Noviny občanů města Klášterec nad Ohří

Měsíčník

„Rebelové“ zachraňovali život
paraglidista se po nepovedeném startu zřítil do lesa. Motorkáři pomáhali
záchranářům
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Zahájení lázeňské sezóny
již klepe na dveře

Na společné cestě Krušnohořím II.

Každoroční kulturní akce spojená
se svěcením minerálních pramenů
pod názvem Zahájení lázeňské sezony proběhne letos 11. 5. 2013 tradičně v areálu Lázní Evženie. Akci
pro Vás připravilo Město Klášterec
nad Ohří ve spolupráci s divadelním sdružením Klas a Základní
uměleckou školou Klášterec nad
Ohří. Partnerem této akce jsou Severočeské doly a.s. Můžete se těšit
na vystoupení herců, hudebníků,
zpěváků a tanečníků z Klášterce
nad Ohří a jeho okolí, ale také z
partnerské obce Grossrückerswalde. Připraveny jsou ukázky řemesel, stánkový prodej, občerstvení a
samozřejmě atrakce pro děti. Program akce naleznete uvnitř novin.
Srdečně zveme všechny obyvatele a
návštěvníky našeho města.
-mf-

Sloupek pro starostku
Vážení spoluobčané,
tímto vydáním Kláštereckých novin, se
vracíme zpět k jejich původní grafice.
Ale především tyto městské noviny
budou opět tvořit lidé z našeho města. Věřím, že pro vás budou noviny
přehlednější a zajímavější a že se vám
dostanou plnohodnotné informace o
dění v našem městě.
Každý 18. duben
je Mezinárodním
dnem památek a
sídel. V tento den
se
každoročně
organizují akce,
které slouží k popularizaci a propagaci významu zachování památek a
historických sídel v zájmu kontinuity
kultury a civilizace. Město Klášterec
nad Ohří získalo v roce 1999 cenu za
nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových
zón a městských památkových rezervací. Ve čtvrtek 18. dubna tohoto rokujsem se zúčastnila předávání cen za
loňský rok ve Španělském sále Pražského hradu a s nostalgií zavzpomínala,
když jsem byla přítomna předání tohoto ocenění pro naše město. Věřím, že
po letošní rekonstrukci Salla tereny a
obnovy Křížové cesty v zámeckém parku, se opět dostaneme mezi města, která budou na tuto cenu nominována.
Přeji všem příjemné nadcházející jarní
dny. Maturantům přeji šťastnou ruku
při volbě otázek a samozřejmě úspěšné
zakončení studia. Těším se na setkání
s vámi při kulturních, sportovních a
společenských akcích, které jsme pro
vás v našem městě připravili pro nadcházející měsíce.
Vaše starostka, Kateřina Mazánková

Jörgen Stephan a Ing. Kateřina Mazánková na společném setkání
Ve dnech 2. a 3. 4. 2013 proběhlo v rámci projektu „ Na společné cestě Krušnohořím II“ setkání zástupců samospráv a
pracovníků úřadů města Klášterce nad Ohří a obce Grossrückerswalde. Výše uvedený projekt probíhá od října 2012 a
zahrnuje několik společně plánovaných aktivit zaměřených na zlepšení spolupráce, kulturní a sportovní výměny a zvýšení
informovanosti obyvatel. Z partnerské obce zavítalo do Klášterce nad Ohří 8 pracovníků obecního úřadu, včetně pana
starosty Jörga Stephana, který byl i iniciátorem tohoto setkání v rámci projektu.
Vlastní setkání bylo zaměřeno na představení systému obecní samosprávy a funkcí plněných jednotlivými odbory MěÚ.
Základní popis činností obce na úrovni samosprávy a přenesené působnosti představila starostka města Ing. Kateřina Mazánková. Ing. Petr Hybner představil činnost příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří. Jednotliví vedoucí odborů
pak stručně představili konkrétní problematiku, kterou se zabývají.
více na str. 2

Za tajemným světýlkem na zámek
Dobrodružnou cestu musely podniknout děti společně s rodiči při procházce zámeckým parkem, než se dostaly
do cíle své výpravy a mohly spatřit
zámecké světýlko. Čekalo je plnění
divných úkolů, které si pro ně připravily ještě divnější pohádkové bytosti. A
že jich na jeden nedělní podvečer bylo
nespočet. V parku mohly spatřit tančící víly, několik vodníků nebo dokonce
samotné pekelníky. Vše ale dopadlo,
jak jinak než dobře, a na zámeckém
nádvoří pro všechny čekaly různé odměny. Příjemnou první jarní akci při-ronypravil DDM Volňásek.

Změna v kláštereckém zastupitelstvu
Od 25. března 2013 má klášterecké zastupitelstvo nového člena.
V úvodu zatím jeho posledního jednání složil slib zastupitele
pan Jaroslav Ježek (KSČM). V zastupitelské lavici nahradil Bc.
Jaroslava Kohouta (KSČM), který na svůj mandát rezignoval.
Pan Jaroslav Ježek (36) je v místní samosprávě nováček. Jeho
kandidatura do zastupitelstva byla v roce 2010 premiérová. Jako
první náhradník na kandidátce této strany se nyní - cca dva a
půl roku po volbách - stává zastupitelem. Podrobněji vám nového zastupitele města představíme v příštím vydání Kláštereckých novin.

Pietní akt

Dne 7.5. 2013 proběhne na
místním hřbitově pietní akt
k 68. výročí konce II. světové
války a osvobození.
Začátek je ve 14.00 hodin.

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

Vážení čtenáři,
Klášterecké noviny se vrátily zpět do
Klášterce. Tato krátká větička může
vzbuzovat u některých z vás údiv, protože jsme si vědomi toho, že mnozí z vás
ani nezaregistrovali, že se redakce těchto novin na více jak rok přesunula do
Mostu. Nechceme polemizovat nad tím,
zda-li to byl krok správný nebo špatný.
Úsudek o kvalitě informací jste si mohli
udělat sami.
Klášterecké noviny by měly být podstatným zdrojem informací o dění ve
městě. Čtenáři by zde měli najít zprávy
z oblasti místní samosprávy, kulturního
a společenského dění, sportu apod.
Věnovat by se měly také investičním akcím nebo dění na školách apod. Na nás
je, abychom vám dokázali tyto zprávy
zprostředkovat tak, aby se tyto noviny
opět staly vyhledávaným zdrojem informací. Klášterecké noviny se vrátí zpět
k některým oblíbeným rubrikám, které
dle našeho průzkumu občanům v novinách chybí. Jedná se například o rubriku
„Policie informuje“,„Mělo by vás zajímat“
nebo „Vítání občánků“ (jedna z nejoblíbenějších rubrik). Připravovat se však
budou i nové rubriky, které se budou
dotýkat hlavně života města a jeho občanů. Protože Klášterecké noviny čeká v
letošním roce významné jubileum (10
let jejich trvání), nabízí se možnost vrátit se zpět do minulosti a připomenout
vám občanům města jeho podstatnou
část novodobé historie. Prostor dostanou také postřehy čtenářů, kulturní přehledy či inzeráty. Budeme se snažit, aby
tyto noviny byly apolitické, nebudou
řešit žádné politické rozepře ani osobní výpady jak ze strany koaličních, tak
i opozičních zastupitelů. Nebudou se
však uzavírat názorům nebo připomínkám, které zde mohou být prezentovány například formou rozhovorů apod.
Nedílnou součást Kláštereckých novin
tvoří také jejich internetová příloha, která měla podobu fotogalerie. Od počátku existence novin zde byly publikovány tisíce fotografií z nejrůznějších akcí,
které byly bonusem nejen pro čtenáře,
ale pro všechny obyvatele města i jeho
návštěvníky, ale také pro občany žijící
nebo pracující mimo naše město nebo
republiku Bohužel v době vydávání
novin mosteckou redakcí tato služba
kláštereckým občanům ztratila na aktuálnosti. Naším úkolem proto bude těmto webovým stránkám opět vrátit jejich
aktuálnost a navíc pro vás připravujeme
úplnou změnu tohoto portálu.
Jsou před námi tedy nelehké úkoly. Už
v tuto chvíli jsme si vědomi, že k tomu
budeme potřebovat i pomoc vás - čtenářů a obyvatel našeho krásného města. Budeme rádi za každé vaše podněty,
připomínky nebo názory. Všechny kontakty na nás naleznete v tiráži těchto
novin. Z naší strany bychom vás ještě
chtěli požádat o trochu trpělivosti a
shovívavosti. Ne vše se nám asi hned
povede, jak bychom si představovali,
ale do dalšího čísla už vše „doladíme“ k
oboustranné spokojenosti.
Vaše redakce Kláštereckých novin

www.klnoviny.cz
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Policie informuje...

„Rebelové“ na čtyřkolkách zachraňovali život

Spory s rodiči nedokázal řešit

XDlouhodobé spory s rodiči řešil 30letý muž z Klášterce nad Ohří tím způsobem, že napadl matku. Fyzicky zaútočil
i na jejího bývalého manžela v bytě ve
Školní ulici. Požadoval vydání peněz,
křičel na ně, vyhrožoval napadením,
rozházel věci v bytě a oháněl se přitom
nožem. Již v minulosti takto donutil
matku vybrat téměř 58 tisíc korun z
vkladní knížky. Policisté muže zadrželi, obvinění z trestných činů loupeže a
nebezpečného vyhrožování si převzal
a skončil v policejní cele. Na státní zastupitelství bude podán návrh na jeho
vzetí do vazby.

Rušili klid a pořádek

XObvinění z výtržnictví čeká na dva
muže ve věku 19 a 23 let. Nad ránem
rušili veřejný klid a pořádek v Nádražní ulici. Po obyvatelích Klášterce nad
Ohří pokřikovali, blokovali provoz na
komunikaci a rozhazovali popelnice. V
případě odsouzení jim hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Uvedený trestný
čin vyšetřují policisté z místního obvodního oddělení.

Poškodili horkovod

foto: Tomáš Filip
Když se řekne „čtyřkolkář“, většina z lidí
bere tyto nadšence motorek se čtyřmi
koly jako ničitele přírody. Oni sami moc
dobře vědí, že je všechny - i když mnohdy neprávem - háží do jednoho pytle.
Jenže nebýt toho, že tato komunita lidí
tak drží při sobě a občas si vyjedou do
přírody, mohl být zmařen jeden lidský
život. Při jedné zimní nedělní vyjížďce
se tito milovníci silných strojů totiž stali
svědky nebezpečné a životu ohrožující
události, při které tuhla krev v žilách.
Na kopci Černý vrch u Lestkova měli
dostaveníčko paraglidisti. Motorkáři
se nějakou dobu kochali jejich odvahou a nakonec nastartovali své stroje a
odjížděli. V tu chvíli si ale všimli, že se

jednomu paraglidistovi nepovedl start a
zřítil se. Okamžitě se vrátili zpět a spolu
s ostatními paraglidisty zavolali rychlou pomoc. Pro zraněného muže začal
při teplotách okolo bodu mrazu boj o
čas. Na Černý vrch se totiž nedostanete
jinak, než pěšky, anebo se jen stěží vyšplháte právě na čtyřkolce. Čtyřkolkáři
neváhali ani chvilku a pomohli hasiče
i záchranáře dopravit - včetně jejich
nezbytného vybavení- přímo na místo
ke zraněnému a tím mu poskytnout
okamžitou pomoc. K paraglidistovi byl
nakonec přivolán i záchranný vrtulník,
který zraněného dopravil do nemocnice, kde se podrobil operaci nohy. Měl
tak velké štěstí, že záchrana přišla i díky
„rebelůn“ na čtyřkolkách, včas. -rony-

Přišlo na adresu redakce ...

Setkání s politiky na půdě sněmovny

XPolicejní komisař obvinil dva muže
z okresního města ve věku 26 a 35 let
z krádeže. V závěru minulého roku se
společně vydali do Klášterce nad Ohří a
podél silnice demontovali z teplovodního potrubí pozinkované opláštění. Svoji
činnost zopakovali ještě jednou, poškozené firmě způsobili svým jednáním
celkovou škodu ve výši 152 tisíc korun.
Vyšetřování probíhá na svobodě.

Neposílá dceru do školy

XOhrožování výchovy dítěte vyšetřují
policisté v Klášterci nad Ohří. Skutku
se dopustila 34letá místní obyvatelka.
Svou nezletilou dceru neposílá řádně
do školy a umožňuje jí tak vést zahálčivý život. Dívka má ve škole více než
padesát neomluvených hodin. Matka
takto jedná opakovaně, policisté zjistili, že za obdobné jednání byla řešena
Městských úřadem Kadaň v loňském
roce. Za uvedený trestný čin hrozí podezřelé až dva roky ve vězení.

Nejdřív počítač pak televizor

XŽena z Klášterce nad Ohří se obrátila
na místní oddělení policie a oznámila
zmizení televizního přijímače. Z uvedené krádeže byl obviněn 21letý příbuzný, který v uvedenou dobu v bytě
přespal a následně se do domu vrátil a
televizor odcizil. Kromě toho policisté
zjistili, že o několik dní dříve odnesl z
domu počítač. Tehdy využil chvíle, kdy
žena odešla do zaměstnání a on zůstal
v bytě sám. Vyčíslená škoda – 15 tisíc
korun. Obvinění z krádeže si již převzal, vyšetřování nadále pokračuje.

Ve středu 3. 4. 2013 se nás, šest studentů z GSOŠ Klášterce nad Ohří, vydalo
na fantastickou exkurzi do Prahy. Jako
doprovod s námi jela Mgr. Drahuše
Uzsáková a naším skvělým „průvodcem“ byl pan Josef Suchý, předseda KR
Ústeckého kraje ve Věcech veřejných.
Pouze díky jeho iniciativě a ochotě
jsme měli naprosto ojedinělou příležitost navštívit Poslaneckou sněmovnu
ČR, Poslanecký klub Věcí veřejných,
být na tiskové konferenci, a dokonce
diskutovat s předními politiky. Neméně atraktivní byla možnost zhlédnout
originály, popřípadě kopie důležitých
státních dokumentů, mezi nimiž byly
zastoupeny například listiny pocházející již ze 13. století. nebo úmluvy týkající se druhé světové války. Třešničkou
na dortu pak pro nás bylo povolení
najíst se v jídelně našich politiků.
Vidět na vlastní oči, jak probíhá hla-

sování v Poslanecké sněmovně a poslouchat jednotlivé projevy našich
poslanců a poslankyň, které obvykle
vídáme pouze v televizi, shledávám
velice užitečným a přínosným. Podat
si ruku a tváří v tvář projednávat aktuální problémy s ikonou české politické
scény, Mgr. Radkem Johnem, mi ještě
více zvedlo náladu a na malý okamžik
dalo pocit důležitosti. Jako velice příjemné můžu také považovat setkání s
Davidem Kádnerem, vlídným poslancem za Ústecký kraj, který nám také
ochotně zodpověděl všechny věcné
dotazy naší skupiny.
Za celou skupinu studentů bych tímto
chtěl poděkovat vedení města Klášterce nad Ohří, vedení GSOŠ a panu Josefu Suchému, díky nimž jsme bohatší
o cenné zkušenosti a zážitky z této
vzácné exkurze.
Petr Zátka, IV. G

Na společné cestě
Krušnohořím II.
V průběhu setkání byla zodpovězena
celá řada dotazů týkajících se správy
města a jeho majetku, údržby komunikací, rozvoje kultury, plánování investic,
bytového fondu a jeho údržby, školství
nebo sociálních věcí.
V odpolední části seznámil vedoucí
OKM pan Foltýn přítomné se základními statistickými údaji týkajícími se rozvoje cestovního ruchu v lokalitě a také
s dosaženými výsledky v návštěvnosti a
využití jednotlivých turistických služeb
ve městě Klášterci nad Ohří.
Následovalo vyhodnocení dopolední
části jednání a prohlídka hlavních expozic Zámku Klášterec nad Ohří. Po 18.
hodině se zástupci obou partnerů sešli ke
společnému sportovnímu utkání v bowlingu, kdy pokračovala také neformální
diskuse.
Druhý den probíhalo od 9. hodin jednání s partnery přímo v kanceláři starostky města, dále byla zařazena prohlídka
obou kláštereckých kostelů, návštěva ZŠ
Krátká ,také prohlídka lázeňského areálu, včetně lázeňského domu Evženie a
návštěva galerie Kryt. Setkání partnerů
bylo zakončeno v restauraci Peřeje společným obědem. Pracovní projektové
týmy města Klášterce nad Ohří a obce
Grossrückerswalde tak získaly mnoho
podnětů pro další plánování společných
aktivit. Proběhlé jednání bylo z obou
stran hodnoceno vysoce pozitivně.
Miroslav Foltýn, vedoucí OKM

Klášterecké kompostéry
jdou na odbyt
Když přišli klášterečtí radní s nápadem zakoupit a dlouhodobě zapůjčit
zahradní kompostéry, asi ani sami netušili, s jakým ohlasem ze strany obyvatelstva se setkají. Radnice zkušebně
zakoupila třicet kusů, ale po těch jako
by se zaprášilo a během několika málo
dnů byly pryč. Poptávka silně převyšovala nabídku, a tak se přikoupilo ještě
dalších pětašedesát kusů. Ani ty se ale
na úřadě dlouho neohřály. „V současné
době jsou již kompletně rozpůjčované.
Lidé se nám stále hlásí, letos už ale další
přikupování neplánujeme,“ říká vedoucí hospodářského odboru Reli Slunečková. Protože byl ale zájem veliký, pro
ty, na které se letos už nedostalo, existuje dobrá zpráva. Město se rozhodlo,
že v příštím roce akci s kompostéry zopakuje, takže případní zájemci nemusí
zoufat a mohou se včas přihlásit k jejich
zapůjčení.
-rony-

Nové tváře na městském úřadě
Pokud se v současné době vydáte na Městský úřad v Klášterci nad Ohří, s největší pravděpodobností narazíte na tváře
nových úředníků, které své funkce převzali během minulých
dvou měsíců. Je tedy vhodné, abychom vám je na tomto místě
představili.
Slušnost velí jako první představit ženu. Bc. Monika Urbanová
není na pozici vedoucí kanceláře úřadu úplným nováčkem. Do
této pozice se vrátila po dvouleté mateřské dovolené. Na pozici
vedoucí kanceláře starosty působila od roku 2003. Vystudovala
Vysokou školu v Karlových Varech, obor Právní specializace ve
Monika Urbanová veřejné správě. Studium ukončila titulem Bc. Její schopnosti a komunikační i organizační dovednosti při vedení pracovního týmu,
včetně zkušeností v oboru veřejné správy, budou přínosem.
Bc. Milan Doležal převzal funkci vedoucího odboru sociálních
věcí a školství za Ing. Řeháčkovou. Jeho kariéra se celoživotně
pohybuje vesměs v oboru sociálních služeb, 10 let působil jako
ředitel MÚ sociálních služeb Chomutov, dalších 5 let pracoval
na správě soc. věcí v Chomutově. Další profesní kroky ho zavedly do moravského Zlína, kde pracoval jako vedoucí oddělení plánování a rozvoje soc. služeb na krajském úřadě. Mezi tím
také stihl 4 roky pracovat jako poradce ministra práce a soc. věcí
Z. Škromacha. Bc. Milan Doležal vystudoval Sociálně-právní
Milan Doležal
akademii v Praze a Pedagogickou fakultu v Liberci se zaměřením na sociální práce.
Bc. Jaroslav Kohout pochází z Kralup u Chomutova, ale od
svých pěti let žije v Klášterci nad Ohří. V našem městě je známý
převážně ze svého dlouholetého působení u Policie ČR, kde 5
let vykonával funkci zástupce velitele. Svůj profesní poměr u
policie ukončil v hodnosti kapitána. Pan Jaroslav Kohout má
letité zkušenosti s organizací, vedení a kontrolou podřízených
pracovníků. V roce 2010 úspěšně kandidoval do zastupitelstva
města za KSČM. Po více jak dvou letech se mandátu zastupitele
vzdal, protože byl vybrán jako nejvhodnější uchazeč na pozici
Jaroslav Kohout
tajemníka městského úřadu v Klášterci. Do této funkce byl se
souhlasem ředitele Krajského úřadu v Ústí nad Labem jmenován 22. března 2013.

Krátce ze zastupitelstva...
Zastupitelé města Klášterce schválili na svém zasedání ze dne 25.3. poskytnutí
dotací z rozpočtu města zájmovým, sportovním a ostatním organizacím (grant
2013) v celkové výši 3 246 000 Kč dle upraveného návrhu (snížení rezervy grantu
o 20 000,- Kč, navýšení dotace FK Rašovice o 10 000,- Kč a navýšení dotace SK
národní házená Klášterec nad Ohří o 10 000,- Kč oproti předloženému návrhu).

V chatce si ustlal

XVloupání do čtyř zahradních altánů
v kolonii u Klášterce nad Ohří vyšetřují policisté. Kromě chatek prohledal
zloděj i sklepy a přístavky u domků. Z
místa odnesl prodlužovací kabely, kalové čerpadlo, vrtačku a kovové trubky.
Kromě toho jeden z poškozených zjistil, že v chatce někdo přespal. Celkovou
škodu majitelé upřesnili na 31 tisíc korun. Případnému pachateli hrozí obvinění z krádeže a porušování domovní
svobody.

POZOR NOVINKA!!!

Půjčka DRUŽSTEVNÍK Vám přináší:
•
•
•
•

Až 150 000,- Kč rychle a na cokoli
Nízký úrok
Nízké splátky
Dokládáte pouze nájemní smlouvu

Volejte:

737 832 740
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Přišlo na adresu redakce ...

Mezinárodní projekt More trees? Yes, please! na ZŠ v Krátké ulici pokračuje
Ve dnech 6. - 12. 4. 2013 proběhlo
setkání partnerských škol v portugalském městě BAIAO.
Mgr. T. Černá, Mgr. B. Kabeláčová a
Mgr. H. Kittnerová navštívily partnerskou školu, arboretum, prohlédly si
městečko, zasadily stromky a seznámily se s aktivitami partnerské školy. Naše
kolegyně byly s ostatními delegacemi
přijaty panem starostou města, jemuž
předaly malou pozornost a pozdravný
dopis od Ing. Kateřiny Mazánkové,
starostky Klášterce nad Ohří.
Náramky přátelství a záložky do
knih, které vlastnoručně vyrobili

žáci naší školy, udělaly obdarovaným
velkou radost. Domů se naše paní učitelky vrátily plny dojmů, obohaceny
novými přátelskými vztahy a cennými
zkušenostmi v oblasti spolupráce škol

Přišlo na adresu redakce ...

Comenius „The four elements“ - Portugalsko

Pro 2012-2014 získala Základní škola
Školní v Klášterci nad Ohří grant na
projekt Comenius spolu se školami z
Itálie, Portugalska, Španělska, Slovinska, Lotyšska a Polska. Postupně se
žáci naší školy budou moci seznámit
s prostředím ve všech vyjmenovaných
zemích. Budou pracovat na projektu o
4 základních prvcích.
Ve dnech 7. 4. - 12. 4. 2013 se Dominika Mokrošová (9. A), Aneta Blahníková (7. A), David Čermák (8. A)
a Petr Jiránek (9. B) vypravili s paní
učitelkou Monikou Bártovou a Soňou Pohlotovou na jih Portugalska do
města Setúbal. Během pobytu navštívili vědecká centra ve městech Sintra a
Lisabon, Oceanárium v Lisabonu, zajímavá místa v okolí města a seznámili
se s procesem výroby místního vína.
Také si prohlédli školu našeho portugalského partnera, ve které probíhalo

mnoho zajímavých aktivit spojených
s tématy projektu. Spolu s ostatními
studenty se naučili základní portugalské fráze, v rodném jazyce recitovali
básně portugalských autorů a vytvořili
obraz pro portugalskou školu. Během
společných aktivit se seznámili se studenty z ostatních zemí projektu a procvičili si komunikaci v angličtině.
V průběhu setkání učitelé prezentovali
videa s prvním splněným úkolem na
téma „Voda „ a přípravy druhého úkolu projektu – výuku na téma „Energie“.
Dále se diskutoval program a podrobnosti dalšího pobytu v Polsku, který je
plánován na konec září 2013.
Výměnný pobyt v Polsku pro 5-6 našich studentů se uskuteční 23. 9. 2013
-28. 9. 2013.
Bližší informace k úkolům a pobytu
v Polsku poskytuje Monika Bártová –
koordinátorka projektu. -M.Bártová-

na mezinárodní úrovni.
Začátkem května bude v prostorách
radnice nainstalována výstava výtvarných prací žáků školy, která byla
jednou z mnoha projektových aktivit.
Výsledkem soutěže je na 80 obrázků
a prostorových výtvarných prací na
téma „Pohádkový strom“.
Nejlepší práce byly oceněny diplomy
a drobnými cenami. Jedná se minidílka jednotlivců, ale častěji o skupinkové práce. Cílem projektu je právě
týmová práce, čehož obdivuhodně
docílily se svými žáky paní učitelky už
v prvních třídách.
-S.Jirovcová-

PROSÍME, VEMTE SI NÁS !!

PSÍ ÚTULEK Klášterec nad Ohří
navštivte nás, děkujeme

V letošním roce se o něco dříve, než bylo obvyklé, linula z útrob kláštereckého
gymnázia směsice různých pachů, doprovázená ohluchujícím pískotem píšťalek a dalších různých nástrojů, vyluzujících nepublikovatelné zvuky. Okolo
budovy střední školy se pohybovaly prapodivné postavy v maskách. Někdy
více povedených, jindy třeba méně. Nastalo dlouho očekávané „poslední zvonění“. Letos ale tento rituál doznal jedné zásadní změny. Asi poprvé se sešly
dohromady obě maturitní třídy gymnázia společně s třídou střední odborné
školy správní. Změna pro mnohé určitě nepodstatná, ovšem pro studenty
nižších ročníků velice důležitá. Ti každým rokem marně volí nejrůznější únikové trasy, jak se bez úhony dostat do útrob školy. Tentokrát to měli o něco
jednodušší, protože nemuseli strategii vymýšlet celkem třikrát, jak bylo dříve
zvykem, ale vše si odbyli na první pokus. Poslední zvonění tedy uzavřelo další
kapitolu budoucích maturantů, kteří mají před sebou tzv. „svaťák“, jinak spisovně řečeno týden studijního volna, který je poslední záchrannou brzdou
před nastávajícími maturitami. Jak dopadnou, se dozvíte v dalším vydání
Kláštereckých novin.
-rony-

Máte rádi soutěže?
Máme pro vás tip
Město Klášterec nad Ohří vyhlásilo
druhý ročník soutěže O nejhezčí garážová vrata. Cílem soutěže je vylepšení vzhledu řadových garáží ve městě. Přihlásit se mohou občané, kteří
vlastní řadovou garáž na území města.
Soutěž se týká pouze řadových garáží, které jsou součástí bytových domů
nebo některé garážové kolonie. Soutěž
se tedy netýká garáží, které jsou součástí rodinných domů.
Přihláška musí být doručena na přiloženém formuláři v písemné podobě
prostřednictvím pošty nebo osobně
podáním do podatelny Městského
úřadu v Klášterci nad Ohří na náměstí Dr. E. Beneše č.p. 85. Přílohou
přihlášky může být barevná fotografie
garáže opatřená na rubové straně jménem a příjmením soutěžícího a datem
pořízení fotografie.
Hodnotit se bude celkový vzhled
(estetický dojem). Oceněny budou
tři nejhezčí garáže. Výhercům bude
vítězství oznámeno dopisem a jejich
jména budou zveřejněna v červnovém
čísle Kláštereckých novin. Cenami za
vítězství pak budou balíčky autokosmetiky.
Veškeré podrobnosti a přihlášku k
soutěži naleznete na webových stránkách města Klášterce nad Ohří

www.klasterec.cz
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.

Pejskové z útulku se těší na vaši podporu
Město Klášterec připravilo v pořadí již
3. ročník akce pod názvem Klášterecký štěkot, která je určena především
žákům 4. – 5. tříd základních škol.
Samozřejmě, že přístup mají všichni
ostatní milovníci čtyřnohých mazlíčků a nejen oni.
Klášterecký štěkot se koná za účelem
propagace Útulku pro opuštěné psy
v Ciboušově. Proto budete mít opět
možnost sledovat, jak se na travnatých
plochách u zámku a sala terreny prohání čtyřnozí chlupáči všech možných
velikostí a ras. Pro děti organizátoři
připravili soutěže a hry. Tak třeba BESIP připravil ve spolupráci s městskou
policií poznávací soutěže. Dopravní
inspektorát policie ČR, územní odbor
Chomutov přiveze ukázat služební
vozidlo s měřičem rychlosti. Nebo
firma Pavla Švamberga zajistí ukázku
asistenční odtahové služby.
Děti budou mít zajímavou možnost
si vyzkoušet simulátor nárazů (jak
reaguje osobní automobil při nárazu

Poslední zvonění

do pevné překážky). Tradičně nebude
chybět ani Městská policie Kadaň s
ukázkou výcviku služebních psů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří zajistí pro děti
další zajímavé soutěže a členové Červeného kříže předvedou ukázky první
pomoci. Program tedy bude zajímavý
a poučný, tak že je na co se těšit.
A abychom nezapoměli na VIP hosty,
vězte, že jimi budou právě pejskové
z ciboušovského útulku. Celou „psí“
akci přijede také podpořit finalista
soutěže Česko Slovenská Superstar,
zpěvák a tanečník Ben Cristovaoa
moderátorem Kláštereckého štěkotu
2013 nebude nikdo jiný, než oblíbený
showman Tomáš Barták.
Zapište si tedy do svých kalendářů datum 16. května 2013, kdy od 10:00 hodin v areálu zámeckého parku vypukne
pravý a nefalšovaný psí štěkot. Pejskové z ciboušovského útulku se na vás
budou těšit a kdo ví, třeba i naleznou
nového pána a nový domov. -rony-

bohatou fotogalerii naleznete
opět na www.klnoviny.cz
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KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM
15. května – 18. června

NAVŽDY SPOLU
Karolína Kameníková, Petr Urban

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 10. května
Galeri Kryt
PO STOPÁCH DARWINA, GALAPÁGY – FOTOGRAFIE
Úspěšná výstava Antonína Kratochvíla.
od 1. května
Městská knihovna
MINIGALERIE - RENATA ŠINDELÁŘOVÁ
Výstava fotografií klášterecké spisovatelky vás přenese do světa květin.
Navštivte knihovnu v průběhu měsíce
května a června. Přijďte se pokochat
nádhernými obrazy…
3. května od 20 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
8. května od 13-17 hodin
Zámek
POHÁDKOVÝ ZÁMEK
Ve středu 8. května od 13 – 17 hodin
bude patřit nádvoří zámku především
dětem, protože zde budou moci strávit
pohádkové odpoledne. Je připraven
bohatý kulturní program v režii Tomáše Bartáka.
Vstupné zdarma.
10. května od 20 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
11. května od 12.45 hodin
Areál lázní Evženie
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
2013
Každoroční kulturní akce spojená se
svěcením minerálních pramenů v lázeňském areálu Evženie. Akci pro Vás
připravilo město Klášterec nad Ohří
ve spolupráci s divadelním sdružením
Klas a Základní uměleckou školou Klášterec nad Ohří. Partnerem akce jsou
Severočeské doly a.s.
15. května – 18. června
Club Drak
NAVŽDY SPOLU - KAROLÍNA KAMENÍKOVÁ, PETR URBAN
Výstava fotografií mladého a velmi talentovaného fotografa Petra Urbana
(1994-2012) a grafické designérky Karolíny Kameníkové (1994-2012).
15. května od 13 - 18 hodin
Městská knihovna - oddělení pro mládež
JARO JE TADY, HLAVĚ KRUČÍ HLADY
Zveme všechny čtenáře oddělení pro
děti a mládež na pravidelné broušení
znalostí a pohotovosti. Celé odpoledne
si budete moci vyzkoušet v knihovně
kvízy a hádanky týkající se jara.
16. května od 10.00 hodin
Zámecký park
KLÁŠTERECKÝ ŠTĚKOT 2013
3. ročník akce určené žákům 4. – 5.
tříd základních škol a široké veřejnosti.
Vstupné zdarma
16. května od 16.30 hodin
Kulturní dům
MICHAL NA HRANÍ
Dětské představení Michala Nesvadby
s aktivní účastí dětí, velkou zábavou
včetně hry se samolepící páskou.
Vstupné: 1. – 5. řada 170 Kč
od 6. řady 150 Kč
16. května od 18.30 hodin
Club Drak
TIMELAPSE - CHYTÁNÍ ČASU
Timelapse (česky někdy časosběr) je
filmová technika, která zachycuje dění
v mnohonásobném zrychlení. Díky

tomu můžeme pozorovat proměny,
které běžně nevnímáme.
Návštěvníci našeho prvního filmového
setkání dostanou zdarma malý dárek:
DVD s filmem Romana Němce „Yellowstone“ s komentářem legendárního Vladimíra Fišera.
17. května od 8.15 hodin
Kulturní dům
JARO DĚTEM
Výchovný koncert ZUŠ Klášterec nad
Ohří pro MŠ a ZŠ.
17. května od 17.00 hodin
Galerie Kryt
VÝSTAVA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH
UMĚLECKÝCH ŠKOL – BÝVALÝCH
ABSOLVENTŮ ZUŠ KLÁŠTEREC
NAD OHŘÍ
Vernisáž výstavy proběhne 17. 5. 2013
v 17:00 hodin.
17. května od 20 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
20. května od 9 hodin
Kulturní dům
HISTORIE A VÝVOJ ROCKOVÉ A POPULÁRNÍ HUDBY
Pořad pro GSOŠ Klášterec nad Ohří.

náš
tip

Výstava fotografií mladého a velmi talentovaného
fotografa Petra Urbana
(1994-2012) a grafické designérky Karolíny Kameníkové (1994-2012), kteří
společně s dalšími dvěma
přáteli tragicky zahynuli
při automobilové nehodě před Kláštercem nad
Ohří dne 12. 8. 2012. Oba
studovali Střední průmyslovou školu keramickou
a sklářskou v Karlových
Varech. Petr vytvářel černobílé i barevné fotografie, fotil své přátele, ale i sebe sama. Z charakteru jeho práce
poznáváme, že se jedná o práce mladého člověka, a to
zejména dle výběru tématu a práci s ním. Po výtvarné a
formální stránce naopak zjišťujeme, že Petr ve svých necelých osmnácti letech médium fotografie skvěle ovládal, měl velký cit pro kompozici, dokázal zachytit určité
konkrétní okamžiky, vystihl také velmi dobře atmosféru a náladu konkrétní scény. Některé z jeho prací se po
formální stránce přibližují módní fotografii, jiné snímky
napovídají o konceptuálním přemýšlení a intelektuální
hře, další mají charakter spíše dokumentační. Karolína
se zabývala návrhem logotypů, korporátního designu a
návrhu obalů různých potravin. Ve společné práci obou
Karolína zasahovala lineární kresbou do Petrových fotografií ostrovských památek. Ve výtvarných dílech obou
studentů si všimneme jejich talentu a nadání, nicméně
bude v nich přítomen i smutek nad jejich nebytím.

Pozvánka k našim sousedům
Již po devatenácté se sjedou milovníci veteránů (auto, moto)
se svými nablýskanými stroji k přehlídce a poté i k projížďce,
která bude asi kolem 60km dlouhá. Jejich sraz bude na Kamencovém jezeře, kde proběhne zápis účastníků, a poté se
přesunou v koloně na parkoviště Severočeských dolů Chomutov (U městskeho divadla). Zde proběhne od 10.30 výstava vozů a motorek, kterou bude komentovat předseda
klubu veteránů pan Říha.

24. května od 20 hodin
Kulturní dům
ZÁVĚREČNÁ LEKCE KURZU TANCE
PRO DOSPĚLÉ
25. května od 10.00hodin
Fotbalový stadion
O POHÁR STAROSTKY MĚSTA A
KRUŠNOHORSKOU LIGU
19. ročník soutěže v požárním útoku.
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů a
město Klášterec nad Ohří.
26. května od 15 hodin
Areál lázní Evženie
DEN DĚTÍ V PEŘEJÍCH
Program:
soutěže pro malé i velké, vystoupení
Tomáše Bartáka, koníčci s vozíkem,
skákací hrad, střelba ze vzduchovky,
malování na tělo, stánkový prodej, vystoupení tanečního kroužku a břišní
tance, spousta odměn a sladkostí.
Harlem Shake–tanec pro širokou veřejnost ve vlastních maskách, který bude
natáčet televize OKO1.
Gangnam Style – společný veřejný
tanec. Ukázka techniky kláštereckých
hasičů.
27. května od 19.30 hodin
Kulturní dům
MOJE HRA
Divadelní komedie s Jiřím Bartoškou,
Zuzanou Bydžovskou, Ninou Divíškovou, Janou Janěkovou ml., Adélou
Kačerovou, Vlastou Peterkovou a Martinem Kubačákem.
Vstupné: 260 Kč / D 230 Kč / KMD 130 Kč
29. května od 16 - 18 hodin
Městská knihovna - odděl. pro dospělé
POSEZENÍ S... FOTOGRAFEM
V květnu máme pro naše čtenáře připravené posezení s profesionálním fotografem. Určitě chcete, aby vaše fotky
z dovolených byly na vysoké úrovni.
Přijďte se zeptat, jak a čím fotit, případně na prezentace vašich fotografií.
31. května
Zámek
19. VÝSTAVA MINERÁLŮ A HORNICKÉ HISTORIE
zámku k vidění tradiční výstava minerálů a hornické historie. Tato tradiční
výstava potrvá do 30. září 2013.

Úderem poledne bude zahájena předváděcí jízda směrem
Droužkovice, Březno, Chbany, Čeradice, Libočany, Žatec,
Stankovice, Truzenice, Velemyšleves, Zálezy, Škrle, Bílence,
Hořenec, Přečáply, Údlice, Otvice, Chomutov-Kamencové
jezero. Zde bude slavnostní vyhlášení soutěže o nejstarší posádku, vozidlo, aj. Počet přihlášených je nyní 120. Proto, kdo
má rád nostalgii starých aut a motorek, je srdečně zván. V
neposlední řadě, abych nezapomněl, i pro děti je zde připraven program ve formě možnosti se svézt autobusem staré
Anglie, který jezdí po okruhu Chomutova od 9.00. U nás se
vstupné NEPLATÍ. Za VCC Chomutov, Pavel Švamberg
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Můj domov, můj zámek

Chodí si k nám hrát ...

Zámek Klášterec nad Ohří ve spolupráci s uměleckou agenturou PHB-ART
Agency uvedl první ze čtyř tématických večerů pod názvem „Můj domov, můj
zámek“. První, velmi příjemný večer, se konal ve velkém renesančním sále ve
čtvrtek 4. dubna od 18 hodin a hosty herečky a moderátorky v jedné osobě
Miluše Bittnerové byly herec Pavel Rímský a starostka města Ing. Kateřina Mazánková. V letošním roce se uskuteční celkem čtyři večery, ve kterých by se
měly představit nejen osobnosti všeobecně známé, ale také osobnosti regionálního významu.V případě prvního hosta, budeme volit někoho z oblasti filmu,
divadla či hudby, zejména známého z televizních obrazovek. Rok 2013 bude
mít jednotné téma „Můj domov, můj zámek“. Chceme ukázat, jak žijí jednotlivé
osobnosti, jak a kde tráví volný čas, jaký mají vztah k domovu a kraji, ve kterém
žijí a ke kulturním památkám.
-rony-

Naše sportovně zaměřená mateřská škola Bruslička v Souběžné ulici organizuje již
od roku 2006 „Volné hraní“ pro maminky s dětmi na mateřské dovolené. Odpolední hraní, výtvarné činnosti a pohybové aktivity, které připravují pani učitelky,
pomáhají dětem při adaptaci na prostředí MŠ. Naplňujeme tak cíl školního vzdělávacího programu spolupráce s rodiči: ... otevřená škola - rodičům a dětem - po
celý rok ... Mateřská škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Vzdělávacího centra Podkrušnohoří „Zdravý životní styl“. Nabízí rodičům a prarodičům
předškolních dětí formou přednášek odborníků informac e týkající se předškolní
výchovy, trávení volného času a péče o zdraví dětí způsobem naučným a srozumitelným laické veřejnosti. Po celý rok prezentujeme výtvarné práce dětí naší školy
na zdravotním středisku (u ordinace Mudr. Šubrtové) a informace o škole najdete
také na webových stránkách www.bruslicka.wz.cz
-D. Megová-

Zahájení lázeňské sezóny
PROGRAM 2013

Pavel Rímský, Ing. Kateřina Mazánková a Miluše Bittnerová

12.45 – 13.15 Divadlo Ve Tři – zábavný
pořad pro děti
13.20 – 13.30 slovo představitelů města
a hostů
13.40 – 14.30 Cantabile String – vystoupení souboru ZUŠ
14.40 – 15.30 Peter Böttrich – hráč na
akordeon z Grossrückerswalde
15.40 – 16.30 Objevení pramene Evženie
– divadelní soubor Klas
16.20 – 16.40 Svěcení minerál. pramenů
-R.D. Artur Ściana, farní administrátor
16.40 – 17.10 Divadlo Ve Tři – zábavný
pořad pro děti
17.20 – 17.35 Vystoupení tanečního souboru ZUŠ
18.00 – 18.50 Muzika Občas – Bluegrass
19.15 – 20.15 Chilli Band – populární
melodie
20.40 – 21.30 Šťastnej den – rockové zakončení dne

18.května 2013
od 15.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Ingrid Kračková

Klára Hantáková

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.

Kristýna Růžičková

Případné bližší informace:
728 605 840
415 740 719 728 165 166
Při prodeji slepiček - nová služba
výkup králičích kožek
cena 22-35 Kč/ks

Sára Jandlová

Dům dětí a mládeže Volňásek
Vás zve na

rEJ v
CARODEJNIC
v

30. dubna 2013 v Peřejích.
Slet velkých i malých čarodějnic se
uskuteční v 17:00 hodin u zámku,
kde si vyzvednete platné letecké průkazy.
Připraveny jsou soutěže, hudební skupina
Las Pegas a velký táborák.

Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows
XP Professional, jako nový, jen 3900 Kč.
I na dobírku.
Kontakt: 604 961 269.
Prodám zcela nový kvalitní německý
dalekohled (16x50) za výhodnou cenu!
Určen zejména pro myslivce a k pozorování přírody. Cena jen 1900 Kč. Na
dobírku.
Kontakt: 723 509 549.
NOKIA 6070 - barevný displej, MMS,
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport,
organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800
Kč. I na dobírku.
Kontakt: 604 961 269.
Prodám byt v Lípové ulici - luxusní
rekonstrukce. Zasklená lodžie, šatna,
elektronika Baumatic. 1. patro. Cena
880 tisíc Kč.
Kontakt: 724 657 421.

INZERCE
Plynová zařízení
REVIZE
Fiala Ladislav
telefon: 731 101 438
e-mail: figas@seznam.cz

Restaurace-Club Drak (pod GE Money Bank), Petlerská 416, Klášterec nad Ohří
• Vybudovali jsme pro vás nový Club zaměřený na zákazníky, kteří si rádi posedí ve
stylovém nekuřáckém prostředí. Ale nebojte, nezapoměli jsme ani na kuřáky, kteří
si v naší jamajské kuřárně pohodlně zakouří a přitom si můžou surfnout na internetu, pustit si přes internet na telce zábavu, sport i program TV.
• Pokud k nám půjdete přes den, vemte s sebou i své ratolesti. Jistě vás i děti potěší
dětský koutek plný zábavy a hraček. Naše příjemná obsluha pustí pohádku nebo
kinect a děti se pohybem zabaví při sportovních hrách na projekci. Vy si přitom
můžete v klidu diskutovat s přáteli, nebo pracovat na notebooku připojeni na free
wifi a napojeni na elek. zásuvku, která je u většiny stolů.
• Večer si můžete s přáteli zahrát fotbálek, nebo poker v pokerové místnosti a o víkendu si zatančit při poslechu elektronické nebo i živé muziky. Na baru vás čeká velký výběr alkoholických i nealko nápojů a značkovích vín za příznivé ceny. Čepujeme
pro vás Plzeň a Svijany 11°. Můžete si také pochutnat na 13% lahvové světlé i tmavé
a pro řidiče máme pivo Vozku. Komu to nestačí, naše obsluha vedle v hospůdce
natočí G12° nebo Klášter 11°. Naše kuchyně vám nabízí hotová jídla, různorodé
minutky, saláty nebo pstruha z nechranické přehrady. Vaříme od 11h do pozdních
večerních hodin, aby se najedli i opozdilci.
• Interiér podniku se dá osvětlit do různých barevných nálad a bude ho doplňovat
na zdech právě probíhající vernisáž. Aby jste se nenudili, připravujeme dětské dny
s programem. Pro zvídavé máme pásma krátkých filmů všech témat, ze kterých byli
paf i v Holywoodu. Večer se rázem změní dětské hřiště na čajovnu, tak si můžete
sedět i po Japonsku, ale vodní dýmku si vychtnáte jen v naší kuřárně.
• Otevřeno máme: po-čt 11h-00h, pá 11h-03h, so 16h-03h a ne 16h-22h.
Těší se na vás Martin, Eva, David a další členové týmu.

Přišlo na adresu redakce ...

ZUŠ S VELKÝM SRDCEM A MNOHA POKLADY
Matěj Mokrý
Johana Skálová

foto: www.profifotoart.cz

Václav Goláň

Noví občánci města

Stáří při prodeji: 16 - 18 týdnů
Cena: 159,- až 170,- Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks

ŘÁDKOVÁ

Tereza Fialová

Otevíráme naší pokladnici, abychom Vám odkryli naše nejvzácnější poklady. Poklady různých barev a třpytů výjimečnosti. Škola na malém městě s počty žáků nerostoucí do vrcholných výšek dokazuje, že se dají dělat velké věci, když
necháte promluvit i své srdce a Vaše práce se stane Vaší vášní.
A to je ten poklad, který dělá tuto školu výjimečnou.
Žák k nám přichází jako čistá schránka, ve které se vždy něco zázračného skrývá. Stačí jen najít správnou cestu a trpělivě
pomáhat při jejím zrození. Zrození surového drahokamu, který potřebuje také čas a píli, aby se stal skutečně vybroušeným skvostem lahodící oku i sluchu. Výuka v naší škole je jako cesta vzniku úžasného šperku. Šperku obohacující náš
poklad z hudebních, tanečních, divadelních a výtvarných drahokamů.
Oním skvostným šperkem byl také „Výměnný koncert“ žáků ZUŠ Klášterec nad Ohří a ZUŠ KS Kadaň (konal se dne
10. 4. 2013 v renesančním sále Zámku). Vyniklo zde spousty krásných ornamentů, jež tvořily nástroje klavír, klarinet,
housle, violoncello, trubky, pozoun, kytara, flétny, při každém cinknutí o sebe se ozýval poutavý zvuk, zpěvný hlas a
jejich vzhled byl dotvořen smyčcovým souborem Cantabile strings. Kdo tento šperk neviděl, nemůže uvěřit, že něco
takového je v pokladu naší školy.
V pokladnici je takových šperků více. Stačí nebát se pootevřít a nahlédnout. Přijít.
Šňůrkou ke všem náhrdelníkům a skvostům pokladu je dlouhodobá, titěrná a společná práce učitelů a žáků. Odměnou
jsou plné sály a upřímný obdiv a potlesk posluchačů. Mezi další vypracované náhrdelníky byly „Učitelské koncerty“
(20. 3., 27. 3., 12. 4.) kde bylo vidět a slyšet, že naši pedagogové jsou také skvělí umělci. „Společenský taneční večer“ (23.
3.), kde přátelé školy, tance a dobré hudby strávili příjemný čas a příští rok si to pro úspěch zopakují, řada žákovských
koncertů. Právě nyní se tvoří šperky jako vernisáže a výstavy výtvarného oboru, Velký žákovský koncert, Den otevřených dveří a oslava Dne dětí UŽ v ZUŠ, Jaro dětem – řada výchovných koncertů (17. 5.), nádherný Koncert přípravek,
Absolventský koncert, představení tanečního oboru Balleto, a další a další. Kdy je možné shlédnout některý ze šperků
pokladu, najdete na www.zus-klasterec.cz
Vážení a milí učitelé, vážíme si Vaší zkušeností, lásky, píle a trpělivosti, s kterou obohacujete nové generace (surové
drahokamy). Děkujeme.
-Z. Breczková-
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KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

Stříbro z krosového
šampionátu je doma

Karatisté na domácím poháru uspěli

V sobotu 13. dubna se v kadaňské sportovní hale uskutečnil první Národní
pohár mládeže asociace JKA v karate.
Pochopitelně nemohli chybět ani záPo roce se Mistrovství ČR v přespolstupci Karate klubu Kadaň a Klášterec
ním běhu vrátilo zpět do krásného
nad Ohří. Národní pohár je jedním ze
krosového areálu blízko Horaždvou důležitých závodů, kde žáci od
ďovic. Vloni jsme odtud odjížděli
sedmi do třinácti let z celé republiky
se zlatou medailí zásluhou Ondry
získávají nominační body na MistrovChloupka (kategorie mladší žáci).
ství ČR. „Myslím, že kromě velké práce
Letos jsme se vraceli na „místo činu“
organizátorů a jejich pomocníků z řad
opět s medailovými ambicemi. Náš
přátel a rodičů, musím moc poděkovat
oddíl reprezentovali dva borci. Marměstům Kadaň a Klášterec nad Ohří,
cel Červenka (mladší žáci) se ve 40
bez jejichž finanční podpory by tento
členném startovním poli neztratil.
turnaj v Kadani nebyl,“ svěřil se nám v
Celý závod se držel v jeho čele, ale
průběhu závodů jejich hlavní organizáv závěru náročné blátivé trati mu
tor Josef Patík. „Kdyby tady v Kadani
docházely síly a nakonec doběhl
nestálá nová sportovní hala, nejspíš bych se do toho nepustil vůbec.“ Novou halu si pochvalovali jak trenér reprezentace, který
na pěkném 10. místě. Větší ambice
na soutěži působil jako jeden z rozhodčích, tak předseda Českého svazu karate, který se přijel na průběh závodu podívat.
jsme měli v kategorii starších žáků.
„Tento národní pohár je v systému přípravy státní reprezentace v dětských kategoriích, protože ve svazu pozorně sledujeme dětské
Ondra Chloupek byl opět jedním z
karatisty a připravujeme je na Mistrovství Evropy mládeže a kadetů, které se koná v letošním roce v Srbsku. Je to vlastně kontrolní
horkých kandidátů na některou ze
tří medailí. Na náročné trati (3.075 m) běžel ze začátku opatrně, ale hlídal si turnaj výkonnosti reprezentantů,“ svěřil se nám trenér reprezentace karate Richard Růžička. „Prostředí místní haly je výborné a
čelo závodu. Postupně se posouval dopředu a v průběhu posledního okruhu pro nás je to velký přínos, protože spousta měst nemá takové vybavení a je to celkově velmi příjemné.“ Závodníci z Karate klubu
už běžel na druhém místě, které si nakonec udržel až do cíle. Oběma závod- Kadaň s oddílem v Klášterci nad Ohří, získali celkem 4 medaile a další 4 umístění, kde získali body na MČR. Vůbec prvníníkům děkuji za vzornou reprezentaci oddílu TJ Klášterec.
-V.Bl- ho turnaje v karate se zúčastnili čtyři nováčci, M. Adamík, M. Holý, O. Korbel a A. Kalkuš. Vedli si velmi dobře. A proč se
svaz karate rozhodl uspořádat Národní
pohár právě v Kadani? „Oddíl karate v
Kadani a Klášterci nad Ohří patří dlouhodobě výkonnostně k těm kvalitním
Kláštereckým fotbalistům se v jar- dlouhý centr naběhl do vápna Pavel sice otevřeli v 8. minutě skóre, když
klubům v České republice i v našem svaní části sezony daří. První jarní zá- Škultéty a uklidil míč k levé tyči sr- se krásnou střelou pod břevno trefil
zu,“ odpověděl nám předseda Českého
pas odehráli naši hráči na umělém bické branky.
Václav Spurný, ale pak už Klášterec
svazu karate JKA Karel Strnad. „Dá se
trávníku v sousední Kadani a ne- Za stavu 3:0 pro domácí celek se také tahal za kratší konec. A tak se stalo,
říct, že když jsou dobří závodníci, jsou
standardní povrch jim vyhovoval. S nastupovalo do druhého poločasu. co se stát muselo.
dobří trenéři. Vlastně jsme jen čekali na
celkem Ledvic vyhráli 2:0. Venkovní Ačkoli hosté výrazně zvýšili svůj tlak, V 52. minutě si nejlépe naskočil na
to, až budou tady v Kadani podmínky k
utkání s Dobroměřicemi bylo kvůli byli to opět domácí, kteří měnili skó- centr z rohu kapitán Duchcova Jan
tomu, abychom sem Národní pohár přemarnivému počasí odloženo a tak se re. V 60. minutě se Patrik Jelínek pro- Meisner a srovnal na 1:1. O jedesunuli. Je to svým způsobem odměna za
klášterečtí utkali opět na kadaňské bojoval až před srbického gólmana náct minut později nechala domácí
práci, kterou všichni odvádějí.“
umělce s vedoucím týmem tabulky, a s drobnou pomocí obránce zvýšil obrana utéct Tomáše Berka a i když
náskok Klášterce už na 4:0. O osm Pařil šikovně vyběhl, vedení hostů
Sokolem Srbice.
První branka padla až po půl hodi- minut později měl Jelínek na kopač- nezabránil. Pět minut před koncem
ně hry. Míč se po nezdařeném po- kách další gól, když hostující gól- zápasu měl ještě obrovskou příležikusu odrazil k Martinu Hofmanovi man předčasně vyběhl. Míč ovšem tost Michal Kokšal, ale jeho halvičku
a na jeho střelu byl srbický brankář tentokrát skončil jen nad brankou. Pařil bravurně zlikvidoval. A když
krátký. O dvě minuty později měli Hostům se podařilo snížit hrozivý hosté neproměnili ani tutovku v podomácí štěstí, když hosté nastřelili náskok domácích až v 80. minutě. Za slední minutě, odvezli si z klášterec- Hokejová sezóna je už sice pár týdnů v utkáních jsme měli víc ze hry, než Klatopouze tyč Pařilovy branky. Možná kláštereckou obranu si naběhl Pavel kého trávníku těsnou výhru 2:1.
propadlišti sportovních dějin, přesto se vy. Oni nás vlastně trestali hlavně z brejby se utkání vyvíjelo jinak, ale žádné Giňa a bylo to 4:1. Na konečných 5:1 „Především musím poblahopřát ještě spolu s trenérem Michalem Jäge- ků. Hodně napověděla první dvě utkání,
kdyby neplatí. Za další dvě minuty zvyšoval v poslední minutě utkání soupeři, který proti nám nastoupil v rem ohlédneme za výkony kláštereckých kdy bylo jasné, že série bude vyrovnaná.
doputoval míč po dvou hlavičkách opět Patrik Jelínek, který tím dovršil omlazené sestavě, má velice kvalitní borců. Ti nakonec skončili lépe, než to Společně s trenéry soupeře jsme říkali, že
tým“ řekl nám po utkání klášterecký na začátku sezóny vypadalo. Klášterec to bude nejspíš na pět zápasů a taky to
k nohám Patrika Jelínka a Klášte- svůj zápasový hattrick.
rec vedl už 2:0. Hosté se samozřej- O týden později hrál Klášterec také trenér Karel Žďárský. „To se bohužel v první části sezóny příliš neoslňoval a tak nakonec opravdu bylo.“
mě pokoušeli nepříznivý stav oto- na domácím hřišti a tentokrát už nedá říct o nás. Nastoupili jsme se po úspěšné loňské sezoně byly výkony V semifinále play-off narazili kláštečit, jenže k tomu jim chybělo více to bylo na kláštereckém trávníku. čtyřmi dorostenci a ta nezkušenost hokejistů zklamáním. Vedení proto rečtí na Řisuty a s nimi bohužel poměrpřesnosti v zakončení. Což určitě Přechod na jiný povrch ovšem do- byla vidět. Myslím, že Duchcov si vý- znovu angažovalo trenéra Michala Jäge- ně jednoznačně prohráli 3:0 na zápasy.
neplatilo o domácích borcích. Dvě mácím příliš nevyšel a šťastnější byli hru zasloužil a my musíme i s těmi ra, který klášterecké hokejisty dovedl v „Tím, že jsme hráli sérii s Klatovama
minuty před koncem poločasu si na nakonec hosté z Duchcova. Domácí mladíky bojovat dál.“
loňském roce do baráže o 1. ligu.
dlouho, měli jsme minimum času na od„Cíl mého angažmá byl jasný, dostat počinek. Navíc jsme měli velkou marodse na příčky, na které klášterecký hokej ku a mančaft byl poskládaný ze zbytků
patří,“ vzpomínal na návrat k mužstvu juniorů, dokonce jsem musel obléknout
trenér Jäger. „Myslím, že od zápasu do dresu Davida Suka, který hrál poprvé
Na ZŠ Petlérská se konal už 11.ročník této soutěže. Letos panovala v tělocvičně výtečná nálada. Dívky a jeden v Táboře, kde jsme prohráli až v pro- po roce a půl a odehrál výborný zápas.
chlapec „bojovali“ v bouřlivé atmosféře vytvořené velkým množstvím diváků. Navzájem se fandilo a tleskalo dloužení, se začala hra zvedat. Hlavně Nicméně oproti loňsku byl ten kádr pro
všem účinkujícím. Zvláštnost letošního ročníku byla v tom, že tato akce byla spojená s projektem „Jirka je se změnil přístup hráčů. Především k letošek oslabený. Odešli stěžejní hráči,
náš kamarád“, jehož cílem je pomoci získat finanční prostředky na zakoupení elektrického vozíku pro Jirku tréninku, který je velmi důležitý. A to se Honza Stehlík, Roman Pražák, Martin
Pilského. Ten se také soutěže i se svou věrnou fenou Sárou zúčastnil. V přestávce, mezi dvěma částmi soutěže, samozřejmě projevilo i v utkáních, která Kocek, v průběhu sezony ještě odešel
Jirka, který velmi rád a dobře zpívá, svým jsme následně odehráli. A nakonec jsme Martin Hartman. A to se samozřejmě
spolužákům zazpíval písničku od „Nedvě- se dostali tam, kam jsme se dostali.“
na kvalitě týmu projevilo. Navíc ke konci
dů“. Bylo to velmi milé, děti ho odměnily Ačkoli spousta fanoušků přestávala vě- soutěže se zranili Kalinovič s Jáchymem
obrovským potleskem a v tom okamžiku řit v zázrak, ten se nakonec stal. Kláš- a ti dost chyběli. Přesto se tady utvořila
si každý přál, aby se Jirkův sen podařilo terečtí hokejisté postoupili do play-off, výborná parta, ti kluci dřeli, dělali, co
splnit. Celé odpoledne proběhlo v radost- kde v prvním kole narazili na Klatovy. mohli a myslím, že to konečný třetí mísné náladě a všichni soutěžící byli odměně- „Já myslím, že jsme postoupili přes Kla- to po play-off je podle mého názoru až
tovy zaslouženě,“ řekl Jäger. „V těch nadstandardní.“
ni pěknými cenami.

Klášterečtí fotbalisté v jarní části soutěže válí

Hokejové „áčko“ špatně rozjetou
sezonu nakonec zvládlo výborně

Soutěžili v aerobiku a ve skupinovém tanci

Atleti z TJ Klášterec vládnou v Ústeckém kraji
Pro někoho to mohou být silná slova, pro klášterecké atlety to je skutečnost. Letošní rok je pro ně zatím rokem nejúspěšnějším. Z pěti přespolních běhů přivezli 32 medailí, druhý nejlepší tým jich získal prakticky o polovinu méně (17)! Z Krajských
přeborů žactva v hale mladí borci přivezli z 52 možných medailí 11 a opět se stali nejúspěšnějším žákovským oddílem. Nechali za sebou kluby z Ústí, Mostu, Litvínova, Bíliny… Jak je oddíl silný dokazuje i fakt, že na Mistrovství ČR žactva v hale
se nominovali hned tři atleti. Nejúspěšnější z nich Ondřej Chloupek to stvrdil stříbrným kovem (píšeme na jiné, místě). O
tom, jak se rodí takové úspěchy připravujeme reportáž do příštího čísla Kláštereckých novin.
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