saakyana
(housle), Radka Svobody (housle),
Miljo Mileva (viola) a Petra Pitra (violoncello) zněla v Rudolfinu, ve Španělském sále Pražského hradu, na Žofíně,
v Grandhotelu Pupp a dokonce i na
Žižkovské televizní věži. Tomuto souboru se tleskalo také v Bayreuthu, Mnichově, Madridu i v dalekém Japonsku.
Jak o svém kvartetu mluví sami jeho
členové „soubor hraje hudbu, při které se potápěl Titanic, ilegálně pálila
whisky a babička Marilyn Monroe
prožívala první neobratné pokusy s
vlasovým odbarvovačem. Jako delikatesu servíruje ansámbl broadwayské
šlágry z muzikálů West Side Story, Cats
a Snow White, to vše v interpretaci,
která nezřídka vyráží dech. Při dobrém
rozmaru dojde i na dřevní jazzové průkopníky J.S. Bacha, W.A. Mozarta či dle
přání A. Dvořáka.“
První měsíc nového roku bude na
kláštereckém zámku patřit sólistovi
Národního divadla Pavlu Červinkovi,
který k nám zavítá se svým pěveckým
recitálem. Barytonista Pavel Červinka
má za sebou účinkování v operách
světových i českých skladatelů (Carmen, La traviata, Rigoletto, Prodaná
nevěsta, Hubička, La Bohéme,...).
V únoru osladí život milovníkům hudby ženské trio Musica Dolce Vita. Mezzosopranistka Daniela Demuthová,
flétnistka Žofie Vokálková i harfenistka a básnířka v jedné osobě Zbyňka
Šolcová patří mezi talentované české
umělkyně. Všechny tři jsou absolvent-

ky pražské konzervatoře a mají za
sebou úspěchy na poli koncertním i
soutěžním. Flétnistka Žofie Vokálková
získala v září roku 2000 jako první Evropanka Special Prize v prestižní soutěži
„Web Concert Hall Competition“ v
New Yorku.
Na březen připravila základní umělecká škola pro posluchače koncert Českého tria. Současné České trio - hrající
od roku 1999 ve složení Dana Vlachová
(housle), Miroslav Petráš (violoncello) a
Milan Langer (klavír) - pokračuje v práci
předchozích slavných trií téhož jména,
která v téměř nepřetržité řadě od roku
1897 šířila slávu českého interpretačního umění. Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje ročně desítky koncertů
doma i v zahraničí. Vedle pravidelného
hostování na evropských koncertních
pódiích si získal soubor svou pevnou
pozici i u zámořských posluchačů
- ve Spojených státech a v Japonsku.
Soubor bývá pravidelným hostem
významných mezinárodních hudebních festivalů. V jeho repertoáru najdeme například skladby Sergeje Rachmaninova, Josepha Haydna, Josefa
Suka, Petra I. Čajkovského, Bohuslava
Martinů nebo Antonína Dvořáka.
Posledně zmiňovanému bude patřit
následující dubnový koncert. Manželé
Kristina a Martin Kasíkovi předvedou
Dvořákovy humoresky pro čtyřruční
klavír. Hudebně literární večer doplní
recitace v podání známého českého
herce Jana Šťastného. Vynikající interpretační talent Martina Kasíka dokládá
jeho vítězství na Mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro 1998, na
Young Concert Artists Competition v
New Yorku i zisk Davidoff Prix 2000 pro
nejlepšího českého interpreta.
Závěr koncertní sezóny bude tentokrát
zcela originální. Zapomeňte na zpěváky, houslisty či klavíristy. Poslední z
řady koncertů bude totiž patřit dvěma
talentovaným bubeníkům - Martinu
Opršálovi a Martinu Kleiblovi - vystupujícím pod názvem OK Percussion
Duo. Vedle dopoledního výchovného
koncertu pro základní školy čeká klášterecké posluchače večerní Bubenická
show. Abyste nešli úplně do neznáma,
můžete na stránkách bubenického
dua www.okpd.cz zhlédnout několik
videoukázek z jejich vystoupení. -lara-

DLOUHODOBÝ
PRONÁJEM BYTŮ
1+KK (35 m2) v ul. Pražská,
Klášterec n. O.,
nájemné 3.400,- + zálohy na energie,
kauce
(3 měsíční nájmy vč. záloh na energie)
info na email: info@jzreality.cz
nebo na

Tel.: 602 137 727

YAMAHA – silné motory nebo hudební škola?
V Klášterci nad Ohří je již od loňského roku otevřena pobočka YAMAHY.
Nejedná se o žádný klub motorkářů
ani příznivce elektroniky, jak by se na
první pohled zdálo. Pro mnohé bude
možná překvapením, že je to pobočka hudební školy známé téměř po
celém světě. Podle názvu je patrné,
že systém škol vznikl v Japonsku, kde
funguje již od r. 1954.
V klášterecké pobočce YAMAHY se
vyučují předškolní programy pro
děti již od 4 měsíců do 7 let. Kurzy
jsou zaměřené na utváření hudebního sluchu. „V programu pro věkovou
kategorii od 1,5 roku do 4 let děti procvičují soustředění, koordinaci pohybů, rozvíjí řeč a fantazii, a to za pomoci
hudebně pohybových a rytmických
her, poslechu skladeb klasické hudby
a hry na Orffovy hudební nástroje.
Pro předškoláky je pak určen program
cíleného hudebního rozvoje,“ říká
zřizovatelka pro oblast středních a
západních Čech Diana Mušková.
„Děti poznávají různé styly hudby – od
populární po tzv. vážnou. Učí se rozlišit
dynamiku, rytmus, formu, výšky tónů.
Děti samy nebo s pomocí rodičů rytmi-

zují za doprovodu písniček a básniček.
Zároveň mají prostor se samy pohybově vyjádřit,“ dodává certifikovaná
lektorka Yamahy Andrea Hamáková
a ještě vzkazuje rodičům: „Přijďte si

lekci nezávazně vyzkoušet! Termíny
výuky naleznete na webu www.hudbaproradost.cz, kde si můžete zároveň
zaregistrovat bezplatnou zkušební
lekci kdykoli průběhu školního roku.“

Připravit, namířit, pal !
Dům dětí a mládeže Volňásek spolu
se střeleckým klubem AVZO Měděnec pořádá tradiční střeleckou soutěž Veselý brok. Soutěž ve střelbě
ze vzduchovky pro kluky i holky od
3. do 9. tříd základních škol se uskuteční na hřišti ZŠ Petlerská v pátek
30. září.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá.
Soutěží jednotlivci rozdělení do třech
kategorií podle věku. Každý střelec
má šest ran, střílí se do kovových
terčů. Soutěž zahajuje I. kategorie
(3. až 5. třída) ve 14 hodin, o hodinu
později se na start postaví soutěžící z
II. kategorie (6. až 9. třída) a po nich
se vzduchovky chopí dospělí. Pro
nejlepší soutěžící a ostrostřelce jsou
připraveny odměny. Tak neváhejte a
přijďte si i vy vyzkoušet svoji přesnou
mušku.
-lara-

LÁZNĚ EVŽENIE A.S., KYSELKA 104, 43151 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Pracovní příležitosti pro Vás!
Lázně Evženie a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Fyzioterapeut

Požadujeme:
• dokončené odborné vzdělání v oboru
• praxe ve zdravotnickém oboru vítána,
možno i pro absolventy
• občanskou bezúhonnost
• spolehlivost, pracovní nasazení
• aktivní znalost cizích jazyků vítána

Nabízíme:
• zajímavé platové ohodnocení
• příjemné a moderní pracovní
prostředí
• nástup možný ihned
• možnosti dalšího vzdělávání v oboru

Kontaktní osoba: Pavel Vrba, DiS.
Tel.: 474 698 755
E-mail: vrba@lazneevzenie.cz
Své nabídky s životopisem zasílejte na výše uvedené kontakty.

V sedle koně si to všichni užili

Po roce se za stájemi v Cihlářské ulici opět
sešli chovatelé koní z Klášterce i přilehlého
okolí, aby změřili své síly na 4. ročníku Koňského srandamače. Na amatérské jezdce
a jezdkyně čekaly již tradiční disciplíny
- Poslušnost, Lov na medvěda, Jízda zručnosti, Slalom a Barely. Inspirací byli i pro
tentokrát profesionální jezdci rodea, ale s
ohledem na soutěžící byly překážky přizpůsobeny tak, aby neohrozily zdraví jezdců
ani koní. Na věkové kategorie se zde nehraje, a tak byly podmínky pro všechny stejné. I
když na vítěze čekal krásný dort, o špičkové
výkony závodníkům rozhodně nešlo. Chtěli
si především užít příjemný den a sejít se s
kamarády a milovníky těchto nádherných
zvířat. A to se určitě povedlo. Tak zase na
shledanou za rok na jubilejním 5. ročníku
Koňského srandamače.
-rony-
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35. výročí založení
ZŠ v Petlérské ulici
V 70. letech výrazně vzrostl v Klášterci
nad Ohří počet obyvatel a tato situace
musela být řešena výstavbou nového
školského zařízení. Škola v Petlérské
ulici s osmnácti třídami tvořenými
350 žáky zahájila svou činnost dne 1.
září 1976. Počet dětí, jež se zde vzdělávaly, po celých deset let stoupal a
ve školním roce 1985/86 tuto budovu navštěvovalo dokonce 723 žáků.
V současné době se stav dětí pohybuje kolem čísla 310.
V„předrevolučním“ období škola dobře plnila tehdejší osnovy, což se prokázalo výraznými úspěchy v soutěžích a
olympiádách. K tomuto období patří
časté výjezdy do škol v přírodě, práce
pionýrské skupiny, využívání možností
tehdejších patronátních smluv, pořádání oblíbené „Šlapačky Ohníčku“
s představeními známých zpěváků a
v neposlední řadě i účast na různých
akademiích a spartakiádních vystoupeních, nouze nebyla ani o mnohé
kulturní a poznávací zájezdy.
Celospolečenské změny po roce 1989
ovlivnily vývoj i tohoto zařízení. Škola
získala v roce 1993 právní subjektivitu,
byla zřízena počítačová učebna, a tedy
zahájena výuka informatiky. V posledních letech škola pracovala na mnoha
projektech, má například své hudební
CD a za zmínku stojí i výjezdy do Francie, Německa, Holandska a na Slovensko. V současné době se pozornost ve
škole zaměřuje na inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s CPIV v Mostě. Základní škola v Petlérské ulici je přístupná již
od přípravných ročníků všem žákům,
i dětem imobilním. Budoucnost školy
je spatřována v zařízení, které využije
svůj potenciál společně s DDM během
celého dne, kromě dopolední výuky
budou děti moci využít nabízenou
odpolední zájmovou činnost.
K příležitosti 35. výročí založení naší
školy bude dne 27. září 2011 v dopoledních hodinách pro žáky připraven
sportovně-kulturní program a odpoledne se nejen děti, ale i rodiče a veřejnost mohou těšit na živou hudební
produkci a možnou prohlídku školy a
celého areálu. Ve večerních hodinách
se dále uskuteční setkání pracovníků
školy, kteří zde působí či působili.
Do následujících let popřejme škole
mnoho dalších výrazných úspěchů
vycházejících především z píle a svědomitosti žáků.
Zdeněk Růžička, ředitel školy

VZPOMÍNKA
27. 9. 2011 by s námi
Tomík Potomský
oslavil 21. narozeniny.
Bohužel tomu tak
není a my můžeme
jen vzpomínat.
Bolest v našich srdcích je stále stejně
silná. Myslíme na Tebe a věříme, že jsi
stále s námi.
Tvoje milující rodina a přátelé.



KONTAKTNÍ MÍSTO
NOVĚ OTEVŘENO!!
Navštivte nás v nově otevřeném centru
Českomoravské stavební spořitelny

Komerční centrum
Chomutovská ulice 206
Klášterec nad Ohří

Tel.: 603 875 195
ŘÁDKOVÁ
Kurz FJ pro začátečníky, září až květen. Cena 3 200,- Kč.
Tel. 724 832 756
Naučím kvalitně anglický jazyk, připravím na zkoušky. Časově se přizpůsobím.
Tel. 725 180 146
Pronajmu sklad/dílnu v Klášterecké
Jeseni, 220/380V, telefon, voda, zastřešená nakládací rampa + dvorek, kladka
na půdu, dobrý přístup hned od hlavní
silnice. Cena dohodou - levně.
Tel.: 724 185 746
Pronajmu byt 2+1 s balkonem na
novém sídlišti. Zateplený, plastová
okna, plovoucí podlahy. Volný od 1.10.
2011, nájem 5 900,-Kč + energie. Podmínka 2 nájmy dopředu.
Tel.: 775 301 902
Pronajmu nebytové prostory po
rekonstrukci o velikosti 14m2 v
Klášterci na autobusovém nádraží.
Nájem 2000,- Kč + energie. Volné od
1.10. 2011.
Tel.: 775 301 902

INZERCE

Stavební bytové družstvo
Klášterec nad Ohří
nabízí nejvýhodnější nabídce k přidělení

byt 1+2, číslo bytu 1, na adrese 17.listopadu 521,Klášterec nad Ohří
Bližší informace poskytne správa SBD, pí. Jelínková tel. 474 316 612 nebo p. Auf
- tel. 474 316 616.
Nabídky v zalepené obálce označené “Neotvírat - nabídka - přidělení bytu“
přijímá sekretariát správy do 10. 10. 2011 do 15 hodin.
Uchazeč do nabídky uvede kromě jména, adresy a tel. čísla také způsob, výši a
termín úhrady nabízené částky. SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
Minimální výše cenové nabídky je 325.000,- Kč.

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

veterinární okénko
Vážení čtenáři,
do tohoto vydání Kláštereckých
novin jsme pro vás připravili další
aktuální veterinární téma. V poslední době se ve veterinární ordinaci
často setkáváme s potížemi trávicího traktu jak u pejsků, tak u kočiček.
Hlavními příznaky, kterých si majitelé nejprve všimnou, jsou zvracení a
průjem. Zvířátko je většinou apatické, skleslé, nechce jíst a má bolestivé
bříško. Příčin trávicích potíží je velké
množství, já bych se chtěla nyní ale
zaměřit na trávicí potíže způsobené
vnitřními parazity.
Parazitóza, která v poslední době
nabývá na významu, je giardióza.
Jedná se o jedno z nejrozšířenějších
parazitárních onemocnění trávicího traktu, ačkoli stále ještě není
příliš v povědomí veřejnosti. Původcem onemocnění je prvok Giardia,
který parazituje v tenkém střevě
psů i koček. Jedná se takzvanou o
zoonózu, což znamená, že je přenosné i na člověka! Klinické příznaky mohou být různě závažné, od
bezpříznakového vylučování cyst,
které následně kontaminují vnější
prostředí, přes průjmová onemocnění s příměsí krve a hlenu. Onemocnění mívá bohužel chronický
průběh s možnými recidivami,
záleží však individuálně na každém
zvířeti – zejména na jeho věku, imunitě a celkové kondici.
Vždy je nutná léčba vhodnými antibiotiky a odčervení odčervovacími
tabletami s účinnou látkou fenbendazol. Prevencí před tímto onemocněním je dobrá hygiena chovu,
zejména u velkého počtu zvířat. Při
prevenci i léčbě onemocnění pomáhají preparáty s obsahem výtažku z
rostliny Yucca sidigera, které prostřednictvím tzv. saponinů narušují
buněčnou membránu parazita a
tak znemožňují jeho vstřebání do
organismu. Na trhu je velký výběr
preparátů – doplňků stravy s obsahem yuccy, která je již také zařazena
do některých značek krmiv nebo
pamlsků.
Pro doplnění přidáváme preventivní odčervovací program. Doporučené schéma pravidelného odčervení
je následující: u březích fen 2 až 3
týdny před porodem, poté každé
2 až 3 týdny až do odstavu. Štěňata
a koťata ve stáří 2 až 3 týdny, poté
každé 2 až 3 týdny do odstavu, do
půl roku každý měsíc. Dospělí psi
a kočky – záleží na promořenosti v
prostředí, doporučeno je čtyřikrát
ročně vždy po třech měsících. Při
výskytu parazitů v trusu je nutné po
odčervení opět podat tabletu po
dvou týdnech. Odčervovací tableta
zajistí jednorázové odčervení.
U kočiček existují i pipety k vnitřnímu odčervení, které se aplikují mezi
lopatky přímo na kůži po odhrnutí
srsti. Pipety usnadňují podání antiparazitik kočičkám. Pipety s kombinovaným účinkem proti vnějším
a vnitřním parazitům působí jeden
měsíc, nejsou ovšem účinné proti
tasemnicím.
Pokud máte jakékoli dotazy, rádi
vám je zodpovíme osobně, telefonicky či na našem emailu vetmeda@email.cz
MVDr. Petra Honomichlová
Veterinární klinika U Koupaliště

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 30. září
Zámek - Galerie Thun
VÝSTAVA MINERÁLŮ A HORNICKÉ
HISTORIE
do 30. září
Galerie Kryt
MIŠ MAŠ
Výstava kláštereckých výtvarníků profesionálů i úspěšných amatérů
do 30. září
Zámecká věž
NA CESTĚ
Výstava fotografií Františka Červeného

27. úterý v 17 hodin
Kino Svět
MEDVÍDEK PÚ
USA 2011, 70 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
28. a 29. čtvrtek v 17 hodin
Kino Svět
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
- 2. ČÁST
VB/USA 2011, 130 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč
30. pátek a sobota 1. října v 19.00 hodin
Kino Svět
LIDICE
ČR 2011, 126 minut. Mládeži do 12 let
nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

22. září od 19 hodin
Zámek - renesanční sál
ADAMUSOVO TRIO
Pořádá ZUŠ Klášterec nad Ohří

náš
tip

Říjen: 1. sobota v 19.00 hodin

LIDICE
ČR 2011, 126 minut.

Ne každý ví, že událost, jež
otřásla celým světem, začala jako příběh obyčejného
sukničkáře. Václav Fiala se
zamiluje do Aničky ze Sudet,
doma ho však čeká těhotná
žena. Dopis, ve kterém Aničku lživě informuje, že „něco“
podnikl a musí do ústraní,
poslouží krátce po atentátu
na Reinharda Heydricha jako
záminka k vyhlazení Lidic.
Skutečnou událostí je inspirovaný také příběh druhého
hrdiny Františka Šímy, který
nešťastnou náhodou při opilecké rvačce zabije svého syna. Vyhlazení Lidic tedy přežije
nic netušíc ve vězení a po válce se vrací domů, kde ho čeká holá pláň. Stane se tak paradoxně jediným lidickým mužem, který přežil tuto tragédii. S cejchem vraha není však
žádoucí.
Mládeži do 12 let nevhodné, Vstupné: 70,- Kč
22. září v 19 hodin
Kino Svět
STROM ŽIVOTA
USA 2011, 138 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 75,- Kč
23. září od 21 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
PRO DOSPĚLÉ
23. a 24. sobota v 17 hodin
Kino Svět
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
USA 2011, 137 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
25. září od 15 hodin
Kulturní dům
O RŮŽENCE
Pohádku pro děti hraje divadlo Kapsa.
Vstupné: 50,- Kč

1. října od 20 do 22 hodin
Zámek
NOČNÍ VĚŽ
Vystoupejte na zámeckou věž a prohlédněte si krásy Klášterce a nejbližšího okolí z
výšky a v šeru noci.
V 21:00 a 22:00 bude na nádvoří zámku
k vidění originální „Živý klášterecký orloj“.
Vstupné: 20,- Kč, slevy 10,- Kč
4. a 5. října od 19 hodin
Kino Svět
INTIMNÍ PAST
USA /Velká Británie 2011, 91 minut, české
titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
6. října od 17 hodin
Zámek - Galerie Thun
Salón kláštereckých výtvarníků
Vernisáž tradiční výstavy kláštereckých
umělců a přátel. Výstava potrvá do 28. 10.
od 6. října do 30. listopadu
Zámek
VELKÁ KRYSÁCKÁ VÝSTAVA

LÁZNĚ EVŽENIE A.S., KYSELKA 104, 43151 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Pracovní příležitosti pro Vás!
Lázně Evženie a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Recepční

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání
• praxe v hotelovém zařízení nebo zdravotnictví vítána
• občanskou bezúhonnost
• spolehlivost, pracovní nasazení
• aktivní znalost cizích jazyků

Nabízíme:
• zajímavé platové ohodnocení
• příjemné a moderní pracovní
prostředí
• nástup možný ihned

Pedikúra, manikúra, gely, masáže

Klášterec n.O. - tel.: 734 675 207
Kdykoliv, možno i u Vás doma

Kontaktní osoba: Libuše Kalinová, marketing manažer
Tel.: 474 698 746
E-mail: kalinova@lazneevzenie.cz
Své nabídky s životopisem zasílejte na výše uvedené kontakty nejpozději do 30. 9. 2011.
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Atleti přivezli z Evropských her šest medailí Spoustová na MS v Istanbulu desátá
Na největší vrchol letní sezony, kterým byly Evropské hry
mládeže v Brně, jsme odjížděli s cílem vybojovat dvě medaile. Vzhledem k výkonům byli i další kandidáti, ale pro ty to už
nemělo být tak jasné, protože je čekal větší boj s konkurencí
z Maďarska, Ruska, Velké Británie, Lotyšska, Slovenska, Slovinska, Malty a Ukrajiny. Přihlášeno bylo více než 900 atletů.
Za náš oddíl bojovalo celkem 8 závodníků. Nakonec jsme
dokázali vybojovat neuvěřitelných a nečekaných 6 medailí. V kategorii r. 2000 se to díky Danielu Vejražkovi povedlo
hned dvakrát a byly to rovnou dvě zlaté medaile, a to v běhu
na 60 m a 600 m. V nejkratším sprintu vyhrál Dan suverénně.
V běhu na 600 m to byl nádherný souboj, který náš závodník
vyhrál o pouhé 2 setiny vteřiny.Další medaili do sbírky přidal
Vašek Zahrádka v hodu míčkem. Nový osobní rekord 53,98
m mu zajistil bronzovou medaili. V běhu na 60 m vybojoval
Vašek 11. místo, Matěj Vejražka 21. z 61. Hanička Čechová
skončila 39. z 88. Ve skoku dalekém Danovi chyběly 3 cm, aby
postoupil do finále, a výkon 398 cm mu nakonec stačil na 11.
místo. Výsledky dalších našich atletů v této disciplíne: Vašek
394 cm, nový os. rekord a 15. místo, Matěj 333 cm, nový os.
rekord, Hanička 317 cm, os. rekord a Maruška Dvořáková
261 cm. Hod míčkem: Maruška 24,78 cm, 18. místo. V běhu
na 600 m si Hanička (2:08,37) i Maruška (2:20) vytvořily os.
rekord. Matěj hned po startu bohužel spadl a doběhl v čase
2:23. V kategorii chlapců r. 1999 jsme vybojovali tři medaile. O všechny se postaral Ondra Chloupek. V běhu na 60 m
časem 8,58 sec. (os. rekord) získal bronz a ve skoku dalekém
O. Chloupek, V. Zahrádka a D. Vejražka
výkonem 457 cm (os. rekord) a v běhu na 800 m stříbro.
V kategorii chlapců r. 1998 se na trati 800 m představil Lukáš
Bartoň. Ani vytvoření osobního rekordu 2:19,78 nestačilo na lepší než nepopulární 4. místo. Nejstarší z naší výpravy Jana
Dvořáková startovala v kat. 1996. Ve skoku dalekém si vytvořila os. rekord 429 cm. Běh na 60 m jí moc nevyšel, když zaběhla
čas 9,13 sec. Cíle těchto her děti nad očekávání splnily. Vytvořily si mnoho osobních rekordů a získaly plno zkušeností. Ukončily tak letošní sezonu na dráze a teď se budou připravovat na přespolní běhy a halovou sezonu, která začne koncem roku.
Klášterecký oddíl začne také připravovat přespolní běh, který se uskuteční v říjnu v kláštereckém zámeckém parku.

Sáňkařům začíná sezona. Hlavatý vybojoval bronz na MČR
O víkendu (10. - 11. září) se jelo Mistrovství republiky juniorů v jízdě na kolečkových saních ve Smržovce. Momentálně
má klášterecký klub SK Reál v této kategorii pouze jednoho zástupce Martina
Hlavatého, který se na tomto mistrovství
republiky umístil na 3. místě. Je to další
úspěch našeho závodníka v této juniorské kategorii, přestože v ní závodí teprve
prvním rokem.
Po tomto úspěšném závodě čeká Martina
ještě jeden pohárový závod ve Smržovce
a pak už bude jeho příprava směřovat na
zimní sezonu. Nejdůležitější budou pro
našeho sáňkaře světové poháry juniorů,
kam si Martin vyjel účast právě na uplynulém Mistrovství republiky.

Martin Hlavatý (vpravo) na stupních vítězů

Hokejový svět pláče. Letecká tragédie předčasně ukončila životy tří českých hokejistů

Hoši, děkujem ...

V neděli 11. září se také klášterečtí hokejoví fanoušci rozloučili s tragicky zemřelými hráči Janem Markem, Karlem
Rachůnkem a Josefem Vašíčkem, kteří se stali, společně s celým týmem Lokomotivu Jaroslavl, obětmi leteckého
neštěstí v Rusku. Před kláštereckým zimním stadionem se objevila spousta svíček a drobností, kterými místní fanoušci
uctili památku našich reprezentantů. První domácí zápas Klášterce s pražskou Kobrou, kterým měla pro Klášterec začít
letošní hokejová sezona, byl kvůli tragédii v Jaroslavli odložen a bude odehrán v náhradním termínu.

7. 9. 2011

Karel Rachůnek

7. 9. 2011

Jan Marek

7. 9. 2011

Josef Vašíček

Klášterecká zápasnice Michaela
Spoustová se zúčastnila ve dnech 13.16. 9. 2011 Mistrovství světa v zápase
žen v tureckém Istanbulu. Před odletem jsme se jí ptali, s jakým umístěním by byla spokojená. Odpověděla,
že když to bude do první desítky, tak
to bude brát jako úspěch.
Michaelo, jste desátá na světě, svůj
cíl jste splnila. Takže spokojenost
je na místě?
Je i není. Samozřejmě být do první
desítky na světě mě těší, ale pořád
trochu převažuje pocit, že to mohlo
být ještě o kousíček lepší. Ale musím
být objektivní a přiznat, že soupeřky byly velice dobré a v této váhové
kategorii se sešla opravdu velká konkurence 45 závodnic. Takže to bylo i o
štěstí v losu. A mně los, mimo jiných,
přisoudil i novou mistryni světa Kaori
Icho z Japonska, která byla absolutně
nejlepší.
MS bylo ale také nominačním
závodem pro olympiádu v Londýně. Tam automaticky postoupily
závodnice do 5. místa, což se vám
nepodařilo. Máte ještě šanci se do
Londýna dostat?
Ta šance tady ještě je v podobě tří
kvalifikačních turnajů, které se budou
konat v Bulharsku, Finsku a Číně. Ty
první dva jsou hlavně pro Evropanky,
což je asi naše jediná šance, jak se na
olympiádu dostat, protože„svět“ je už
trochu jinde. To potvrdilo i letošní MS

v Turecku. Nadvláda hlavně asijských
států (Japonsko, Čína, Ázerbájdžán,
Irán...) a samozřejmě Ruska je veliká. Zbytek zápasnického světa má
co dohánět. Londýn je pro mě velká
výzva a budu se snažit udělat vše pro
to, abych mohla naši republiku na
olympijských hrách reprezentovat.
Výsledky (váh. kat. 63 kg):
1. Kaori Icho (Japonsko)
2. Marianna Sastin (Maďarsko)
3. Nasanburmaa Ochirbat (Mongol.)
3. Ruixue Jing (Čína)
5. Ran Mi Kim (Severní Korea)
5. Elena Pirozhkova (USA)
...
10. Michaela Spoustová (ČR)

Dvě shodná vítězství a spokojenost nového trenéra
FK Klášterec - Baník Březenecká 4:1(4:0)
Minutou ticha za tragicky zesnulé české hokejisty zahájili klášterečtí fotbalisté
domácí utkání proti chomutovskému Baníku Březenecká. A už v první minutě
bylo jasné, kdo bude na hřišti pánem. Z levé strany nacentroval před gólmana Novotného Jan Bauer ve snaze najít hlavičku Josefa Papouška. Míč hlavu
našel, ale byla to hlava březeneckého kapitána Martina Faráře, který vsítil první
klášterecký gól, připsaný Josefu Papouškovi. V 17. minutě měli domácí namále,
když se před Gabrhelovou brankou ocitl Marcel Váňa a jen těsně minul centrovaný míč. Zápas by se pak možná odvíjel úplně jinak, ale kdyby ve fotbale
neplatí. Zato velmi často platí zásada nedáš dostaneš. A ta se ještě v téže minutě naplnila dokonale. Lukáš Štádlík napřáhl a z dvaceti metrů dostal Klášterec
do vedení 2:0. O tři minuty později bylo pro hosty ještě hůř. Pavel Škultéty našel
ve vápně hlavu Michala Škultétyho a ten se nemýlil. Klášterec vedl 3:0 a s hosty
to vypadalo všelijak. V 38. minutě všem domácím fanouškům zatrnulo, když
Zmrhal chyboval a Váňa se sám řítil na Gabrhela. Ten naštěstí nezazmatkoval a
míč vyrazil. Na konci poločasu si ovšem domácí obrana vybrala oddech, protože už o minutu později prošel před branku březenecký Vaňkát a pokusil se
blafákem překonat Gabrhela. Dvakrát hosté zaváhali a hořce litovali. V poslední minutě prvního poločasu přizvedl hostující obránce střelu Pavla Škultétyho
a brankář Novotný marně plachtil vzduchem. Do šaten se odcházelo za stavu
4:0 pro Klášterec.
Úkol dohnat a předehnat začali hosté naplňovat hned na začátku druhé části
hry. Už v její třetí minutě rozebrali domácí obranu a Vaňkát snížil na 4:1. Do
další výrazné šance se dostali hosté až v 71. minutě. Před Gabrhelem se ocitl
sám opět Zdeněk Vaňkát, ale se svou příležitostí naložil více než ledabyle a dal
vyniknout domácímu gólmanovi. Ruce do klína ovšem nesložili ani domácí
hráči a vypracovali si minimálně dvě výrazné šance. V obou se představil kapitán Michal Škultéty. Nejprve ovšem Novotného branku přestřelil. A o minutu
později nedokázal usměrnit míč hlavičkou mezi tyče, když byl tísněn obráncem. Poslední velkou šanci měli hosté v nastaveném čase. Střídající Martin Špicar ovšem nejprve narazil na velmi dobře chytajícího Gabrhela a volný míč pak
do bezpečí odklidil Petr Papoušek.
V nedělním utkání se před domácími fanoušky poprvé představil nový trenér
Karel Žďárský společně s novými asistenty Michalem Hádkem a Eduardem
Schillerem. Trenér Žďárský působil naposledy v Březně a Málkově a po zápase
si především pochvaloval, v jak perfektním stavu přebral mužstvo po trenéru
Jandovi.
FK Duchcov – FK Klášterec nad Ohří 1 : 4 (0 : 1)
Po domácí výhře 4:1 nad celkem Březenecká Chomutov se kláštereckým fotbalistům dařilo také na hřišti Duchcova. Tamní fotbalisty porazili vysoko 4:1 a
stále se drží na druhém místě skupiny B 1. A třídy krajského přeboru.
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