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Ó, slavné divadelní žně skončily
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Státní maturita
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Je libo štrúdl?

Zastupitelé složili slavnostní slib

Venku ubývá světla a to je neklamným
znamením, že se blíží závěr roku a s ním
i advent, Vánoce a Silvestr. V městské knihovně jsme si již zvykli oslavit
začátek adventu soutěží o nejlepší
klášterecký štrúdl – jablkový závin. A
tak i letos dovolte, abych Vás pozval
ve čtvrtek 25. listopadu od 16 hodin
do městské knihovny na „Adventní
štrúdlování“. Přestože je již několik
soutěžících přihlášeno, ještě stále je
možnost vyzkoušet svůj um a představit porotě svůj vlastí originální štrúdl.
A jako obvykle nenecháme nikoho ze
soutěžících odejít s prázdnou.

„Jako člen zastupitelstva města slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
K soutěži jsou zváni i ti, kteří ke štrúdlíčku přistupují jaksi z „druhé strany“
– jeho milovníci a konzumenti. Ti
nám pomohou jednotlivé kulinářské
skvosty ochutnat a také posoudit.
K dotvoření vánoční atmosféry bude
i letos vystupovat orchestr základní
umělecké školy s vánočními koledami. Zveme proto všechny, kteří mají
rádi štrúdl, aby se zúčastnili ať již jako
soutěžící, nebo jako porotci. Prosíme
soutěžící, aby svoji účast nahlásili v
knihovně předem na recepci oddělení pro dospělé nebo telefonicky na
474 371 066. Dva upečené štrúdly je
potom potřeba dopravit do knihovny
nejpozději do 15:30 ve čtvrtek 25.11.
Soutěžíme o velice hodnotné ceny.
Martin Biša, ředitel městské knihovny

Ve středu 10. listopadu, krátce po desáté hodině dopolední, se velký sál kulturního domu stal opět po čtyřech letech svědkem slavnostního slibu nově zvolených zastupitelů. Podrobnou reportáž z průběhu jednání
ustavujícího zastupitelstva najdete na str. 2 aktuálního vydání Kláštereckých novin.

UPOZORNĚNÍ

SOŠ slaví kulaté desáté jubileum svého vzniku

Upozorňujeme na změnu ve formuláři určenému k oznámení pořádání
sportovního a kulturního podniku
dle OZV 7/2008. Jedna se o pořádání
ohňostroje v rámci veřejných i soukromých akcí. Formulář najdete na www.
klasterec.cz v sekci městský úřad – formuláře - Odbor kultury, marketingu a
cestovního ruchu. Více informací vám
poskytne Romana Parmová, OKM, tel.
474 376 431, 603 201 052

PRO OBČANY

Rozsvícení vánočního stromu
Každým rokem se 1. adventní neděli koná v Klášterci nad Ohří rozsvícení vánočního
stromu a výzdoby města. Letos se můžete na tradiční akci těšit 28. listopadu od 13
hodin, kdy bude zahájen vánoční trh. Vánoční odpoledne bude zakončeno ohňostrojem po 18. hodině. A jaký program nás letos čeká?
PROGRAM:
13.00 - zahájení vánočního trhu, moderátor Petr Batěk
14.30 - 15.25 - vystoupení orchestru ZUŠ pod vedením Viliama Béreše
15.45 - 16.30 - vystoupení souboru Pettini pod vedením Dany Vajcové
16.50 - 17.45 - vystoupení žáků ZUŠ pod vedením Tomáše Bartáka
17.45 - 18.00 - povídání o adventu s panem farářem R.D. Arturem Ścianou
18.00 - 18.05 - projev starosty města
18.10 - zapálení svíce na adventním věnci
18.10 - 18.15 - slavnostní ohňostroj a rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města
18.30 - ukončení akce

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

Město Klášterec přichází po zavedení sběru bioodpadu s další zajímavou novinkou. V polovině prosince
rozmístí pracovníci Kláštereckých
služeb po městě 15 uzamykatelných
nádob s posypovým materiálem.
Nádoby budou umístěny převážně
na sídlištích a jsou určeny společenstvím vlastníků jednotek. „Předchozí
zimu se na nás často obracela právě
nově založená společenství s tím, jestli by něco takového nebylo možné,
a tak jsme se rozhodli vyjít jim vstříc.
Zkoušíme to letos poprvé a uvidíme,
jaký bude zájem,“ vysvětluje vedoucí
odboru místního hospodářství Ing.
Slunečková.
Předsedové jednotlivých společenství, kteří budou mít o posypový
materiál zájem, si mohou přímo
na odboru místního hospodářství
zakoupit za 20 korun klíč od nádoby. „Nádoby se budou pravidelně
kontrolovat a posypová sůl se bude
podle potřeby průběžně doplňovat,“
dodává Ing. Slunečková.
-lara-

Letos na podzim je tomu právě deset let,
kdy do školních lavic usedli první studenti
a studentky klášterecké střední odborné
školy. Takové významné výročí nemohlo
samozřejmě zůstat bez povšimnutí, a tak
se v sobotu 13. listopadu sešli v budově
školy učitelé a jejich bývalí studenti, aby
společně zavzpomínali na uplynulá léta.
Zatímco vzpomínky studentů nesahaly
dál, než je oněch deset let fungování školy,
Mgr. Lisbet Cvrčková zabrousila při svém
vyprávění do časů podstatně vzdálenějších. „Jak si mnozí určitě pamatují, přes pět

www.klnoviny.cz

desítek let působila v této budově 2. základní
škola. Ještě počátkem 90. let nebyla v Klášterci žádná střední škola. Spousta kláštereckých dětí tehdy dojížděla na gymnázium
do Kadaně a tehdejší ředitel školy Jaroslav
Hodač přišel s nápadem založit zde gymnázium, jehož základem by byl osmiletý cyklus.
To se podařilo a v září 1994 přivítala škola
první primány. Při 2. základní škole se tak
začala rozrůstat větev osmiletého gymnázia,
ke kterému se později přidaly i třídy čtyřletého
cyklu,“ vzpomínala na počátky středního
školství v Klášterci zástupkyně ředitelky
Mgr. Cvrčková.
Když 2. základní škola nakonec definitivně
skončila, objevila se možnost dalšího rozvoje. „V té době v Klášterci zaniklo učňovské

středisko, které tu mělo dlouholetou tradici. Začali jsme proto přemýšlet o odborné
střední škole, o kterou by byl mezi studenty
zájem. Kapacitně to nebyl problém, protože
se jedná o dostatečně velkou budovu, kam
se bez problémů vejde 400 až 500 studentů.
Tak se zrodila myšlenka na otevření sociální
odborné školy. “
Do vzpomínání na počátky střední odborné školy se postupně zapojily Mgr. Irena
Klementová, Mgr. Martina Al Abiadová a
Mgr. Věra Kalauzová. „O školu s tímto zaměřením byl tehdy dost velký zájem, v našem
regionu žádná podobná škola nebyla a
navíc se tu tehdy vyskytovali vyučující v oboru ekonomie, psychologie a dalších předmětů vhodných pro tuto odbornou školu.“
Jak se shodly všechny čtyři vyučující, výhodou této školy je bezpochyby široká škála
možného uplatnění. „Studentky v první
řadě oceňují to, že po skončení střední odborné školy mají plnou kvalifikaci pro péči o dítě
do tří let věku, dále mohou pracovat v administrativě, na úřadech práce, na kontaktních
místech, v domovech pro seniory nebo v
charitativních organizacích, jako jsou Armáda spásy, Emauzy v Mostě apod.“
Bez šance ale nejsou ani ti, kdo se chtějí po
skončení střední školy dále vzdělávat. Dobrá polovina studentů jde dál studovat na
vyšší odborné školy nebo na vysoké školy,
a to především v oborech sociální práce,
speciální pedagogika, psychologie apod.
„Už v polovině 90. let zájem studentů ukázal, že město velikosti Klášterce střední školu
potřebuje a o tom jsme přesvědčeni dodnes,“
dodala závěrem Mgr. Cvrčková. -lara/rony-
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Klášterečtí zastupitelé zvolili nové vedení města pro příští volební období
Ve středu 10. listopadu se v sále kulturního domu sešli nově zvolení zastupitelé, aby na ustavujícím zasedání zvolili
vedení města. Ještě předtím ale čekalo
dvacet přítomných zastupitelů slavnostní složení slibu, po kterém následovaly nezbytné procesní záležitosti jako
volba předsedy a členů volební komise,
volba návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu.
Poté už nebránilo nic tomu, aby dosavadní starosta Houška vyzval zastupitele k předložení jejich písemných
návrhů na složení vedení města. Během
krátké chvíle se před předsedou návrhové komise Mgr. Andrlem objevilo
množství papírků s jmény kandidátů
na starostu, místostarostu, radní a členy
finančního a kontrolního výboru. Podle volebního řádu pro veřejnou volbu,
který zastupitelé vzápětí schválili, bylo
rozhodnuto, že o jednotlivých návrzích
se bude hlasovat v tom pořadí, v jakém
byly předloženy návrhové komisi v čele
s Mgr. Andrlem.
První neshoda se objevila v okamžiku,

ka, jenž navrhl sám sebe, druhým kandidátem, kterého navrhl Bc. Krejsa, byla
Mgr. Kateřina Mazánková. Hlasy třinácti
zastupitelů byl do funkce starosty zvolen Jan Houška (ODS), o druhém kandidátovi se tak již nehlasovalo. Zároveň s
volbou odhlasovali zastupitelé i odbory, které spadají přímo pod starostovu
pravomoc. Ten tak bude mít pod sebou
i nadále odbor sekretariátu starosty a
ekonomický odbor.
Také na obsazení pozice statutárního místostarosty, jenž má pod sebou
odbor rozvoje města, realizace investic
a správy majetku a odbor stavebního
úřadu a územního plánování, se sešly
dva návrhy. První návrh předložený
starostou Houškou obsahoval jméno
dosavadního místostarosty Ing. Stanislava Stehlíka. Druhý návrh podaný Bc.
Krejsou navrhoval na post místostarosty Ing. Štěpána Kostelníka. Třinácti hlasy
byl do této funkce znovu zvolen Ing.
Stehlík (TOP 09).
Kandidáta na druhého místostarostu
navrhl pouze starosta Houška. Zastu-

mu přibyl nově i odbor kultury, marketingu a cestovního ruchu dosud řízený
tajemnicí Mgr. Antolovou.
Při volbě členů rady města se podobně
jako u volby místostarostů diskutovalo
nejprve o počtu členů. Ve hře byla rada
pětičlenná a sedmičlenná. Zastupitelé
se nakonec přiklonili k tradičnímu sedmičlennému složení. Protože starosta a
místostarostové jsou členy rady města ze zákona, hlasovali zastupitelé o
obsazení zbývajících čtyř křesel. Návrh
starosty Houšky obsahoval jména Stanislav Pechouš (ČSSD), PaedDr. Homolka (KSČM), Mgr. Andrle (ODS) a Josef
Herout (ND). V návrhu Bc. Krejsy byla
jména Mgr. Jany Dimunové, Bc. Dagmar Megové, PaedDr. Řebíčka, Vladimíra Klímy a Věry Bobisudové. Svůj návrh
doprovodil zastupitel Krejsa vysvětlením, že se snažil vyhovět přání voličů,
kteří svými preferenčními hlasy dali
najevo, že chtějí ve vedení města lidi
mladé, vzdělané a ženy. Stejně jako v
předchozích případech hlasovali zastupitelé nejprve o návrhu starosty Houš-

plném počtu a o dalších návrzích se
proto už nehlasovalo.
Po krátké přestávce se zastupitelé vrátili k jednání. Na řadu tentokrát přišly
výbory. Zastupitelé nejprve odhlasovali zrušení předchozích výborů, načež
následovalo zřízení nových a také volba
členů a předsedů. Popsaný postup se
ale týkal jen výboru finančního a kontrolního. Výbor pro národností menšiny,
který zastupitelé poprvé zřídili před
čtyřmi lety, nebyl znovu obnoven.
Návrh PaedDr. Řebíčka, aby zastupitelé
místo něj vytvořili výbor pro zahraniční
spolupráci, neprošel.
Na obsazení pětičlenného kontrolního
výboru se sešly celkem čtyři návrhy
s jmény kandidátů. Starosta Houška
navrhl za předsedu výboru Bc. Kohouta
a za členy J. Minaříka, Ing. Drozda, Bc.
Megovou a J. Suchého. Protože ale Bc.
Megová nebyla na ustavujícím zastupitelstvu přítomna a starosta neměl k dispozici její písemný souhlas s kandidaturou, nemohli o ní zastupitelé hlasovat.
Po schválení čtyř ostatních kandidátů

nadpoloviční většinou jedenácti hlasů
zvolen V. Klíma, kandidát I. Dimuna.
Nejsložitější situace nastala při obsazování sedmičlenného finančního výboru. Ze sedmi kandidátů starosty Houšky
- Š. Kostelník, V. Homolka, M. Malast, P.
Zelenka, J. Herout, S. Pechouš a H. Dvořáková – byli zvoleni jen předseda Ing.
Kostelník a další čtyři členové. Kandidáty M. Malasta a P. Zelenku potkal stejný
osud jako D. Megovou či J. Krejsu. Kvůli
chybějícímu písemnému souhlasu
doprovozenému vlastnoručním podpisem o nich nemohlo být hlasováno.
Přestože bylo k dispozici ještě několik
dalších návrhů s celou řadou kandidátů, žádný z nich nezískal potřebný
počet hlasů. O zbývajících dvou členech
finančního výboru se tak bude opět hlasovat na příštím jednání zastupitelstva.
Závěr „volebního maratonu“ obstarala
volba oddávajících, kterými budou pro
příští roky Mgr. Andrle, St. Pechouš, J.
Suchý, Bc. Kohout, Mgr. Dimunová,
PaedDr. Homolka, Mgr. Mazánková a
PaedDr. Řebíček.
-lara-

Rada města Klášterce nad Ohří pro volební období 2010 - 2014

Ing. Stanislav STEHLÍK
49 let
místostarosta města
TOP 09

pitelé tak hlasovali jen o Miroslavu
Bilíkovi, který byl stejně jako Jan Houška a Ing. Stehlík zvolen třinácti hlasy.
Místostarosta Bilík (ČSSD) bude mít pod
sebou stejně jako v minulém volebním
období odbor místního hospodářství,
dopravy a životního prostředí, ke které-

Mgr. Miroslav ANDRLE
60 let
ředitel ZŠ
ODS

ky. Výsledky hlasování byly následující:
St. Pechouš zvolen 14 hlasy pro (proti
3, zdrželi se 3), V. Homolka zvolen 12
hlasy pro (proti 8, zdržel se 0), M. Andrle
zvolen 13 hlasy pro (proti 5, zdrželi se
2) a J. Herout zvolen 20 hlasy pro (proti 0, zdržel se 0). Rada města byla tak v

Josef HEROUT
62 let
velitel hasičů
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ

PaedDr. Václav HOMOLKA
55 let
senátor parlamentu ČR
KSČM

navržených starostou Houškou tak přišly poprvé na řadu i návrhy ostatních
zastupitelů. Protože Bc. Krejsa navržený
J. Suchým odešel z jednání zastupitelstva o přestávce a jeho písemný souhlas
nebyl k dispozici, byl pátým členem
kontrolního výboru nakonec těsnou

Stanislav PECHOUŠ
36 let
živnostník
ČSSD

ŘÁDKOVÁ
Nabízím řešení obtížných životních
situací (vztahové, zdravotní, osobnostní problémy) formou alternativních
léčebných metod - rodinné konstelace, individuální terapie. www.zivot-laska-smich.cz Tel. : +420 725 180 146
Naučím anglický jazyk od úplných
začátečníků po pokročilé, kvalitně,
bez stresu. Tel. : +420 725 180 146
Koupím zemědělskou půdu od 1ha
výše v okolí Klášterce n. O. Nabízím
80-130 tis. Kč/ha podle místa a druhu.
Tel.: 605 502 622
Pronajmu garsonku s balkonem,
nájemné 5 tis. Kč + elektřina, kauce 5 tis.,
vhodné pro 1 os., v Kl.n.o.
Tel.: 723 393 644
Koupím garsonku v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 728 653 672

INZERCE

„zpestření“ hlasovacího stereotypu
dočkají během jednání i několikrát.
Přidáme-li k tomu občasné omyly při
hlasování na straně zastupitelů, jsme
leckdy svědky hodně chaotických
hlasování. Pro občany v sále je pak
často prakticky nemožné získat přehled o tom, kdo jak v které věci hlasoval. Technických nedostatků stávajícího hlasovacího zařízení si je vědom i
starosta Houška. „Potřebujeme takové
hlasovací zařízení, které by nad vší
pochybnost zajistilo dnes tak často

skloňovanou transparentnost jednání
a hlasování. Stávající zařízení je zastaralé, poruchové a pomalé. Firma, která
nám dodala původní hlasovací zařízení, bohužel zanikla, takže hledáme
jinou firmu, jenž by nám byla schopná
poskytnout nové moderní zařízení. “
Podle starosty Houšky by měl nový
systém zajistit elektronický zápis, tak
aby i občané měli možnost se podívat, jak kdo hlasoval. Hlasovací zařízení by se pak dalo využít i při schůzích
rady města.
-lara-

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zastaralé hlasovací zařízení už nevyhovuje
Na jednáních zastupitelstva se s tím
setkáváme stále častěji: starosta vyzve
zastupitele k hlasování, ti zmáčknout
příslušné tlačítko hlasovacího zařízení
- podle toho zda jsou pro, proti nebo
se zdrželi hlasování - a na obrazovce
se objeví výsledky. Ty ovšem podle názoru některého ze zastupitelů
nesedí. Všem je to jasné. Hlasovací
zařízení opět „stávkuje“. Následuje
tu rychlejší, tu méně rychlá oprava a
pochopitelně opakované hlasování.
Někdy se zastupitelé podobného

......................

kdy starosta Houška přednesl návrh
na uvolnění tří zastupitelů pro výkon
funkce starosty a dvou místostarostů.
Zastupitel Klíma přišel s protinávrhem, aby Klášterec měl do budoucna
pouze jednoho místostarostu. „Podle
mého názoru je to nadbytečné. Když se
podíváte na okolní města, nikde se to
nepraktikuje,“ argumentoval V. Klíma.
Tento protinávrh podpořil i jeho kolega
I. Dimun: „Ano, čekají nás velké úkoly, ale
myslím si, že máme na úřadě zaměstnance a vedoucí odboru na vysoké profesní i
odborné rovni, úřad pracuje dobře a jeden
místostarosta to spolu se starostou zvládnou. Máme i schopnou paní tajemnici.“
Starosta Houška se však myšlenky na
dva místostarosty nevzdal: „Respektuji
argumenty ohledně úspory, ale například
Vejprty jsou menší město a mají také dva
místostarosty.“ Protože byl v následném
hlasování schválen hlasy třinácti zastupitelů návrh na tři uvolněné zastupitele,
bude mít Klášterec stejně jako v předchozích dvou volebních obdobích dva
místostarosty.
Dalšími body programu byla očekávaná
volba starosty, místostarostů a radních.
Jako první přišel na řadu návrh starosty
Houšky, který obdržela návrhová komise jako první. Proti tomu se ale někteří
ze zastupitelů ohradili s připomínkou,
že starosta Houška seděl nejblíž k členům komise a mohl tak svůj návrh
podat jako první. Následovala krátká
slovní přestřelka, kterou ukončil PaedDr. Homolka zastávající v tu chvíli funkci
předsedy volební komise: „Pro volební
komisi není až tak důležité, jaký návrh byl
podán jako první nebo druhý. Zvítězí ten,
kdo dostane nadpoloviční většinu hlasů,
což nemusí být nutně ten první. Proto
nechápu, proč je k tomu takhle dlouhá
diskuse.“
Po krátké mezihře se tedy konečně
dostalo na samotné hlasování. Prvním
kandidátem navrženým na funkci starosty byl dosavadní starosta Jan Houš-

Miroslav BILÍK
58 let
místostarosta města
ČSSD

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jan HOUŠKA
62 let
starosta města
ODS

HRAČKY – PAPÍR U Nováků

Klášterec n.O., Kostelní 74 (u náměstí)
Máme pro Vás otevřeno:

Po – Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
So 8:00 - 11:30

5% sleva

Dostavte se tímto kuponem do naší
prodejny a získáte 5% slevu na Váš nákup
(platí do 12.12.2010)

+ při nákupu nad 300,- Kč

KNIHA ZDARMA
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Policie informuje ...

„Pracovat jsme nikdy zcela úplně nepřestali“,
říká nově zvolený starosta města Jan Houška

XK vážné dopravní nehodě došlo minulý týden nedaleko bývalé „Korei“. Řidič vozidla
Renault Megane ve velké rychlosti vylétl na přehledném úseku z vozovky a skončil zaklíněný mezi stromy a přivaděčem tepla. O tom, zda nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky,
plně se nevěnoval řízení nebo na vozidle vznikla nějaká technická závada, se teprve vede
vyšetřování. Podle našich informací měl řidič toto auto v držení pouhých 14 dní. Jeho zranění byla velmi vážná a k nehodě musel být zavolán vrtulník rychlé záchranné služby.

Na jednání ustavujícího zastupitelstva, které se uskutečnilo ve středu 10. listopadu,
byl do funkce starosty města zvolen Jan Houška (ODS), který tuto funkci vykonával i
v předchozím volebním období. V rozhovoru, který jsme s ním vedli krátce po jeho
zvolení, jsme se zajímali hlavně o to, jakým směrem se bude město pod staronovým
vedením ubírat. Ptali jsem se na priority v jednotlivých oblastech a řeč přišla i na přípravu jednoho z nejdůležitějších dokumentů pro následující rok, rozpočet města.
Ustavující zastupitelstvo skončilo a před vámi jsou další čtyři roky ve funkci starosty města. Co vás čeká v nejbližší době?
Jako starosta navazuji na svůj předchozí mandát, a proto to mám trochu jednodušší.
Naprosto přesně vím, kde jsem skončil a kde musím začít. Je ale třeba říct, že pracovat
jsme nikdy zcela úplně nepřestali, o čemž svědčí i probíhající příprava rozpočtu města
na rok 2011. Jedná se o nejzákladnější dokument, podle kterého bude město v následujícím roce fungovat. Při zpracovávání rozpočtu jsme se soustředili na to, aby jasně a
přehledně popsal všechny operace, které se od tohoto dokumentu odvíjí.
Ze všech stran teď slyšíme, že se hospodářství zvedá, což je jedině dobře. Na nás ovšem
teprve teď plně doléhají důsledky předchozí krize, což jsou nižší příjmy v rozpočtu, a
to nejen v roce 2011, ale i v letech následujících. Už před časem jsem mluvil o tom,
že nakonec skončíme s objemem financí shodným s obdobím kolem poloviny 90. let
ovšem s nutností zajistit služby v cenách roku 2011. To znamená, že bude méně peněz,
ale produkty i služby jsou dneska mnohem dražší. Nebude to lehká situace, ale budeme si s ní muset při přípravě dalších rozpočtů nějak poradit.
Jaké jsou vaše priority pro následující období a jak se na aktivitách města podepíší klesající příjmy rozpočtu, o kterých jste se právě zmínil?
Jednou z našich priorit bude i nadále péče o matek města: školy, infrastrukturu, kulturní památky... Na to pochopitelně rozpočet města nestačí, a proto je třeba v míře co
největší hledat vnější zdroje, ať už jde o evropské dotace, peníze od kraje nebo z nejrůznějších státních fondů, jako jsou Státní fond životního prostředí nebo Státní fond
dopravní infrastruktury apod. Kvůli prosazovaným úsporám ve státním rozpočtu se
zřejmě dočkáme omezení nabízených financí z těchto fondů, ale to neznamená, že
rezignujeme. Musíme naopak vyvinout větší úsilí, abychom tyto prostředky získali. Za
poslední roky se toho udělalo hodně, ale stále ještě máme určitý dluh vůči sídlištím a
komunikacím. Budeme se proto snažit využít všechny vhodné dotační programy, které budou v příštím roce i v těch následujících k dispozici. Znamená to hodně práce, ale
na odboru realizace investice máme schopný tým lidí, kteří se tomu budou věnovat. Je
to i otázka dobré spolupráce s krajem, popřípadě s příslušnými ministerstvy. I nadále
pokračuje snaha získat finanční prostředky na zateplení dalších škol a školek. Konečné
rozhodnutí, zda jsme byli s našimi projekty úspěšní, by mělo padnout do konce listopadu. Další důležitou věcí v oblasti péče o majetek města jsou majetkoprávní záležitosti.
Už několik let se například snažíme získat do vlastnictví města část pozemků na Alšovce a v Rašovicích, aby mohlo dojít k dalšímu rozvoji tohoto území. Je to náročné, neboť
máme proti sobě státní instituce nebo přímo stát a to je vždycky nadlouho.
Přejděme nyní od péče o majetek k péči o občany. Na co se hodláte v následujícím období zaměřit v sociální oblasti a školství?
Mojí prioritou v této oblasti zůstávají děti a senioři. Na odboru sociálních věcí a školství
vzniká v současnosti koncepce školství, která by měla určit další směr rozvoje školství
ve městě. Co se týče péče o seniory, jedná se o možném rozšíření kapacity domova pro
seniory a také o rozšíření pečovatelské služby. Vzhledem k novému trendu, kterým je
co nejdéle zachovat péči o seniory v jejich přirozeném, domácím prostředí, by mělo
rozšíření pečovatelské služby zcela jistě předcházet případnému rozšíření kapacity
domu pro seniory.
Pod přímou správu starosty spadá mimo jiné městská policie a požární ochrana.
Jaký další rozvoj čeká tyto složky?
Činnost městské policie má přímou vazbu na rozpočet a každé navýšení počtu strážníků znamená pochopitelně vyšší výdaje. Nepřežitá služba by znamenala navýšení v
řádu milionů, což si město, obávám se, nemůže v současné době dovolit. Dovolím si
ale tvrdit, že městská policie v tomto počtu a v tomto složení, v jakém v současné době
působí, je velmi aktivní a důležitou složkou ochrany města. Pokud půjdeme cestou
posílení, tak hlavně v oblasti prevence. Určitá možnost dalšího rozvoje souvisí s programy prevence kriminality, kde jsme byli už čtyřikrát úspěšní a díky kterým se podařilo v
Klášterci vybudovat fungující kamerový dohlížecí systém a dovybavit dvě dětská hřiště. V tomto směru bychom chtěli pokračovat i v budoucnosti.
O bezpečnost se v Klášterci pochopitelně nestarají jen strážníci. Díky nadšení a obrovskému nasazení dobrovolných hasičů a jejich velitele Josefa Herouta se zdejší jednotka
dostala na opravdu vysokou úroveň. Budeme se snažit jim i nadále poskytovat podporu alespoň v té míře jako dosud. A to hlavně na vybavení, které ke své náročné práci
potřebují.
Když už o tom mluvíme, považujete vy osobně Klášterec za bezpečné město?
To je těžké takto hodnotit. Existují statistiky a zprávy Policie ČR, ze kterých by se dalo
vyvodit, že v rámci Ústeckého kraje jsme na tom trochu lépe než ostatní města. To je
samozřejmě dáno i skladbou obyvatel. Klášterec je na tom tedy podle mě relativně
dobře, ale chápu, že pokud má někdo z občanů nějakou čerstvou zkušenost s tím, že
mu někdo ublížil, tak se mnou asi nebude právě teď souhlasit . Obecně bych ale řekl, že
Klášterec není nebezpečné město.
V úvodu jsme mluvili o snižujících se příjmech města. Nedostatek peněz pocítí
na prvním místě většinou kultura. Jak si kultura podle vás stojí v Klášterci právě
teď a co tuto oblast čeká do budoucna?
Kultura je podle mého názoru v Klášterci na velmi dobré úrovni. Je to i díky spolupráci
s našimi dvěma nejvýznamnějšími sponzory, kteří nás v předchozích letech obdarovávali, a to jsou Společnost ČEZ a Severočeské doly. O finanční pomoc je budeme pochopitelně žádat i v příštím roce, tak abychom mohli úroveň kultury udržet. Možná by se
dalo diskutovat o skladbě kulturní nabídky, ale s kulturou jako celkem můžeme být
myslím si spokojení. Hodně k tomu přispívá činnost řady dobrovolných spolků, např.
divadelníků. Do budoucna bychom určitě chtěli zachovat tradiční velké akce, i když
bychom pro příště chtěli využít víc místní umělce. Máme určitě z čeho vybírat, ať už se
jedná o již zmíněné divadelníky či hudební soubory ze základní umělecké školy nebo
zdejší výtvarníky. Jsem opravdu pyšný na to, kolik má Klášterec vlastních kvalitních
umělců.
Poslední otázka se týká sportu. Hodláte i nadále podporovat sportovní aktivity
ve městě?
Co se týče sportu, máme v plánu vyčlenit v příštím roce na jeho podporu stejnou
částku jako v letošním roce. Podpořit bychom chtěli opět jak vrcholové sportovce, tak
občanská sdružení, která provozují sport na takové té sousedské úrovni, kdy se sejde
skupinka lidí, aby si zahráli fotbal nebo volejbal a pobavili se při tom. Takové aktivity velmi vítám a myslím si, že si podporu města zaslouží.
-lara/rony-

Foto: AP Servis

Nepovedená loupež ...
X Do objektu firmy v Kadani se vloupal
41letý muž z Klášterce nad Ohří. Nezjištěným předmětem poškodil oplocení
a odtud vnikl nezajištěnými dveřmi do
výrobní haly. Tady ho však překvapila přítomnost jednoho ze zaměstnanců, stejnou cestou proto utekl, aniž by co odcizil.
Opravit poškozený plot však bude firmu
stát nejméně tři tisíce korun. Pokus krádeže vyšetřuje místní policie.

Ani brácha by ho nezachránil ...
XV Klášterci nad Ohří kontrolovala policejní hlídka projíždějící vozidlo Mitsubishi Lancer. Za volantem uvedeného vozu
seděl 26letý muž. I když se snažil hlídku
oklamat tím způsobem, že se vydával za
svého bratra, byla jeho pravá totožnost
záhy zjištěna. Kromě toho bylo prokázáno, že za volantem nemá co pohledávat,
jelikož mu Okresní soud v Lounech vyslovil zákaz řízení všech motorových vozidel.
Na muže čeká obvinění z trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí.

Osud ho dohnal v Kadani ...
XPrvní listopadový den kolem půl šesté odpoledne došlo v Kadani k tragické
dopravní nehodě. Ulicí Rokelská projížděl
s vozidlem Škoda Felicia 39letý muž
z Klášterce nad Ohří. Z doposud nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku a tady
narazil do stromů. Když se na místo dostavil lékař, mohl pouze konstatovat, že řidič
svým zraněním podlehl. Okolnosti této
tragické nehody nadále šetří policie.

Pro motoristy ...
AP – Servis Pavel Švamberg radí:
Aquaplaning
Páni řidiči, dámy řidičky!
Jak samy vidíte, čas neúprosně utíká, nedávno bylo ještě léto a teď už máme sychravý
podzim. Tak jako vy jste vyměnili obuv, tak i
váš „miláček“ by se měl na následující období připravit. I když zákon nám ukládá, že na
vyznačených komunikacích je potřeba mít
zimní výbavu, já si osobně myslím, že v zimním období by měla být zimní výbava automaticky. Tak jako vám se špatně chodí v letní
obuvi po zasněženém chodníku, tak i vašemu
autu nevyhovující pneu klouže. Zimní pneumatika je konstruována, aby při nízkých
teplotách byla schopna kvalitně a bezpečně
přilnout k danému podkladu. U této pneumatiky je potřeba dbát na hloubku vzorku a
to z důvodu odvádění vody, aby nedocházelo
k aquaplaningu* .
V neposlední řadě si nezapomeňte do výbavy připravit škrabku na okna, protože dobře
vidět je základem bezpečné jízdy. Nutné je
také zkontrolovat osvětlení, stav baterie a
kapalin. Ti, kteří se svým miláčkem jezdí do
hor, mohou přibalit i řetězy.
*Aquaplaning je jev, ke kterému dochází při
zvýšené rychlosti vozidla po mokré vozovce.
Jev se dá definovat jako ztráta přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vody, která se dostala mezi pneumatiku a vozovku. Pneumatika se
tedy nedotýká vozovky, ale vodního klínu, který se vlivem špatného odvádění vody vytvořil.
Tím dochází k neovladatelnosti vozidla, která
může vyústit ve vážnou nehodu. Aquaplaningu zabraňuje především správná hloubka
drážek dezénu pneumatiky. Drážky mají za
úkol „sebrat“ vodu a odhodit ji při otáčení kola
za sebe. Při zvyšování rychlosti nebo zvyšování
hladiny vodního sloupce se nestačí voda patřičně odvádět a tím se tvoří vodní klín.
Co mám dělat, když dojde aquaplaningu?
Uvolnit plynový pedál, nebrzdit ani se nepokoušet zatáčet a počkat, až se obnoví kontakt pneumatiky s vozovkou. Při obnovení
kontaktu musí být kola v přímém směru a
nebrzděná, jinak by mohlo dojít k roztočení
vozidla vlivem rozdílných adhezních sil na
jednotlivých kolech.

Zimní údržba má svá pravidla
Předchozí slunečná neděle trhala teplotní rekordy a dělala tak spíš dojem září než poloviny listopadu. Pohled do kalendáře nás ale ujistí o tom, že zima se nezadržitelně blíží.
Dřív nebo později vystřídá zářivé podzimní listí všudypřítomný sníh. Je tedy na čase
připomenout si, jakým způsobem se v našem městě provádí zimní údržba.
Zimní údržba se provádí na etapy, a tak zatímco někde vyjedou pluhy okamžitě, v jiných
částech města si musí lidé nějakou tu hodinu počkat. Plán zimní údržby se sestavuje
podle toho, jak je která komunikace důležitá. Místní komunikace jsou pro tyto účely
rozděleny do I. až III. třídy následovně: I. pořadí – komunikace s hromadnou veřejnou
dopravou a linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace, II. pořadí – sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace, III. pořadí – ostatní
obslužné místní komunikace. Na některých místech Klášterce byste ovšem na pluhovací stroj čekali marně. Nabízíme vám nyní přehled neudržovaných chodníků pro zimní
období 2010-2011, tak jak jej zpracovali na odboru místního hospodářství, dopravy a
životního prostředí.
-laraNEUDRŽOVANÉ CHODNÍKY - ZIMNÍ OBDOBÍ 2010-2011
• 17. listopadu – chodníky v kapsách a spojovací chodníčky
• Dlouhá – od Petlerské levý chodník až k Okružní
• Okružní, Olšová směr Školní – levý chodník
• Příčná směr od Polní do Okružní – pravý chodník
• U Potoka – od I/13 k Telecomu – levý chodník
• Budovatelská – od Sadové směr Školní levý chodník
• Chomutovská – od světelné kříž. k ul. Třebízského – pravý chodník
• Karlovarská – od Ruské směr Benzina – levý chodník
• Ciboušovská směr Ciboušov – pravý chodník, Průmyslová zóna – žádný chodník
• Královéhradecká – za objektem, Komenského – chodníčky u jednotlivých kapes
• Větrná, V Zátiší, Žitná – chodníček mezi parkovišti, Pionýrů – spojka do Větrné
• Lipová od Olšové – levá strana, Topolová směr koupaliště – levá strana
• Sadová směr od střediska k Mírové – pravá strana
• Na Vyhlídce – spodní chodník, Mírová, Kpt. Jaroše, Vítězná
• Havlíčkova od Třebízského do Vítězné levá strana a od školy do Vítězné pravá strana
• Třebízského od I/13 ke Karlovarské pravá strana
• Svatopluka Čecha, Kostelní, Nerudova, Palackého, Cihlářská, Tyršova, Ruská
• Pod Stadionem – od Petlerské směr U Potoka – levý chodník a všechny chodníčky
k objektům a mezi nimi, chodníky kolem parkovišť
• Řezáčova – chodník podél silnice Pražská, Nádražní od AN k ČD
• Zahradní od náměstí k Palackého – obě strany
• Za Korkem, Švermova, Bezručova, Nad Tunýlkem, Rokycanova, Žižkova, Urxova
• Útočiště, Rašovice, Klášterecká Jeseň
• Osvobozená od světelné směr Chomutov pravá strana
- chodníky k jednotlivým objektům , které spojují vchody s hlavním chodníkem (účelové)
- chodníky, které nejsou přilehlé k silnici (spojky, zkratky)
- chodníky označené jako neudržované
- chodníky, které nejsou zařazeny v jednotlivých pořadích při zajišťování schůdnosti

Prodáváme kvalitní elektrotechnický materiál od významných českých a zahraničních výrobců.











Kabely, vodiče, prodlužovací šňůry
Jističe, chrániče, přepěťové ochrany
Rozvaděče, instalační krabice
Úložný materiál
Svítidla a světelné zdroje
Vypínače a zásuvky
Prvky průmyslové automatizace
Součásti pro hromosvody
Drobný instalační materiál

Kontakt:
Elektronovy - Trade s.r.o.
Nádražní 151
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 775 351 764
E-mail: info@elektro-novy.cz

www.elektro-novy.cz
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

15. 01. 2011 - Mgr. Miroslav Andrle
29. 01. 2011 - Miroslav Bilík
12. 02. 2011 - Mgr. Jana Dimunová
26. 02. 2011 - PaedDr. Václav Homolka
12. 03. 2011 – Bc. Jaroslav Kohout
26. 03. 2011 - Ing. Kateřina Mazánková
09. 04. 2011 - Stanislav Pechouš
16. 04. 2011 - PaedDr. Miroslav Řebíček
07. 05. 2011 - Josef Suchý
21. 05. 2011 - Mgr. Miroslav Andrle
04. 06. 2011 - Miroslav Bilík
11. 06. 2011 - Mgr. Jana Dimunová
25. 06. 2011 - PaedDr. Václav Homolka
16. 07. 2011 – Bc. Jaroslav Kohout
23. 07. 2011 - Ing. Kateřina Mazánková
30. 07. 2011 - Stanislav Pechouš
13. 08. 2011 - PaedDr. Miroslav Řebíček
27. 08. 2011 - Josef Suchý
10. 09. 2011 - Mgr. Miroslav Andrle
24. 09. 2011 - Miroslav Bilík
08. 10. 2011 - Mgr. Jana Dimunová
22. 10. 2011 - PaedDr. Václav Homolka
11. 11. 2011 – Bc. Jaroslav Kohout
12. 11. 2011 - Ing. Kateřina Mazánková
20. 11. 2011 - Stanislav Pechouš
10. 12. 2011 - PaedDr. Miroslav Řebíček

Dlouhá léta se v Klášterci svatební obřady odehrávaly, podobně jako v jiných městech, v obřadní síni
na městském úřadě (dříve národním výboru). Celospolečenské změny, ke kterým v naší zemi došlo v
uplynulých dvaceti letech, ale postupně zasáhly i
tak tradiční záležitost, jakou jsou svatby. Snoubenci,

zvláště pak nevěsty, stále častěji toužili po svatbě, která bude
méně úřední a více pohádková. Obřadní síně na úřadech
se tak postupně vyprazdňovaly, velkému zájmu se naopak
začaly těšit svatby na hradech, zámcích a v zámeckých zahradách.
Město Klášterec se novému trendu nebránilo, právě naopak.
Využilo svůj velký trumf, kterým byl nově opravený zámek
přímo v centru města, coby kamenem dohodil od místní radnice. Zatímco v jiných městech zůstala oficiální obřadní síň na
radnici a místní zámky, hrady či jiné památky jsou brány jako
nadstandard, za který si snoubenci musí připlatit, v Klášterci
je jediná oficiální obřadní síň právě na zámku. Pokud si tedy
snoubenci vyberou z nabídky svatebních dnů a rozhodnou
se pro svatbu v zámecké obřadní síni, pak budou mít obřad
bez poplatku.
Hlavně v letních měsících, kdy je větší šance na hezké počasí,
bývají v Klášterci stále častěji svatby v zámeckém parku. Protože se ale jedná o svatbu mimo obřadní síň, jsou tyto obřady
pod širým nebem prováděny za poplatek tisíc korun.
V přiloženém přehledu vám nabízíme seznam stanovených
obřadních dní v roce 2011 včetně jména oddávajícího.
Všechny potřebné informace týkající se svatebního obřadu v
Klášterci nad Ohří vám rády zodpoví pracovnice místní matriky, a to jak osobně přímo v kanceláři nacházející se v přízemí městského úřadu, tak telefonicky na tel. čísle 474 359 602
nebo 723 690 153.
-lara-

ANKETA * ANKETA * ANKETA
Jak už jistě z našich novin víte, od června
2010 pracuje občanské sdružení Rodiče
a děti Kadaně (RADKA) intenzivně na
projektu „Komunitní plánování sociálních i souvisejících služeb v regionu
Kadaň - Klášterec nad Ohří“.
Cílem projektu, financovaného více než
dvěma miliony korun z Evropského
sociálního fondu, je vytvořit za pomoci
občanů obou zmíněných regionů nový
strategický dokument - Komunitní plán,
který má vést ke zlepšení sociálních
služeb.
Tvorba komunitního plánu probíhá v
různých pracovních skupinách podle
zaměření (senioři, zdravotně znevýhodnění, menšiny, závislí, apod.), které se
scházejí jednou měsíčně, a to ve složení:
zadavatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a uživatelé sociálních služeb.
„Jedná se o proces, při kterém zjišťujeme,
jaké sociální služby jsou v našem regionu
nabízeny, jaké tu chybí a jaké bychom tu
chtěli mít. Podstatou komunitního plánu

Klášterecké divadelní žně skončily. Tak zase za rok ...

Foto: Š. Malast
8. jubilejní Ó, slavné divadelní žně jsou
minulostí. Týdenní maraton amatérského
divadla provázela velmi slušná návštěvnost diváků, kteří vytvářeli hercům příjemnou atmosféru. Nebudeme se sami pouštět do úvahy o tom, jaké byly letošní Žně
a přenecháme jejch hodnocení jednomu z
nejpovolanějších - Honzovi Milotovi.
Mohu říct, že se letošní Divadelní žně povedly. A byl to úkol nelehký. Naplnit v jednom
záměru hned dvě roviny. Tou první bylo připomenout a oslavit čtyřicet let ochotnického
divadla ve městě a tou druhou nezklamat a
opět přinést zajímavá a kvalitní představení.
S naplněním prvního úkolu jsme vlastně
začali již na konci loňského roku „oprašováním“ starších her. Nápad s retro přehlídkou
jako upoutávkou na blížící se výročí dosud
vidím jako šťastný. Tento dojem potvrzovala
i návštěvnost diváků. Vedle rutinní přípravy
Žní nás čekal ještě nejeden úkol. Vymyslet,
napsat, postavit a nazkoušet program „Ó,

slavného večera“, vypátrat a pozvat všechny
hosty (téměř 70 pozvánek), vymyslet a vlastnoručně uvařit a upéct dobroty na raut, dát
dohromady faktografie uplynulých let tak,
abychom mohli o naší historii uspořádat
alespoň drobnou výstavu a ještě mnoho
dalších drobných úkonů, které pak, shrnuty
do jednotícího celku, vytvořily o nás divadelnících, jak doufám, pozitivní obraz. A tady
musím před všemi, kteří se na tomto obrazu
podíleli, smeknout a hluboce se uklonit. A
poděkovat.
Naplnění druhého úkolu, vytvořit dramaturgii přehlídky, by se na první pohled mohlo jevit jako vcelku jednoduché, pokud ale
nepracujeme v duchu zavazujícího hesla
NEZKLAMAT. Tento problém si v podstatě
děláme sami. Již několikrát nám bylo řečeno:
„to jsme zvědaví, kam takhle nastavenou
laťku chcete vytáhnout příští rok“. Ano, stojíme každý rok před touto otázkou. Jsme si
vědomi toho, že se nikdy nemůžeme trefit
do vkusu všech diváků a víme, že i kdyby na

Žních hrály nejgeniálnější soubory, zákonitě
jeden z nich bude nejslabší. Kvalitu naší přehlídky vidím v tom, že soubor či hra, která je
u nás relativně nedostačující, stojí na jiných
přehlídkách na vrcholu. Další pozitivní rys
Žní sleduji již delší dobu v jejich žánrové
pestrosti. Nejjemnější odstíny odlišnosti se
zřejmě projevily právě letos, kdy jsme v řadě
za sebou viděli tři představení na stejné téma
– smrt, vyprávěná však zcela rozdílnými
žánrovými jazyky. Viděli jsme „Božku“, která
bezpochyby nebyla představením pro děti,
ale představením dítěte pro dospělé. „Postav
na čaj“ nonverbální představení, které nebylo cirkusem, nýbrž plnohodnotným příběhem s dialogy. Umět rozeznat tyto nuance,
vyžaduje velmi kultivovaného diváka. A to
je, dle mého názoru, další pozitivní „produkt“
této divadelní tradice. A zde podruhé smekám klobouk a hluboce se ukláním. Našim
divákům. Jsou to oni, kvůli kterým přijíždí
nejvyspělejší soubory v republice do Klášterce na Ohří a odsud si pak domů odváží ten
nejcennější artikl. Vzpomínku na pěkné město, dobré publikum a přátelskou atmosféru.
Ještě jednou přeji kláštereckému amatérskému divadlu k jeho čtyřicátým narozeninám
„zlomte vaz“ a závěrem mi dovolte, abych
konečně napsal větu, kterou si, možná jako
jedinou, u mne objednala redaktorka Žňovin Zdenička Nyklíčková: Skončily žně, ať žijí
žně!
Zdroj: Žňoviny
Poděkování:
Městu Klášterec nad Ohří za podporu
při konání tohoto festivalu a kulturnímu
domu v Klášterci nad Ohří.
Partnerem
Kláštereckých divadelních žní 2010 byla
Skupina ČEZ, a.s.

je setkávání všech zainteresovaných
lidí u „kulatého stolu“. Výsledkem je
potom plán takové sítě sociálních
služeb, která bude přesně reagovat na
potřeby občanů,“ vysvětluje asistent
projektu Bc. Jiří Nebeský.
Součástí nového komunitního plánu
je i Anketa o nejoblíbenějšího poskytovatele sociálních služeb v našem
regionu. „Pokud využíváte služeb některého ze sociálních zařízení nebo jen
máte s některým dobrou zkušenost,
dejte mu svůj hlas. Výsledek ankety
nám pomůže zjistit, který z poskytovatelů sociálních služeb pracuje podle
jeho uživatelů nejlépe, nejefektivněji
a nepřívětivěji,“ přibližuje důvody
vyhlášení ankety J. Nebeský.
Všechny hlasovací lístky odevzdané
do 30. 11. 2010 budou zařazeny do
slosování o drobné dárkové předměty. Slosování o ceny proběhne 15. 12.
2010 v provozovně RADKA o. s., kde
bude také vyhlášen a oceněn vítěz
ankety.
-lara-

foto: www.profifotoart.cz

Svatební obřady 2011

Klára Semanová

Natálie Radová

Pavel Vaic

Noví občánci města

Už víte, kdy a kde si řeknete své ANO? Co třeba na zámku?

Tereza Doležalová

Jan Květ

Anketní lístek*
Agentura Radost, pomoc potřebným
Azylový dům a noclehárna, NADĚJE o.s., Klášterec nad Ohří
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory
Centrum prevence Světlo
DDM Klášterec nad Ohří (Volňásek, Klubíčko)
DDM Šuplík Kadaň
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov (Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kadaň, Domov pro seniory Mašťov)
Egeria Kadaň
Junák Kadaň
K-Centrum Kadaň
Kiwanis Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň (Pečovatelská služba, Denní stacionář, Domov pro seniory, Azylový byt)
Městský ústav sociálních služeb KnO (Domov a jídelna pro seniory, Pečovatelská služba, Denní stacionář, Odlehčovací služby)
Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Rodiče a děti Kadaně, o. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami
Svaz tělesně postižených Kadaň
Úřad práce Kadaň
Úřad práce Klášterec nad Ohří
* Zaškrtněte pouze JEDNOHO nejoblíbenějšího poskytovatele sociálních služeb !
Jméno, příjmení a kontakt (telefon, email):
................................................................................................................................................................................
Hlasovací lístky vhazujte,prosím do hlasovacích krabic u poskytovatelů nebo v informačním centru ve Vašem městě.
Děkujeme za každý odevzdaný hlas!

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vás zve na
VÁNOČNÍ VÝSTAVU a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY: 30. listopadu a 1. prosince 2010 od 9 do 17 hodin
KDE: Lípová 545, Klášterec nad Ohří
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Studenti si vyzkoušeli státní maturity
Foto: GSOŠ

Hlavním tématem setkání vyučujících
a bývalých studentů, které se uskutečnilo v sobotu 13. listopadu, bylo sice 10.
výročí otevření střední odborné školy,
ale nemohli jsme pochopitelně vynechat událost, která v současné době
hýbe středním školstvím asi nejvíce,
a to je příprava na státní maturity. Na
toto téma jsme mluvili se zástupkyněmi Mgr. Cvrčkovou a Mgr. Kalauzovou
a s vyučujícími Mgr. Klementovou a
Mgr. Al Abiadovou. Každá z nich přidala
svou trošku do mlýna a výsledkem je
následující rozhovor.
Máte za sebou generálku na státní
maturitní zkoušky, které čekají dnešní„čtvrťáky“. S jakými výsledky?
Státní maturity „nanečisto“ u nás proběhly jak na gymnáziu, tak na střední
odborné škole. Máme tak jedinečnou
možnost porovnat dva druhy vzdělání
- odborné a všeobecné. V celkovém
srovnání se výsledky na obou našich
školách nijak neliší od výsledků celostátních. Lépe dopadli studenti gymnázia, na střední odborné škole byla

úspěšnost nižší, asi 60 %. Je to pochopitelné a opět se v tom studenti naší
odborné školy neliší od studentů z
jiných odborných škol.
Čím si vysvětlujete odlišné výsledky
studentů gymnázia a střední odborné školy?
Musíte si uvědomit, že porovnáváme
výsledky ze dvou škol s velmi odlišným
zaměřením. Gymnázium poskytuje
všeobecné vzdělání, zatímco střední
odborná škola je zaměřena prakticky.
Její studenti mají ve srovnání se studenty gymnázia méně hodin cizího
jazyka a hlavně matematiky. Výuka se
u nich soustředí na odborné předměty, ze kterých pak také maturují. Takže
musí zvládnout státní maturitu na stejné úrovni jako gymnazisté a navíc mají
ještě praktickou zkoušku.
Předpokládám, že největší problém
dělá studentům odborné školy
matematika.
Určitě. Mnohá děvčata nastupovala
na tuto školu, aniž tušila, že je bude

Přišlo na adresu redakce ...

Podzimní prázdniny na Měděnci
Krásné podzimní počasí s pestře vymalovanou krajinou nás čekalo v pátek 29. října na
výletě v okolí hornického města Měděnce.
Navštívili jsme štolu Marie Pomocné, bezmála tři sta metrů dlouhou podzemní chodbu s osvětlenými komorami, uvnitř s figurínami v dobovém oblečení. Zlatým hřebem
prohlídky bylo nasvícené jezírko vzniklé ze zaplavené komory. Štolu využívali horníci
od sedmnáctého století. Předmětem těžby byla hlavně měď. Od středověku vzniklo v
nitru kopce Mědník množství štol a šachet. Štola Marie Pomocné na jižním svahu byla
společně s labyrintem v roce 1910 zpřístupněna turistům. Staré štoly, místy pokryté
zeleně jiskřícími povlaky, ve kterých dolování skončilo v sedmdesátých letech devatenáctého století, byly podle historiků upravené tak, aby se v nich dalo celkem pohodlně
chodit. Výšlap na Mědník a střelba na měděnecké střelnici z perkusní kolovnice, kterou
si všechny děti vyzkoušely. Opékání buřtíků a pěší túra zpět směrem ke Klášterci přes
kamenné sfingy a Alšovku. To vše absolvovaly děti z DDM Volňásek v době podzimních
prázdnin. Velký dík patří dětem, které s menším i větším nadšením ušláply celou trasu
zpáteční cesty a také panu Milanu Slavíkovi, který nám zpřístupnil střelnici a dohlédl na
bezpečný návrat.
V článku byl použit materiál z webových stránek www.krusnohorci.net
H. Mašková, DDM Volňásek

Tradice zapustila kořeny
Magické předvánoční období obohatila v Klášterci nová tradice, a tou je Klášterecký
Betlém. Projekt, který se zrodil v hlavě ředitelky školy v Krátké ulici Mgr. Jany Dimunové, se začal realizovat před třemi roky a nebýt zapálených paní učitelek a hlavně
pravé ruky ředitelky školy - Mgr. Dagmar Ostrihoňové, jež se ujala koordinace všech
prací, nemohli by se malí i velcí Klášterečané těšit na začátek prosince, kdy se tradičně
v galerii Kryt výstava betlémů otevře. Stejně tomu bude i letos. Díky prostředkům
z kulturního grantu města je možné každý rok nakoupit materiál buď pro rozšíření již
hotových betlémů, nebo pro výrobu betlémů nových. Základem výstavy však bude
společný keramický betlém, který se rozšiřuje o další a další postavičky.
Tým šikovných a zapálených lidiček se každým rokem také nepatrně obměňuje. A
kdo letošní ročník pro Klášterečany připravuje? Za Základní školu v Krátké ulici Mgr.
Dagmar Ostrihoňová, Mgr. Petra Novotná a Mgr. Zdeňka Horská, za Základní uměleckou školu paní Irena Hofhans, za Základní školu praktickou paní Jana Šperglová a Mgr.
Jaroslava Houdová, za Základní školu Petlérská paní Jana Bočková, za Základní školu
Školní, kterou do projektu nově vítáme, Mgr. Jana Vlastníková, za Mateřskou školu
Duha paní Dagmar Křivánková, za Mateřskou školu Stonožka paní Lenka Houdková
a za Mateřskou školu Bruslička paní Jitka Součková a paní Alena Páleníková.
Všem náleží slova díků a slova obdivu, neboť udržení této tradice věnují mnoho ze
svého volného času. Odměnou jim jsou určitě rozzářené oči nejen těch nejmenších,
ale i slova chvály vyslovená dospělými návštěvníky. Poděkování patří také pracovnicím galerie, především paní Romaně Parmové. Vždy vstřícně pomohou s přípravou,
a troufáme si tvrdit, že se na tuto akci společně s námi těší.
Mgr. Jana Dimunová a Mgr. Dagmar Ostrihoňová
a celý realizační tým projektu Klášterecký Betlém

jednou čekat povinná maturita z matematiky. Jedná se o školu s humanitním
zaměřením, kde je navíc kladen důraz
hlavně na praktickou část. Je to tak, že
studentky nemají vesměs k matematice příliš pozitivní vztah. Na gymnázium
navíc přicházejí absolventi základních
škol se samými jedničkami nebo s průměrem 1,5, zatímco na střední odbornou školu se hlásí žáci s průměrem 3.
Je proto pochopitelné, že při státních
maturitách dopadnou hůř. Na druhou
stranu předpokládáme, že až to bude
naostro, budou výsledky lepší.
Nechystáte pro studenty třeba
nějaké doučování?
Už se stalo. Vedení školy se spolu s
pedagogy rozhodlo otevřít kurzy na
přípravu k maturitní zkoušce a spousta studentek ze střední odborné školy
nyní chodí na kurzy cizího jazyka a
matematiky. Testy jim ukázaly, kde
je tlačí bota a musím říct, že pracují s
ohromným nasazením a pro zlepšení
dělají maximum.
Je podle vás zavedení státních maturit posun k lepšímu, nebo to studentům spíš uškodí?
Na tuto věc existují samozřejmě rozdílné názory. My čtyři, jak tu sedíme, se
asi shodneme na tom, že obecně vzato to není špatný nápad. Pokud státní
maturita přispěje k vyrovnání kvality
maturit na jednotlivých středních školách, bude to jen dobře. U nás nebyla
maturita nikdy„dávačka“. Byly roky, kdy
u maturitních zkoušek neuspělo třeba
i deset studentů. Musíme si ale přiznat,
že existují školy, kde získá maturitu
prakticky kdokoli. Státní maturity by tak
mohly školám„nastavit zrcadlo“.
Vidíte nějaké další pozitivum státních maturit kromě srovnání kvality
jednotlivých škol?
Státní maturity by mohly studentům
pomoci také při nástupu na vysokou
školu. Pokud začnou české vysoké
školy - podobně jako ty na západě brát výsledky státních maturit vážně,
mohlo by to vyřešit problém s přijímacími zkouškami. Pokud by například
v budoucnu student gymnázia složil
na výbornou těžší variantu maturity,
dostal by se na vysokou školu bez dalších zkoušek. U nás to tak zatím není,
ale jsou země, kde tento model funguje už řadu let.
A jak hodnotíte samotnou generální
zkoušku na státní maturity? Po jejím
skončení se objevilo množství kritických hlasů na její průběh.
Myslím si, že maturity nanečisto byly
dobré jak pro studenty a učitele, tak pro
vedení škol a vlastně i pro ministerstvo.
Studenti si ověřili své znalosti a spolu s
vyučujícími se mohou soustředit na ty
oblasti, kde mají ještě nedostatky. Školy
si musely poradit s poměrně složitou
administrativou, která se k průběhu
maturit váže, a ministerstvo si vyzkoušelo logistiku. Pokud se podaří do startu
ostrých maturit vychytat všechny mouchy, pak by mohlo v příštím roce proběhnout vše dobře.
-lara/rony-

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 25. listopadu
Galerie Kryt
OD JARA DO JARA
Výstava obrazů Lucie Suché

20. listopadu od 18 hodin
Kulturní dům
VEČER S BŘIŠNÍMI TANCI
Pořádá DDM Klášterec nad Ohří
Vstupné: 50,- Kč

do 30. listopadu
Kino Svět
AFGHÁNISTÁN
OČIMA ČESKÉHO VOJÁKA
Štěpán Malast - výstava fotografií
Výstavu můžete zhlédnout hodinu před
a během promítání kina.

21. listopadu od 15 hodin
Kulturní dům
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
Divadelní pohádka, hraje Mladá scéna
Ústí nad Labem. Vstupné: 50,- Kč

do 31. prosince
Městská knihovna
KŘÍŽEM KRÁŽEM
Martina Doležalová a Petr Dvořák: Výstava fotografií, mozaikových zrcadel a
bižuterie

25. listopadu od 16 hodin
Městská knihovna
ADVENTNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ
25. listopadu od 18 hodin

do 31. března 2011
Zámek - Galerie Thun
ANGLIČÁKY NA ZÁMKU

Zámek - hudební salónek
ZADÁNO PRO DÁMY!
Nabízíme odpočinek v příjemném prostředí, popovídání si u dobrého občerstvení, inspiraci pro dekoraci v domácnosti,
zajímavé besedy.

18. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
REJKJAVÍK
Island 2009, 90 minut, české titulky.
Mládeži přístupné, Vstupné: 60,- Kč

25. a 26. pátek v 18 hodin
Kino Svět
LET‘S DANCE 3
USA 2010, 107 minut, české titulky.
Mládeži přístupné, Vstupné: 75,- Kč

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

HABERMANNŮV MLÝN
Česko / Německo / Rakousko, 2010, 104 min

náš
tip

Režisér Juraj Herz se rozhodl
otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých
dějin, poválečný odsun
Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s
těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou
krvavou stopu. Jednou z
obětí dějin psaných vítězi
měl být i německý průmyslník Habermann, který žil s
rodinou na severní Moravě.
Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový
příběh se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších
let dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale. Život před válkou v pohraničí nebyl
dvakrát idylický. Doba si žádala, abyste se přiklonili na jednu či druhou stranu a jen ti
nejsilnější dokázali zůstat nad věcí. Patřil k nim bohatý podnikatel August Habermann,
který bez předsudků dával práci Čechům i Němcům. Po začlenění Sudet do Třetí říše
tlak ještě zesílí, na tomto místě personifikovaný esesákem Koslowskim. Habermann i
přesto dál vytváří pro své české zaměstnance ochranný štít a odmítá se plně podvolit
„mateřské“ ideologii. Jenže šílená doba nakonec dostihne i jeho. Hrají: Karel Roden,
Mark Waschke, Hannah Herzsprung, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský, Andrej Hryc,
Oldřich Kaiser.
Mládeži do 12 let nevhodné, Vstupné: 85,- Kč
19. listopadu od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Pořádá ZUŠ Klášterec nad Ohří
Vstupné 100,- Kč
19. listopadu od 19 hodin a 21 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
19. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
USA 2010, 127 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
20. listopadu v 18 hodin
Kino Svět
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA
USA / VB / Kanada 2010, 112 minut, české
titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

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

26. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
28. listopadu od 13:00 do 18:30
Náměstí E. Beneše
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
28. listopadu
Galerie Kryt
KLÁŠTERECKÝ BETLÉM
III. ročník výstavy škol
28. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
VĚRNÍ ABONENTI
Komedie o divácích pro diváky. Hrají: Václav Vydra, Jana Boušková, Antonín Procházka, Kateřina Hrachovcová a další.
Vstupné: 1. - 5. řada 240 Kč / od 6. řady
200 Kč / D 180 Kč / KMD 150 Kč
29. a 30. úterý v 19 hodin
Kino Svět
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
VB/Německo/USA 2010, 97 minut, české
titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
30. listopadu a 1. prosince
MÚSS
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

KULTURNÍ PROGRAM
NALEZNETE TAKÉ NA:
www.zamek-klasterec.cz
www.kinoklasterec.net
www.kdklasterec.cz
www.goklasterec.cz
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Hokejisté jsou stále bez porážky
HC Kobra Praha – HC Klášterec
4 : 6 (3:2, 1:2, 0:2)
Dvě utkání na hřištích soupeřů odehrálo klášterecké hokejové áčko na
začátku listopadu. V první třetině měli
Klášterečtí namále, ale v dalších dvou
třetinách Severočeši náskok domácích
dotáhli a nakonec dovedli utkání do
vítězného konce.
„Na Kobru jsme přijeli s tím, že hrajeme
s posledním týmem tabulky,“ řekl nám o
zápase trenér Michal Jäger. „Celý zápas
jsme byli aktivnější, ale soupeř trestal
naše hrubé chyby. Naštěstí jsme před
koncem zápasu dali gól na pět čtyři a
vítězství jsme si pojistili gólem do prázdné branky.“
HC Baník Sokolov – HC Klášterec
3 : 6 (0:0, 3:2, 0:4)
V utkání na sokolovském ledě musel
Klášterec opět dohánět náskok domácích. Po první bezbrankové třetině se
ovšem vytáhli Panocha se Stehlíkem a
Klášterec vyhrál už své dvanácté utkání letošní sezony.
„V Sokolově je to vždycky vyhecované
utkání,“ vzpomínal trenér Jäger. „Sokolov nás bere jako rivala, takže je to vlastně
derby. Tam se maže postavení v tabulce,
oni vždycky hrají jako o život, jakoby to
byl jejich poslední zápas v životě.“
HC Klášterec – HC Baník Most
8 : 4 (2:2, 3:1, 3:1)

Ve středu 10. listopadu přivítali Klášterečtí na domácím ledě mostecký
Baník. Hosté dokázali držet s domácími krok pouze v první třetině. V 6.
minutě otevřel skóre utkání Szakál,
ovšem o čtyři minuty později srovnal
mostecký Böhm po hrubé chybě kláštereckého gólmana. Na 2:1 zvyšoval
ve 14. minutě Martínek, jenže Most
srovnal o deset sekund později a do
šaten se tak odcházelo za nerozhodného stavu 2:2.
Hosté se dokonce na začátku druhé
třetiny ujali vedení, když Kaššáka prostřelil Nedrda. Ale pak už puky padaly
jen za Brzobohatého záda. Postupně
se trefili Řepík, Kalinovič a Novotný.
V poslední třetině přidal Klášterec ještě tři góly. Na 6:3 zvyšoval Panocha,
dalším střelcem v zápisu o utkání se
stal Hartman a poslední, osmý gól
vsítil Suk. Hosté pak v 57. minutě sice
snížili na 8:4, ale na lepší výsledek už
nestačili.
SHC Maso Brejcha Klatovy – HC
Klášterec
2 : 4 (1:2, 0:1, 1:1)
Ani Klatovy nebyly celkem, který by
přerušil kláštereckou krasojízdu letošním ročníkem 2. hokejové ligy. Klášterec se po výhře nad západočeským
celkem bezpečně drží v čele tabulky
se šestnáctibodovým náskokem právě na druhé Klatovy.

Mladým florbalistkám utekl bronz o jediný gól

Florbalové družstvo dívek kláštereckého gymnázia se na konci
října zúčastnilo okresního turnaje
středních škol v Údlicích. Turnaj se
hrál ve dvou skupinách po čtyřech
družstvech a dvanáctičlenný tým
kláštereckého gymnázia svou skupinu vyhrál. „To bylo asi nejlepší, že jsme
vyhrály svou skupinu,“ vzpomínala
na turnaj Pavlína Pelešková. „Jenže
v semifinále jsme podlehly chomutovskému gymplu o jediný gól, a tak jsme

hrály jen o třetí a čtvrté místo.“
Ale i v utkání s týmem chomutovské obchodní akademie naše dívky
prohrály a skončily na čtvrtém místě.
Zklamání z umístění však nebylo tím
jediným, co klášterecká děvčata překvapilo. „Po zkušenostech z minulého
roku bych řekla, že jsme se já i zbytek
týmu na turnaj těšily,“ zavzpomínala
na turnaj brankářka týmu Kateřina
Chrudimská. „Překvapila mě ale brutalita ostatních celků i jejich hra.“

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

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

Před zimní
přestávkou sbírají
fotbalisté body
SK Kopisty - FK Klášterec
0 : 0 (0 : 0)
V předposledním kole podzimní části
1. A třídy krajského přeboru zajížděli
klášterečtí fotbalisté na hřiště celku
SK Kopisty. Naši fotbalisté vydřeli
bezbrankovou remízu a chystali se na
poslední utkání podzimní části soutěže s celkem Ledvic.
FK Klášterec – SK Viktorie Ledvice
3 : 2 (0 : 1)
Domácí hráči sice utkání těsně vyhráli, ale vítězství se nerodilo lehce. Přesto se jim podařilo získat důležité tři
body, takže v tabulce přezimují se
šestnácti body na devátém místě.

Novotný je mistrem republiky v karate
Klášterečtí a kadaňští karatisté se na
začátku listopadu zúčastnili Mistrovství České republiky v karate JKA, které se konalo v Praze. Nejlépe si v závodech vedl Ondřej Novotný, který
v kumite seniorů zvítězil. Ani ostatní
naši závodníci si nevedli vůbec špatně
a na jejich výsledky se můžete podívat
alespoň ve stručném přehledu:
Starší žákyně: Babeta Dlouhá 5. místo v kumite. Starší dorostenky: Bára
Malčánková 2. místo v kata a 5. místo
v kumite. Starší dorostenci: Ondřej
Struk 3. místo v kumite, Štěpán Krejčík 7. místo v kata a 7. místo v kumite. Jan Kříž 6. místo v kumite, Michal
levý 8. místo v kumite. Juniorky: Bára
Malčánková 3. místo v kata a 7. místo

v kumite. Junioři: Ondřej Novotný 6.
místo v kata a 2. místo v kumite, Jan
Kříž 7. místo v kumite.

Z posledního
turnaje bronz
Klášterecký zápasnický odchovanec Nikolas Šarkézy se na konci října
zúčastnil 39. ročníku Velké ceny Třince. Z posledního turnaje sezony si
přivezl pohár a diplom za třetí místo,
když v kategorii kadetů do 54 kilogramů uspěl v konkurenci dalších
sedmi zápasníků. V současnosti zápasí Nikolas Šarkézy za chomutovský
oddíl Valzap.

O kompletní sadu medailí se postaralo trio klášterských běžců
V sobotu 23. října atletický oddíl TJ Klášterec pořádal již 6. ročník Běhu zámeckým parkem. Byly připraveny krásné
tratě od 50 m po 7650m vedené po
cestách zámeckého parku, pěkné slunečné počasí, nádherné ceny a teplý
čaj… To vše čekalo na závodníky nejen
z Klášterce, ale z celého Karlovarského a
Ústeckého kraje. Předpovídané pěkné
počasí přilákalo rekordní počet běžců.
Již hodinu po osmé, kdy byla otevřena
závodní kancelář, byl překonán loňský
rekord 135 závodníků. Cesty zámeckého parku nakonec rozprášilo celkem
201 běžců. Letos poprvé byly vypsány
kategorie dětí ročník 2007 a mladších a
ročníky 2005 - 2006. Jen tyto dvě kategorii čítaly celkem 24 malých běžců a
běžkyň. Myslím, že jsme byli na vysokou účast dětiček připraveni, ale tento
počet nás přece jen příjemně zaskočil.
Způsobilo to menší zmatky před startem a následně i v cíli. Každý závodník,
který doběhl do cíle, obdržel diplom
a medaili za účast. První tři závodnice
a závodníci v obou kategoriích byli
vyhlášeni na stupních vítězů.
V další kategorii již začínajících atletů
ročníku 2003 - 2004, které zastupoval
i člen domácího atletického oddílu, se

Studentky uspěly
na turnaji v pingpongu
Výrazného úspěchu dosáhly studentky kláštereckého gymnázia Lada
Nestlerová a Markéta Pokorná. Vyhrály okresní kolo turnaje středních škol
ve stolním tenise, který se konal na
konci října v Údlicích.
„Nejhorší bylo, když jsme hrály samy
za sebe,“ vzpomínala na turnaj Lada
Nestlerová. „Lepší bylo, když jsme pak
hrály ve dvojicích čtyřhry, protože jsme
si mohly pomáhat a podporovat se.“
Vítězství v Údlicích posunulo klášterecká děvčata na krajský turnaj, který
se bude konat v Litoměřicích.
„Stolní tenis hrajeme na škole jen ve
volném čase,“ dodala k turnaji učitelka
tělocviku na kláštereckém gymnáziu
Valentina Kuchařová. „Je to pro nás
milé překvapení, že holky postoupily až
na kraj.“

postavil na start 100m tratě opět velký
počet 21 závodníků. V kategorii chlapců suverénně vyhrál domácí Matěj
Vejražka a načal tím sbírku medailí
pro klášterecký oddíl. Opět v hojném
počtu, ale už v poklidnější předstartovní atmosféře, se na start dětí do 9 let
postavilo 36 chlapců a dívek. Velkým
překvapením pro mě byla Hanička
Čechová. Trénuje teprve dva měsíce a
v konkurenci 19 zkušenějších atletek
doběhla na 4. místě. Pro ni jistě zklamání z „bramborové“ medaile, pro nás ale
příslib do dalších závodů. Musím zmínit i to, že se jako jediná z ročníku 2002
vešla do první desítky. Ostatní běžkyně
byly o rok starší. Ta, která mohla smutnit, byla Maruška Dvořáková, nováček
v oddíle dojíždějící z Kadaně. Umístění
v cíli a ani čas neodpovídal kvalitám,
které Maruška má. Asi si vybrala„nováčkovskou daň“ a na trati 550 m doběhla
na posledním místě. O něco veselejší
to bylo v kategorii chlapců, kde se trochu nečekaným 2. místem blýskl Ondřej Hrubiško, který se dosud prosazoval
spíše na kratších tratích. Ale na domácí
půdě si poradil s kvalitnějšími běžci
z Litvínova, Chomutova a dalších měst.
Tomáš Tyrpekl a Jakub Ryjáček doběhli
na 13., respektive 15. místě. Pro oba to
byl první závod. Vyzdvihnout si zaslouží
také výkon Tomáše Bernáška, který se
jako hokejista k běhání dostane max.
při letní přípravě, a tak je jeho 5. místo
mezi atlety velkým úspěchem.
Největší počet běžců byl v kategorii
chlapců 1999 - 2000, kde se na start
tratě dlouhé 800 m postavilo hned 25
závodníků včetně tria našich nejzkušenějších společně s „chomutovsko-kláštereckým“ Ondrou Chloupkem. Do
tohoto závodu šli s velkými ambicemi
na medailové umístění. Hned na startu
ztratil naděje na medaili či dobré umís-
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tění Dan Vejražka, který se na startu
postavil div ne do poslední řady a ani
po výstřelu ze startovní pistole se jeho
pozice výrazně nezměnila. V takovém
počtu závodníků se ze zadních pozic
těžko útočí na medaili. Se startovním
číslem 12 mu bylo asi souzeno konečné 12. místo. Pro mě bylo toto umístění
zklamáním, jeho dlouhé nohy mají na
víc. Když chce, dokáže porazit i ty nejlepší, o čemž se přesvědčil na neoficiálním Mistrovství Evropy v Olomouci. O
poznání lepší start měli Marcel Červenka, Vašek Zahrádka a Ondřej Chloupek.
Hned po stratu si hlídali čelo závodu.
Ještě cca 150 m před cílem byli Marcel
a Vašek na medailových pozicích. Pak si
ale Vašek zvrtl kotník a byl rád, že závod
dokončil. V cíli mu patřilo 11. místo. Ještě pod závěrečným stoupáním do cíle
byl Ondra na 5. místě, ale v kopci už
neměl tolik sil jako jeho soupeři a v cíli
mu patřilo konečné 7. místo. Čtveřici
s velkými ambicemi nakonec zachraňoval milovník dlouhých tratí a kopců
M. Červenka. Jediné, co mu z té tratě
sedělo, byl závěrečný kopec do cíle,
ve kterém už své třetí místo nepustil a
doběhl si tak pro bronzovou medaili.
Uzavřel tím kompletní sbírku medailí
pro klášterecký oddíl. V kategorii mladšího žactva mile překvapil bojovným
výkonem nováček Lukáš Bartoň, který
trénuje dva měsíce. S tratí 1750 m si
poradil nad očekávání a doběhl na 5.
místě.
Velké poděkování patří sponzorům:
TEMA, REME, Bagros, Stavební společnost Oršuliak, Kabel 1 i kuchařkám
z Domova pro seniory, které se postaraly o teplý čaj pro závodníky. Poděkovat bych chtěla také všem, kteří mi
pomáhali ať už při prezentaci, značení
tratí, nebo v cíli. Odvedli jste kus práce!
Veronika Blašková, trenérka
Nové
Nové číslo
číslo vyjde
vyjde 2.
19.prosince
června 2008
2010
Uzávěrka příštího čísla je
24.
11.11.
6. 2008
2010
Uzávěrka pro inzerenty je
26.
13.11.
6. 2008
2010

