Noviny občanů města Klášterec nad Ohří

Klášterecké divadelní žně - 25.10. - 1.11. 2014

Rozsvícení vánočního stromu - 30. 11. 2014 Reprezentační ples města - 14. 2. 2015 Velikonoční neděle - 5. 4. 2015 Stavění májky - 30. 4. 2015

Měsíčník

Bude mít Klášterec nové multifunkční kulturní centrum?



Vážení spoluobčané, čtenáři,
na začátku měsíce září jsme se všichni
v klidu připravovali na hezky strávený
víkend v atmosféře Kláštereckých promenád a Švejkova pivního festivalu a
v tom jako blesk z čistého nebe zasáhla město hrozná zpráva o násilném,
hnusném a nechutném činu na malé
Elišce.
V celém městě
jako by se zastavil
čas a polil ho pocit
strachu, smutku a
bezmoci. Ale jak
to tak v krásné české kotlině
bývá, až když se
dostaneme na dno, tak ukážeme, co v
nás doopravdy je. V Klášterci se v tuto
nelehkou chvíli zvedla vlna solidarity
a ochoty pomoci za každou cenu. Najednou se nehledělo doleva doprava a
všichni občané a příslušníci bezpečnostních složek táhli za jeden provaz.
Za to bych vám všem chtěla ještě jednou poděkovat a sdělit vám, že jsem na
vás hrdá.
A dovolte mi vyslovit jedno neskromné přání. Chovejme se k sobě hezky,
solidárně, slušně a pomáhejme si i v
normálním životě a nejenom ve zlých
časech. Pokud toto dokážeme a všichni přiložíme ruku k dílu, bude se nám
dobře žít v našem krásném městě.
Vaše starostka Kateřina Mazánková

Práce na rozpočtu
města pro rok 2015
byly zahájeny
Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho
kalendářního roku. Jak nám sdělil
předseda finančního výboru Štěpán
Kostelník, na 22. jednání finančního
výboru byli členové informováni o
zahájení prací na rozpočtu města pro
rok 2015. Nyní je již zpracován rozpočet příjmů. Očekáváme daňové příjmy
ve výši 168,6 mil. Kč (v roce 2014 byly
ve výši 163,2 mil. Kč), dále nedaňové a
ostatní příjmy přes 11 mil. Kč. V současné době probíhají práce na výdajové
stránce rozpočtu s cílem zajistit veškeré
funkce a povinnosti města a dále realizovat potřebné investiční akce. Jejich
celkový počet je odvislý také od schopnosti získání dotací a případně prodeje nepotřebného městského majetku.
Finální podobu rozpočtu schvaluje po
projednání v příslušných orgánech zastupitelstvo města.
-red-
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Kompletní kulturní program na říjen

zdarma

Blašková na misi v Číně
Úspěšná klášterecká trenérka byla
vybrána na OH mládeže
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Vše o kultuře ve městě na jednom místě

O inspekční cestě ředitele Petra Hybnera
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Klášterecké promenády se vydařily
Do kina za 15 kaček!
Že to v dnešní době není možné? Ale
je, není to žádná novinářská kachna.
Klášterecké kino Egerie vás zve, v
rámci spolupráce s Dětským filmovým festivalem Oty Hofmana, jehož
46. ročník proběhne v termínu 5. - 9.
října 2014 v Ostrově, na filmy nejen
pro děti. Ty se po dobu trvání festivalu budou promítat také v našem kině.
Podrobný program naleznete uvnitř
čísla, tak neváhejte!

Nečekaně krásné počasí přilákalo v sobotu 13. září do lázní Evženie v Klášterci nad Ohří mnoho návštěvníků. Konaly se zde
tradiční městské slavnosti, jejichž program se tentokrát neomezil pouze na lázeňský areál. Lidé mohli po celé odpoledne
navštívit také přilehlý zámecký park, ve kterém se o zábavu postaral Švejk na historicky prvním pivním festivale ve městě.
Novinkou byl také výletní vláček, který po celé odpoledne svážel a odvážel především rodiny s dětmi z celého města. Program byl bohatý. Od raného odpoledne až do půlnoci se na hlavním podiu vystřídalo mnoho umělců. Kromě hudebních
vystoupení pro všechny věkové kategorie mohli diváci vidět i kouzelnické představení Pavla Kožíška nebo večerní ohňovou
show. Tradičně se začínalo dechovkou (Veselí muzikanti, Brass band místní základní umělecké školy), následoval program
pro děti (Hudební divadlo Hnedle vedle, Kašpárek v rohlíku). Večer byly k vidění kapely Zrní, Vltava, zpěvačka Debbi a
slavnosti uzavřelo vystoupení skupiny Arakain. Pro malé i větší děti byla připravena celá řada atrakcí. Bohatý byl i stánkový
prodej, v rámci kterého se se svými výrobky prezentovala mimo jiné i klášterecká porcelánka (Thun 1794, a.s.), která v
tomto roce slaví 220. výročí svého vzniku. -red-

Na klášterecké zóně Verne se sázely stromky a slavil den dětí
Zóna Verne je spjata v mysli každého
z nás s průmyslem, továrnami a samozřejmě prací. V polovině září tomu
ale bylo i jinak. Tamní firma – Toyoda
Gosei uspořádala pro své zaměstnance
a jejich blízké Den otevřených dveří,
jehož součástí bylo mnoho aktivit pro
jejich ratolesti. Tato akce je již tradiční
součástí kulturního dění firmy a jejím
cílem je přiblížení pracovního prostředí rodinám zaměstnanců. V neposlední řadě jde i o neformální kontakt,
který upevňuje vztahy mezi zaměstnanci. Z atrakcí, které byly k dispozici,
zmiňme malování na obličej, rodeového býka, skákání v pytli, prohlídku
výrobní haly či nafukovací hrad. Firma
se připojila v tento den k projektu Zalesňování planety a do této činnosti se

zapojil i čestný host – starostka města
Klášterce nad Ohří Kateřina Mazánková. Ona a prezident společnosti pan

Ve dnech 10. - 11. 10. 2014 rozhodnou občané Klášterce v komunálních
volbách o novém složení zastupitelstva, které bude následující čtyři roky
ovlivňovat chod našeho města. Zastupitelstvo je orgánem kolektivním.
Počet jeho členů se liší v závislosti na
dvou hlavních faktorech. Prvním je
objektivní kritérium velikosti obce.
Nejmenší obce (do 500 obyvatel)
mohou mít i jen pět členů zastupitelstva, naopak největší obce (s více,
než 150.000 obyvateli) mohou mít až
55. Druhý faktor, který určuje počet
zastupitelů obce, je politické rozhodnutí zastupitelstva, které vykonávalo
svůj mandát v předcházejícím volebním období. Nedojde-li k explicitnímu rozhodnutí o změně počtu členů
zastupitelstva v následujícím volebním období, zůstává zachován stejný
počet zastupitelů, jaký byl v předcházejícím volebním období. V Klášterci
tak budou voliči i v letošních volbách
volit celkem 21 zastupitelů.
více na str.2.

Masahiko Ito zasadili každý po jednom
stromku. O další čtyřicítku „zelenáčů“
se postarali právě zaměstnanci firmy.

Uplynulo již 20 let od zahájení vysílání klášterecké TV Focus
Chtěli byste si připomenout, jak to v našem městě vypadalo před dvěma desítkami let? Možná se na některých záběrech
poznáte a zavzpomínáte si na tuto dobu. Už je to opravdu 20 let, když v září 1994 začalo vysílat v rozvodech kabelové televize
v Klášterci nad Ohří televizní studio Focus. Jako malou oslavu k tomuto výročí vysílá televize Focus pořad „Stalo se před 20
lety“, kde můžete vidět ty nejdůležitější reportáže vysílané v té době v TV Focus. Vysílání TV Focus si můžete naladit v kabelové televizi na kanále E2 nebo se podívat na videoarchív na internetových stránkách www.tv-focus.cz
Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní,
abyste navštívili náš webový portál

www.klnoviny.cz
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Komunální volby 2014 Naděje slouží všem, ale ne každý to využije
Ve dnech 10. - 11. 10. 2014 rozhodnou občané Klášterce v komunálních volbách o novém složení zastupitelstva, které bude následující čtyři roky ovlivňovat chod našeho města.
Tak jako před čtyřmi roky, i ty letošní volby dělají z našeho města rekordmana
regionu v počtu kandidujících stran a politických uskupení, kterých je celkem
14. To je ještě o dvě strany více, než ve volbách v roce 2010. Nutno ale podotknout, že tentokrát v tom nejsme sami a se stejným počtem stran budou o
přízeň voličů usilovat také v Jirkově. Jen o jednu stranu méně pak má pro své
voliče připravený Chomutov. Daleko přehlednější to budou mít voliči v Kadani, kde se budou rozhodovat jen mezi pěti stranami. Ale například Kovářská
bude mít v boji nasazených devět stran. Když to převedeme na počet kandidátů, o 21 křesel kláštereckých zastupitelů se uchází celkem 256 kandidátů,
což je jen o 4 více, než při minulých volbách. Porovnáme-li to například se
sousední Kadaní, kde se o 27 mandátů uchází 135 kandidátů, jednoduchými
počty nám vyjde, že v Klášterci bude o jeden zastupitelský mandát v průměru
bojovat 12 uchazečů, zatímco v Kadani to bude pouhých pět.
Podíváme-li se na složení končících zastupitelů, zjistíme, že oproti roku 2010,
kdy se ujali své funkce, končí se třemi změnami. V průběhu tohoto volebního
období se vzdali svých mandátů tři zastupitelé (Jaroslav Kohout - KSČM, Tomáš Bernášek - TOP 09 a Dagmar Megová - Za Klášterec lepší). Jejich místo
zaujali náhradníci ze stran, za které odstupující zastupitelé kandidovali (Jaroslav Ježek ml., Štefan Drozd a Vlastimil Platil). Projdeme-li si pečlivě všechny
kandidátní listiny, zjistíme, že z 21 zastupitelů, kterým mandát vyprší 16. října
2014, jich 15 opět bude usilovat o přízeň kláštereckých voličů. Ať již za strany,
za které kandidovali v minulých volbách, nebo se převléknou do barev jiných
stran. Jen šest z nich (Miroslav Bilík, Věra Bobisudová, Ivan Dimun, Josef Herout, Karel Pech a Stanislav Stehlík) budete na kandidátkách hledat marně.
Porovnáme-li opět volby v roce 2010 s letošními, uvidíme, že některé politické
strany a uskupení zůstaly, další se transformovaly do jiných subjektů, některé
strany se vracejí na scénu a samozřejmě vznikly i nové strany nebo uskupení.
O složení kláštereckého zastupitelstva v roce 2010 rozhodlo pouhých 4 045
občanů z celkového počtu 12 436 oprávněných voličů, což bylo necelých 33%.
2010

2014

•

Česká strana sociálně demokratická

ano

ano

•

Komunistická strana Čech a Moravy

ano

ano

•

Občanská demokratická strana

ano

ano

•

TOP 09

ano

ano

•

Za Klášterec lepší (ZKL)

ano

ano

•

NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ

ano

ano

•

Strana Zdraví Sportu Prosperity

ano

ano

•

Strana Práv Občanů (ZEMANOVCI)

ano

ano

•

PRO Sport a Zdraví

ne

ano

•

SPOLU 2014

ne

ano

•

Strana soukromníků České republiky

ne

ano

•

Strana zelených

ne

ano

•

Otevřená radnice pro Klášterec n/O s podporou Věcí veřejných a hnutí Úsvit přímé
demokracie

ne

ano

•

FRANTIŠEK DANKO

ne

ano

•

ČESKÁ NEZÁVISLÁ

ano

ne

•

SNK Evropští demokraté

ano

ne

•

Věci veřejné

ano

ne

•

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

ano

ne

S podobně nízkou volební účastí měli zkušenost i ostatní města v regionu.
Díky vyšší volební účasti v menších obcích nakonec dosáhla volební účast v
roce 2010 v okrese Chomutov 62,5 %. Nejméně voličů tehdy přišlo k volebním urnám v Jirkově (26,89 %), nejvíce pak už tradičně v Kalku (86,80 %).
V roce 2010 v Klášterci zvítězilo lokální uskupení „Za Klášterec lepší“. Politická situace v letošním roce nejen v našem městě, ale i celorepublikovém měřítku dává tušit, že ani letos to velké politické strany nebudou mít u voličů jednoduché. Podle zkušeností z let minulých se zřejmě žádná z politických stran
nebo uskupení v Klášterci nemůže dopředu pasovat za favorita a rozdělení
mandátů bude roztroušeno do více stran, tak jako tomu bylo i v předchozích
volebních obdobích. Mohou se tedy opět očekávat velmi tvrdá vyjednávání,
kdo sestaví vládnoucí koalici a kdo zaujme pozici vedení města. Ale to je samozřejmě v této chvíli předčasné uvažování, více jasno budeme mít až po 11.
říjnu. Teď už to bude jen a jen na voličích, aby dorazili v co největším počtu k
volebním urnám a pečlivě si rozvážili, komu dají svůj hlas a tím i právo rozhodovat za ně v dalším volebním období.
-rony-

Pokud se člověk ocitne v situaci, se kterou si již nedokáže poradit a není schopen ji řešit vlastními silami, může se
obrátit na služby NADĚJE poskytované
v Klášterci nad Ohří.
Na počátku funguje terénní sociální
služba, která pomáhá lidem řešit problémy v rámci jejich domova. Dochází do
rodin i k jednotlivcům, řeší s nimi dluhy,
pomáhá sepisovat splátkové kalendáře,
poskytuje podporu při řešení školní docházky dětí, zprostředkovává další sociální služby a poskytuje také pomoc při
kontaktu s úřady, řeší otázky nezaměstnanosti. Ovšem s ohledem na nárůst
bezdomovců také vyhledává osoby bez
přístřeší a nabízí jim možnost využití
noclehárny nebo nízkoprahové denní
centrum (dále jen NDC) Noclehárna
funguje každý den – v letních měsících
od 19:30 do 8:00 a v zimních měsících
od 17:30 do 8:00. Uživateli je poskytnuta
postel, povlečení a ručník, má možnost
využít sprchu. Cena za jednu noc činí
20,- Kč, od 60. dne se částka zvedá na
50,- Kč. Zvýšení je zavedeno z důvodu
určité motivace pro uživatele. Je potřeba,
aby byl člověk motivovaný posunout se
dál, k něčemu lepšímu a nestagnoval na
noclehárně. Cílovou skupinou noclehárny jsou muži a ženy starší 18 let.
V lednu 2013 začala NADĚJE poskyto-

vat novou sociální službu - NDC. Cílem
a posláním služby je, aby klient měl na
nezbytně nutnou dobu zajištěnou stravu, ošacení, hygienu a získal informace
spojené s řešením jeho tíživé sociální situace (ztráta přístřeší, ztráta zaměstnání,
problémy s dluhy apod.). Do cílové skupiny patří muži a ženy od 18 let. Nejvyšším stupněm je Azylový dům – sem se
může dostat uživatel z NDC či noclehárny, ale i lidé, kteří nečekaně přijdou o bydlení. Ztráta bydlení je spojena s dalšími
situacemi, jako jsou dluhy, nedostatek
financí, ztráta zaměstnání. Pokud má
člověk zájem o ubytování v Azylovém
domě, stačí si přijít požádat o ubytování.

V případě volné kapacity se s člověkem
sepíše smlouva o ubytování, v opačném
případě je zájemce zařazen do evidence.
Doba evidence je různá, záleží na uvolnění místa. Azylový dům je určen jak
pro jednotlivce (muži a ženy od 18 let),
tak pro rodiny. Azylový dům funguje v
Klášterci nad Ohří již od roku 2009, za
tu dobu zde prošlo mnoho lidí. Někteří našli nový domov, další se nezvládli
adaptovat a vrátili se zpět na ulici. -red-

Nájemci své povinnosti plní řádně
Od začátku dubna 2013 přešla správa bytů v majetku města Klášterce
nad Ohří na město. Správa těchto
bytů a související úkony spadají do
náplně činnosti oddělení správy majetku města a bytového fondu, která
je součástí odboru finančního a majetku města. Prvořadým úkolem úseku správy bytového fondu je výkon
správy, jejíž součástí je nejen řádná
evidence a kontrola plnění povinností
nájemců bytů, ale i zajišťování jejich
oprav a údržby, a v neposlední řadě i
roční vyúčtování služeb.
Za jednoznačně pozitivní je třeba vyzdvihnout skutečnost, že se v poslední
době, právě díky vytvoření řádné evidence a provádění důsledné kontroly,
podařilo postupně snižovat výši pohledávek města za nezaplacené nájemné
a služby v bytech. A to samozřejmě i
díky aktivnímu přístupu od samotných
nájemců. V současné době je možné
konstatovat, že drtivá většina nájemců
si své povinnosti plní řádně.
Kladně lze hodnotit i stav, kdy se úseku správy bytového fondu podařilo ve
lhůtách stanovených právním předpisem zpracovat vyúčtování služeb
za rok 2013, přičemž bylo zazname-

Den otevřených
dveří v Domově
pro seniory
Městský ústav sociálních služeb srdečně zve na Den otevřených dveří v Domově pro seniory v Klášterci nad Ohří
– Lípová 545, který se bude konat dne
8. října 2014 od 9 do 17 hodin. Těšíme
se na Vaši návštěvu.

náno jen zanedbatelné množství podaných reklamací. Navíc prakticky ve
všech případech byly tyto reklamace
vyřízeny jako neoprávněné. Určitým
problémem začíná ale být nedostatek
volných bytů města, takže město není
schopné pokrýt požadavky zájemců
o byt a to nejen co do počtu ale i do
velikosti.

Sály a učebna v městské knihovně
Od ledna 2014 má městská knihovna
ve své správě také velký sál a učebnu
v patře. „V počátečním období jsme vyhodnocovali provoz těchto prostor a dolaďovali pravidla využití. Nyní se snažíme pro tyto prostory nalézt zajímavé
využití,“ plánuje budoucnost vedoucí
knihovny. V sálech se již tradičně scházejí senioři ke společenským akcím.
Probíhá tu Universita třetího věku. Své
útočiště tu mají šachisté. Zcela nově
zde bude fungovat klub paličkářek a
krajkářek, které knihovně přislíbily nějakou tu výstavu tvorby, a na ně navazující klub patchworku.
„Přesto ještě stále máme trochu místa
jak pro jednorázové akce - přednášky,

výstavy, promítání, ale třeba i setkání
přátel ze školy, nebo oslavu narozenin,
tak i pro organizované skupiny. Rádi
bychom například ve velkém sále uvítali nějakou formu zdravotního cvičení - jógu, bodybuilding nebo jiné. Jsme
připraveni vytvořit podmínky pro zájmovou činnost,“ říká vedoucí MK pan
Biša. „Samozřejmě nebude vše otočením
kouzelného prstenu, ale chceme vyjít občanům města vstříc. Budu rád, pokud za
mnou lidé přijdou s nápadem a nalezneme společnou cestu jak ho realizovat.“
Podrobnosti o pronájmech a také kalendář využití prostor naleznete na
www.knihovnaklasterec.cz v sekci Pronájem prostor.
-rony-

PRODEJNA KRMIV

Klášterec nad Ohří
(Osvobozená 777 - naproti supermarketu Penny)

AKCE!!! Krmiva pro psy
• Fun4pets 20kg 580,- => 498,• NutriCan Daily Premium 15kg 689,- => (+3kg zdarma)
• K9 maintenance mini 1kg 115,- => (2+1 zdarma)
• K9 štěně mini 1kg 125,- => (2+1 zdarma)

Dále nabízíme krmiva:
Brit, Astor, K9, Nutram,
Chicopee, Nativia, Sportmix, Ontario
a jiné…
Otevírací doba:
PO-PÁ 9-12 13-17 * SO 8-12
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4 otázky pro starostku

V příštím měsíci se budou konat komunální volby a tím pádem končí
zkrácené funkční období, starostce
města, Kateřině Mazánkové.
Přišel proto ten správný čas na zodpovězení čtyř našich otázek, které naše
noviny již tradičně v tomto období
pokládají.
Do funkce nejvyšší představitelky
města jste nastupovala až v polovině volebního období. Přesto jste do
křesla starostky usedla s určitými
představami o výkonu této funkce.
Naplnily se tyto představy? A šla byste do toho znovu?
Když jsem kandidovala v komunálních volbách před čtyřmi lety, chtěla
jsem především nabídnout své zkušenosti z mého působení na městském
úřadě v minulosti a i nadále se zapojit
do rozvoje našeho města. Má cesta do
vedení města nebyla jednoduchá, ale
jsem přesvědčena, že výměna vedení
byla krokem, který určil správný směr.
Představy o práci starostky jsem měla
již před svým nástupem. Mé očekávání
se ale naplnilo pouze částečně. Práce
starostky je práce jako každá jiná, jen je
nutné si pečlivě zorganizovat čas. Jelikož jsem ještě nestihla naplnit všechny
cíle, které jsem si předsevzala, budu se
proto i v nadcházejících volbách ucházet o mandát v Zastupitelstvu města
Klášterce nad Ohří. A pokud dostanu
důvěru občanů, jsem připravena obhajovat pozici starostky města.
Co byste hodnotila jako největší
úspěch, kterého jste dosáhla na postu
starostky města?
Neřekla bych, že by mělo jít jen o můj
úspěch. Nemůžeme mluvit jen o práci jednotlivce, protože všechno, čeho
jsme dosáhli, je výsledek vůle a snažení
kolektivu lidí, kteří společně se mnou
pracovali od konce roku 2012. Vyzdvihnout bych ale chtěla to, že jsme
s ostatními zastupiteli splnili slib daný
voličům a neobsadili jsme místo druhého místostarosty. Tím jsme ušetřili
městské pokladně statisíce korun ročně. Také jsme museli řešit personální
záležitosti v příspěvkových organizacích města, které minulé vedení města
totálně nezvládlo. Myslím, že opětovné
jmenování pana Hybnera do funkce
ředitele příspěvkové organizace Zámek
Klášterec nad Ohří a paní Dimunové do funkce ředitelky Základní školy
Krátká bylo správné rozhodnutí. Posílili jsme také tým pracovníků úřadu
novými odborníky.
Co však bylo velmi důležité, a bohužel
to mě i zastupitele města stálo hromadu
času a sil, bylo urychleně řešit situaci v
akciové společnosti Lázně Evženie a.s.,
kde hrozilo zbytečné narůstání ztráty
naprosto neprofesionálním vedením
společnosti. Podařilo se nám snížit
ztrátu společnosti na nejmenší mez

za poslední roky, ale po všech vyhodnoceních i podle mého úsudku přišla
pokladna města zbytečně o spoustu peněz. Úkolem nového představenstva a
dozorčí rady je mimo jiné vypracování
podrobné zprávy o dění ve společnosti
po převzetí vedení panem Stehlíkem
ve funkci předsedy představenstva
společnosti Lázně Evženie a.s. Zasadím se o to, aby tato i ostatní zprávy
byly veřejně dostupné a každý se mohl
seznámit s hospodařením s finančními
prostředky a nedocházelo k dalšímu
plýtvání našich společných finančních
prostředků.
Z investičních akcí se například podařilo zateplit další objekty ve vlastnictví města (ZŠ Krátká, ZŠ Petlérská a
MÚSS), rekonstruovat část chodníků,
digitalizovat kino, opravit lavice v letním kině, opravit cestu Sedm bolestí
Panny Marie a jiné. Já osobně mám
velkou radost z projektu úpravy zahrad
mateřských škol v ul. Souběžné a ul.
Lesní. Naši nejmenší tráví v mateřské
škole spoustu času a zaslouží si pěkné
prostředí.
Také v oblasti společenského a kulturního života se podařilo rozšířit kalendář o nové akce. Při těchto setkáních
se lidé nejen potkávají, ale především
baví.
Každá práce a to i ta starostovská se
skládá z úspěchů a logicky i neúspěchů.
Co považujete za největší neúspěch
nebo chybu Vašeho starostování?
Opět nevím, zda se má odpověď bude
týkat neúspěchu či chyby. Nestihla
jsem zajistit aktualizaci strategického
plánu a tím připravit dokument pro
nadcházející období. Město by mělo
mít strategický dokument, ve kterém
je zpracována koncepce rozvoje města. Tento dokument sice zpracovaný
je, ale nikdo s ním aktivně nepracuje
a někteří zastupitelé tento dokument
ani neviděli, natož aby ho četli. Pokud
bude tento strategický plán závazný a
zastupitelé ho budou akceptovat jako
koncepční dokument, možná najdeme
více společných témat.
Další chyby a nedostatky nechám na
občanech, kteří jistě zhodnotí moji práci objektivně. Ani já nejsem dokonalá.
Mám své přednosti, ale i nedostatky.
Ač to mnozí nechtějí chápat a respektovat, také starostka má svůj soukromý život. Co Vám funkce starostky
přinesla v této oblasti života? A naopak, co Vám výkon funkce vzal nebo
v čem Vás v osobním životě omezil?
Velmi ráda pracuji a setkávám se s lidmi. Při práci starostky jsem měla možnost potkat lidi jak z našeho města,
tak i z ostatních měst a samozřejmě i
ze zahraničí. Tato práce mě obohatila
jak v profesním, tak v osobním životě.
Více si nyní všímám svého okolí, přijímám podněty a naučila jsem se i více
lidem naslouchat. Ale stále je tady ten
nezkrotný element času. Naučila jsem
se lépe a s rozvahou organizovat čas
tak, abych vše stihla. Samozřejmě ale
tak, jako většina z nás, občas opravdu
nestíhám ani já.
V mém životě je vždy na prvním místě moje rodina a moji nejbližší. Jak už
jsem se zmínila, je velmi důležité zorganizovat si čas. Ale někdy musím z
toho rodinného trošičku ukrojit, abych
svoji profesi zvládla, jak je potřeba. Můj
manžel, naše dcery a i ostatní nejbližší z naší rodiny mi pomáhají, abych se
mohla věnovat práci i rodině na 100 %,
ale někdy to prostě takhle nezafunguje. Myslím, že jen ten nedostatek času
je to, co mi v poslední době opravdu
chybí.
-rony-
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září 2004

Policie informuje...

let jsme s vámi !

V září byla v lázeňském
ázeňském parku realizována I. etapa rozvoje lázeňské zóny, která byla financována z programu PHARE 2000. Tato část projektu zahrnovala
vybudování nové páteřní komunikace, která měla odklonit veškerou automobilovou dopravu z lázeňského areálu, kde do budoucna vznikla jen pěší zóna.
V této době byla zbudovaná jen její část, která byla zatím ukončena kruhovým
objezdem za lázeňským domem Evženie. V další etapě pak tato komunikace
byla prodloužena obchvatem lázeňského parku, za kterým je zahrádkářská
kolonie, a do které musel být majitelům umožněn příjezd. Dále byly v této
fázi stavby vybudovány inženýrské sítě a tenisové kurty. Celý projekt I. etapy
měl být hotov v listopadu 2004 a náklady na jeho realizování stály 18 miliónů
korun.

Bála se manžela, tak lhala

Chomutovští kriminalisté odložili
vyšetřování loupeže. K té mělo dojít
před domem v ulici Budovatelská v
Klášterci nad Ohří. Místní obyvatelka
oznámila, že když se vracela ve večerních hodinách domů, přistoupili k ní
na chodníku dva neznámí muži a pod
pohrůžkou požadovali vydání peněz.
Poškozená jim proto vydala 10 tisíc korun, které měla při sobě a muži odešli.
Následným vyšetřováním však bylo
zjištěno, že si žena všechno vymyslela.
Jak sama přiznala, celou výplatu utratila a jelikož se bála reakce manžela,
vymyslela si přepadení.

Řídil čtyřkolku pod vlivem

Po třech měsících se opět otevřelo kino Svět, které přes prázdninové
dninové ddny procházelo kompletní rekonstrukcí sálu a částečných úprav vstupního
níh vestibulu.
Promítací sál byl vybaven novými sedačkami, bohužel přání získat peníze na
potřebnou výměnu zvukového systému nebylo vyslyšeno.
Ani poslední závod seriálu mistroství ČR v autokrosu v divizi 3 - 4000 cm
nemohl nic změnit na tom, že se Roman Keřka stal mistrem republiky pro
rok 2004 a tím obhájil svůj titul z roku 2003. V předposledním závodě, který
se jel v Dobřanech, nenechal Roman nikoho na pochybách a skvělou jízdou
start - cíl si dojel pro dalších 20 bodů, což v konečném součtu znamenalo
první místo. K titulu mistra ČR přidal 19. září i titul mistra Evropy a tím získal vysněný „double“.

23letého muže z Klášterce nad Ohří
kontrolovala policejní hlídka v době, kdy
se čtyřkolkou projížděl Ciboušovskou
ulicí. Stroj muž řídil, ačkoli dobře věděl,
že nesmí. Městský úřad Kadaň mu totiž
vyslovil zákaz řízení všech motorových
vozidel a navíc mu byl odebrán i řidičský
průkaz. Byl podroben dechové zkoušce,
která byla pozitivní. Přístroj naměřil 2,65
a 2,59 promile. Jeho jednání policisté vyhodnotili jako trestné činy ohrožení pod
vlivem návykové látky a maření výkonu
úředního rozhodnutí.

Řádil v bytě

26letý muž z Ostrova vnikl násilím
do bytu v ulici Pionýrů v Klášterci nad
Ohří. Dveře vykopl a vstoupil dovnitř.
Ženě nadával a pak rozházel její věci po
Školní rok začal a prvňáčkové poprvé zasedli do lavic místnosti. Následně z místa utekl, opraPrvního září nastoupilo do kláštereckých škol cca 190 nových prvňáčků, kterým začalo va poškozených věcí bude stát nejméně
nové období života. Údaje ale ještě nejsou úplně přesné, protože do statistky se odevzdávají 3 tisíce korun. Policisté z místního obaž k poslednímu dni v měsíci září. Nejvíce nových žáků přivítala ZŠ Krátká – 75, za ní se vodního oddělení skutek vyšetřují jako
zařadila ZŠ školní – 71, ZŠ Petlérská – 39 a ZŠP Havlíčkova - 4.
porušování domovní svobody. Za uvedený trestný čin může pachatel skončit
až na tři roky za mřížemi.

O dceru se nestará

První školní výlet byl ve znamení vzájemného poznávání
Vzájemné poznávání se. To měli 9. září na programu studenti z primy kláštereckého gymnázia. Takzvaný adaptační kurz je spolu s třídní učitelkou Michaelou
Nackovou a kolegyní Drahuší Uszákovou zavedl kolem řeky Ohře až do Rašovic
na tamní fotbalové hřiště. Zde si zahráli různé hry, které měly sloužit k lepšímu
zapamatování jmen spolužáků. Další měly prověřit, zda se z nich stane dobrý
tým, jestli budou dobrými kamarády, kteří si navzájem dokáží poradit, pomoci
a spolupracovat. Jak se všichni gymnazijní „prvňáčci“ shodli, jejich první školní
výlet se jim velice líbil. Zvláště, když se do her zapojily i obě učitelky. Někteří si
našli rovnou i nové kamarády, další zaujalo to, že škola může být opravdu někdy
hrou. „Kurz se mi líbil. Trochu jsem poznal ostatní spolužáky. Hráli jsme hodně her a
naštěstí nepršelo,“ řekl například Vojtěch Kutílek. „Hezky jsme se prošli a užili plno
zábavy,“ doplnil jeho slova Jakub Malický.
-otys-

Rozhodnutí Okresního soudu Chomutov nerespektuje 34letá žena z Klášterce nad Ohří. Soudem má nařízenou
povinnost přispívat na výživu své dcery částkou 500 korun za měsíc. To však
od poloviny roku 2012 neplní. Kriminalisté její jednání vyhodnotili jako
zanedbání povinné výživy, v případě
odsouzení může skončit až na dva roky
ve vězení.

Škoda přes 50 tisíc

Do osobního vozidla, které majitelka
zaparkovala v chatové oblasti Mariánské údolí, vnikl neznámý zloděj. Z
auta demontoval všechna čtyři hliníková kola i s pneumatikami a z kabiny
zmizela autonavigace. Celková škoda
se vyšplhala na téměř 53 tisíc korun.
Případ vyšetřují policisté z Klášterce
nad Ohří.
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.

RESTART 2014
Pronajmeme startovací
byty bez vstupních poplatků a kauce. Velikost
2+1 a 3+1.
Kontakt: 777 818 144
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Kulturní a společenské akce v září

Klášterecké promenády
Do školy s Arabelou
Tajemství klášterecké minulosti

Klášterecké promenády
Švejkův pivní festival

Tajemství klášterecké minulosti

Pohřební služba

Klášterecké promenády

František Barák

Klášterec nad Ohří
zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
• civilní a církevní obřady v Klášterci s následnou kremací
nebo uložením do hrobu
• obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Perštejně a
okolí
• kremace bez obřadu
Náměstí E. Beneše 10 – vedle pošty, Klášterec nad Ohří

tel. 474 332 218
non stop služba 602 491 050
po-pá 8 - 14 hodin
www.levnypohreb.cz

Švejkův pivní festival

Výstava k 220. výročí porcelánky

Více fotografií naleznete na www.klnoviny.cz
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Jakub Hušek

Tobiáš Kokoška

Tobiáš Kraček

Lukáš Genser

Ředitel kulturních zařízení města Petr Hybner s Ing. arch. Daliborem Borákem
která předbíhá svou dobu. Je postavena
podle principů, které budou závazné
po roce 2020. Základem je koncepce
a technické řešení, které minimalizuje spotřebu energie i dalších nákladů
při každodenním provozu. V budově
je umístěna Základní umělecká škola,
obory hudební, taneční a výtvarný, taneční sál, malý sál pro 50 osob pro komorní koncerty a víceúčelový sál pro
250 osob vhodný pro společenské akce
a konference.
Další kroky budou následovat v nejbliž-

ších dnech. Ředitel Hybner se dohodl
s architektem Borákem na návštěvě
Kulturního domu v Klášterci nad Ohří,
aby mohl posoudit stávající stav budovy
a následně mohlo dojít k vypracování
provozně technické studie možnosti využití a rozšíření stávajícího kulturního
domu. Pokud bude mít někdo zájem,
tak s prvními výstupy chce starostka
Kateřina Mazánková veřejnost seznámit na veřejném projednávání v pondělí
6. října od 16 hodin v kláštereckém kině
Egerie, kam jste všichni srdečně zváni.

Kateřina Bejlková

Tajemství klášterecké minulosti
Sdružení KLAS ve spolupráci se Zámkem Klášterec nad Ohří zopakuje pro
klášterecké občany i pro návštěvníky
města nový projekt pod názvem „Tajemství klášterecké minulosti“.
Projekt ve formě procházky městem, skýtající třináct historicky poučných zastavení, měl svoji premiéru v sobotu 6. září
ve večerních hodinách a byl už dopředu
vyprodán. Při procházce městem jste s
námi mohli odhalit legendy i historická
tajemství našeho města a odpovědět si na
otázky - proč se město jmenuje Klášterec,
proč máme náměstí z kopce, kdo na zámku straší a další záludné a záhadné otázky
a tajenky.
O tom, že tato akce sklidila zasloužený
úspěch dokládá i poděkování pana Reného Činovce ze Staré Boleslavi:
„Dovolte mi, abych Vám poděkoval za nevšední zážitek, kterým byla sobotní akce
Tajemství klášterecké minulosti. Jezdíme

Noví občánci města

Stávající kulturní dům v Chomutovské
ulici byl otevřen před padesáti lety a v
současné době je již technicky a morálně zastaralý. Stejný problém má majitel
město Klášterec nad Ohří i s budovou na
Panoramě, kde sídlí Městská knihovna.
Vyřešit problém s provozem těchto starých budov umožní vybudování nového
moderního kulturního stánku, který
bude odpovídat základním standardům
21. století. Další motivací pro vybudování nového kulturního stánku je zefektivnění provozu středisek kulturní dům a
knihovna a ušetření provozních nákladů
a především nákladů na energie.
Nově vybudovaný kulturní stánek by se
měl stát centrem setkávání, poznávání a
zábavy ve městě. Základními stavebními
prvky provozu by byly kulturní dům,
městská knihovna, mateřské centrum,
centrum pro seniory a zázemí divadelního spolku. První kroky k naplnění vize o
novém kulturním stánku probíhají již v
těchto dnech. Ředitel kulturních zařízení města Petr Hybner podnikl inspekční
cestu do Holic, kde se sešel s Ing. arch.
Daliborem Borákem, který mu představil nově otevřenou pasivní budovu
zdejší základní umělecké školy. Jedná se
o největší monoblok pasivního domu v
České republice.
Budova ZUŠ v Holicích je budovou,

Beáta Jánská

Amálie Schwob

foto: www.profifotoart.cz

Začátek cesty naplňování vize nového
multifunkčního kulturního centra

Petr Geci

Anastázie Hejtmánková

Emma Kaiserová

Změna provozní doby na zámku
hodně po republice na různé akce podobného zaměření, ale ta Vaše naprosto předčila naše očekávání. Ještě jednou děkuji.“
Termín premiéry byl zvolen na zahájení
„Dnů evropského dědictví“, další možnost vidět a projít „Tajemství klášterecké

historie“ bude v pátek 10. října 2014 od
19 hodin a vstupenky si můžete už teď
rezervovat na webových stránkách www.
zamek-klasterec.cz.
Projekt finančně podpořilo město Klášterec nad Ohří.
-rony-

Zámek Klášterec nad Ohří upozorňuje své návštěvníky, že od měsíce října
až do konce měsíce března bude zámek pro veřejnost otevřen vždy ve dnech
pátek, sobota, neděle od 9.00 - 15.00 hodin. Ostatní dny bude přístupný pro
organizované skupiny po předchozí závazné rezervaci. Poslední prohlídka
začíná vždy 1 hodinu před koncem otevírací doby!

20. výročí Gymnázia a Střední odborné školy v Klášterci nad Ohří
Dne 6. září 2014 bylo v prostorách
Gymnázia a Střední odborné školy
v Klášterci nad Ohří již od ranních
hodin opravdu rušno – probíhala zde
oslava 20. výročí vzniku této školy. 20
let existence není příliš dlouhá doba,
ale Gymnázium a SOŠ v Klášterci nad
Ohří se výrazně zapsalo do povědomí
občanů celého regionu. Ať již konáním řady akcí, jež se staly nedílnou
součástí kulturního života v Klášterci,
úspěchy svých žáků v nejrůznějších
soutěžích, ale i svědomitostí, s jakou
pedagogové školy připravují na vstup
do života své svěřence. I díky podpoře a pomoci zřizovatele a sponzorů
dosahují žáci GSOŠ v Klášterci řady
významných úspěchů a svou školou
doslova žijí.
Za dobu dvaceti let se na škole změnilo opravdu mnoho. Za podpory
tehdejšího vedení města Klášterce nad
Ohří, přízně řady sponzorů a svědomité práce vyučujících v čele s prvním
ředitelem školy, Jiřím Jedličkou, se z

původně jednotřídního zařízení stala
dobře fungující střední škola.
Připomeňme např., že škola je jedním
z 5 školských zařízení v České republice, které mají status zkušebního centra
Goethe Institutu Praha.
Vedení školy, pedagogové, jejich žáci i
absolventi považují za velkou čest, že
se oslav zúčastnili i čelní představitelé

Ústeckého kraje a města Klášterec nad
Ohří. Oslavy zahájila krátkým proslovem náměstkyně hejtmana ÚK, paní
Jana Vaňhová, která též zapálila slavnostní ohňostroj na narozeninovém
dortu. Vzácnými hosty byli Dagmar
Waicová, členka Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje, senátor Václav Homolka,

vedoucí odboru školství, mládeže a
sportu ÚK pan Štěpán Harašta i Jan
Kobliha ze správního oddělení odboru školství. Svým přáním úspěchů do
dalších let potěšila také starostka města Kateřina Mazánková.
Pozvání k oslavám přijali i ředitelé
základních a středních škol kláštereckého regionu, se kterými Gymnázium
a SOŠ již tradičně spolupracuje, či zástupci sponzorů.
Oslava byla zahájena vernisáží výstavy Fresky (žákovské práce efektně
umístěné na mozaikovém papírovém
stropě školní haly) a tanečním vystoupením Experiment, které připravila s
žáky školy paní Olga Ratajová, absolventka kláštereckého gymnázia.
Pak se již davy návštěvníků (absolventi školy - často už s rodinami, současní
žáci i klášterecká veřejnost) rozptýlily
po školní budově. A bylo skutečně co
prohlížet a nač vzpomínat: V průběhu
oněch dvaceti let byly prostory školy
za nezbytné pomoci zřizovatele ško-

ly (Ústecký kraj) i sponzorů výrazně
zmodernizovány – od sociálního zařízení přes moderní odborné učebny.
Jednotlivé třídy pak připomněly výstavami maturitních tabel, fotografií i
dalších exponátů svým absolventům
jejich krásná studijní léta a vybízely k
přátelskému popovídání a vzpomínání. Na školním hřišti nalezli návštěvníci oslav nejen bohaté pohoštění, ale
mohli se zde i výborně pobavit. Krásný a pestrý program pro ně připravili
současní i bývalí žáci školy.
Sobotní oslava 20. výročí existence
školy se opravdu vydařila. Vedení
školy by rádo poděkovalo i touto cestou všem sponzorům, kteří významně
napomohli uspořádání celé akce.
Zbývá jen popřát všem učitelům školy mnoho síly a optimismu do další
pedagogické práce a žákům pak radost ze vzdělávání i hodně úspěchů v
dalším životě. Vždyť ve dvaceti letech
život teprve začíná!
Irena Klementová
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Na zámku vás bude čekat Svět kostiček
V prostorách zámku v Klášterci nad Ohří
se 12. října 2014 v 15 hodin otevře unikátní výstava pod názvem „Svět kostiček“,
která bude trvat až do 31. ledna 2015.
„Rád bych pozval všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu 500 exponátů z 500.000 dílků ze stavebnice Lego,
kterou zahájíme vernisáží s bohatým doprovodným programem hudebního divadla Hnedle vedle,“ zve všechny příznivce
této fenomenální stavebnice ředitel zámku Petr Hybner.
Náplní výstavy bude tematická expozice
dioramat Western, City - stavba, City –
Trains - vlaky, City - letiště, City přístav,
dále skulptury, alternativní modely a další
exkluzivní exponáty z řad továrních setů,
i „MOC“ tvorby (My own Creation – má
vlastní tvorba). Tovární sety z různých
časových období budou v jednotlivých
tematických celcích při vzájemném porovnávání představovat na první pohled
patrné proporční, hmotové i estetické
rozdíly na časové ose dle roku vydání
exponátů a dostupných kostek někdejší
produkce společnosti LEGO.
„Dominantu výstavy bude tvořit mozaika
znaku města a 3D model hlavní vstupní
fasády zámku v Klášterci nad Ohří, který
byl navržen a realizován exkluzivně pro
tuto výstavu,“ prozrazuje dosud malé tajemství ředitel zámku. Výstava bude díky
druhé vernisáži, která je připravována na
zlatou neděli – 21. prosince 2014, rozšířena o exponáty ze speciálních modelů
„MOC“ tvorby, mezi které budou zařazeny filmové modely, např. Ghostbusters,
Toy Story – příběh hraček, The Simpsons
aj., a dále o několik exponátů známých
architektonických skvostů z různých
koutů ČR. Pro děti bude připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek s
vláčkodráhou, ke stavění kostky Duplo i
Classic – Basic. Pro nejmenší návštěvníky výstavy bude v prostorách dětského
koutku k zapůjčení originální odrážedlo
společnosti Lego, která tento dnes již nesehnatelný produkt nabízela v 90. letech
a dále originální Lego Duplo hrací stolek.
Bude také připraven cyklus přednášek
s tématy „Alternativní modely“, „Svět
kostek“, „Architektura v kostičkovém designu“, a „Speciální triky v architektuře z
kostek“, který nabídne cenné informace
z historie dánské společnosti Lego, poutavou fotogalerii ze světa kostiček, včetně
světové tvorby “AFOLů“ – dospělých fa-

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
!

upozornění, že film se hraje v několika různých
termínech a cenových relacích
03. října 2014 od 16.00 hodin

7 TRPASLÍKŮ (3D)

Německo | 2014 | 88 minut.
Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na
oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil
kletbu zlé čarodějnice Della Morty. Touto drobností totiž
poslal celé království do staletí trvajícího spánku...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 150 Kč/130 Kč
04. října 2014 od 16.00 hodin

ŽELVY NINJA (3D)

noušků Lego kostek (Adult Fan of Lego),
ukázky využití zkušeností se speciálními
spoji různých typů kostek v zajímavé
výsledné tvary a hmoty pro dokonalejší
výsledný efekt tvořeného díla.
Dalším tipem na skvělý odpolední program v rámci první vernisáže bude
workshop na téma „Alternativní modely“, který povede zkušený kolega „Tomik“,
člen československého fóra kostky.org.
Návštěvníci budou mít možnost pod
jeho vedením na místě zakoupit a postavit alternativní model ze dvou vybraných
továrních setů, který jim po společném
focení tvorby zůstane.
„Počet kusů v naší prodejní nabídce na
místě je omezen od každého setu na 15
kusů,“ upozorňuje zájemce Hybner. V
případě zájmu ze strany návštěvníků o
účast na workshopu s vlastním zakoupeným setem mimo naší prodejní nabídku
vybraných setů, bude tvorba alternativních modelů probíhat z dostupných Lego
setů číslo 31017 – „Creator oranžový kabriolet“ a 31014 – „Creator silné rypadlo“.
„Z kapacitních důvodů pro účast na
workshopu prosíme zájemce, aby o nezávazné rezervaci místa pro účast na
workshopu a případně rezervaci továrního setu ke koupi z naší nabídky informovali na e-mailu peesko@seznam.cz,“
vzkazují vystavovatelé. Workshop, přednášky a další bohatý doprovodný program se uskuteční souběžně se startem
vernisáže v neděli 12. 10. v prostorách
zámku v Klášterci nad Ohří. V případě zájmu ze strany návštěvníků výstavy
bude workshop a přednášky připraven i

Týden knihoven v městské knihovně
Babí léto dosud nepřineslo sychravé podzimní dny, ale přesto se počty návštěvníků
knihovny postupně zvyšují a dávají tak
znát, že přichází sezóna, kdy si odpoledne
vychutnáte zachumlaní v teplé dece s oblíbenou knihou v ruce. Knihovny po celé
ČR tuto sezónu zahajují tradičně Týdnem
knihoven. A ani my nemůžeme stát stranou. V týdnu od 6. do 10. října tedy zahajujeme motivační akce pro nové i stávající
čtenáře. A na co se můžete těšit? Pokud
jste ještě v knihovně nebyli, přijďte se přihlásit, budete mít první rok v knihovně za
polovic. Také vy, co již našimi čtenáři jste,
ušetříte. Vyhlašujeme čtenářskou amnestii
pro dlužníky. V týdnu knihoven proběhne
také pasování čtenářů, při kterém vedoucí
knihovny pan Biša pasuje druháčky na
čtenáře a vítá je v městské knihovně. Jako
dárek od nás noví rytíři obdrží roční zápisné do knihovny zdarma. V oddělení

KINO EGERIE

pro dospělé se můžete těšit na výstavu
podzimních květin. Je až k nevíře jak dokáže podzim květiny vybarvit a co jich
ještě kvete. Výstava je prodejní a proběhne
ve dnech 15. a 29. října. Také Posezení s...
v posledním říjnovém týdnu se ponese ve
znamení barev. Poradíme vám jak svoji
duši i tělo připravit na šedivé podzimní dny
tak, abyste je přestáli v dobré pohodě a ve
zdraví. Paní Zuzana Ziková vám představí program AURA-SOMA, celostní léčbu
duše pomocí barev. A nakonec vás chceme pozvat na druhou vycházku z cyklu
Tady už jsem dlouho nebyl, tentokráte na
hrad Hasištejn a z něj podzimním údolím
Prunéřovského potoka až do Myší díry.
Více informací, termíny a podmínky se
dozvíte na webu městské knihovny www.
knihovnaklasterec.cz .
Těšíme se na Vaši návštěvu.
M. Biša, vedoucí městské knihovny

Zazpívej si společně Rybovu mši
Velký vánoční projekt, do kterého se můžeš zapojit i ty, je určen pro milovníky
mše s chutí stát se členem pěveckého sboru a být tak součástí projektu. Projekt je
určen pro dámy a pány ve věku od 18 do 100 let. Zkoušky budou každé úterý od
18.30 hodin (sbor). Společné zkoušky se smyčcovým souborem dle domluvy také
v úterý od 17.30 hodin. Konzultační hodiny pro sbor vede Michaela Babáčková,
hlavní sbormistr pro klášterecký sbor a sólisty Alena Benešová (vždy 1x za 14 dní).
Do projektu jsou dále zapojeny dětský sbor ZUŠ Klášterec n. O. a Kadaň a nezávislý kadaňský sbor. Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby bude prezentována
v kostele Nejsvětější Trojice dne 30. 11. 2014 od 18.30 hodin.

na druhou vernisáž. V jednání jsou farmářské trhy, skákací hrad a další atrakce.
Kavárna a cukrárna v prostorách zámku
nabídne příjemné občerstvení.
„Na závěr výstavy proběhne slosování o
hodnotné ceny. Při zakoupení vstupenky
na výstavu návštěvníci odtrhnou slosovatelnou část, kde vyplní jméno, adresu,
kontakt a vyplněný lístek vhodí do připraveného osudí, ze kterého se za přítomné
komise budou na konci výstavy losovat výherci „kostičkových cen“. Tyto ceny budou
sestaveny z namíchaných kostek z dětského
koutku a setů od sponzorů. Výherci budou
uvedeni na stránkách pořadatele výstavy
www.zamek.klasterec.cz v den slosování
výher a výhry jim budou zaslány na uvedenou adresu. Losování proběhne 31. ledna,
kdy bude výstava slavnostně ukončena,“
upozorňuje všechny návštěvníky výstavy
již dopředu ředitel zámku Hybner.
Příprava výstavy je sice rozsáhlá a časově
náročná, ale nabídne návštěvníkům velmi zajímavou podívanou na část rozsáhlé
sbírky továrních setů (ze sortimentu společnosti LEGO za posledních téměř 40
let její produkce), vlastní „MOC“ tvorby
člena československého fóra „kostky.
org“, který se představuje pod přezdívkou „Peesko“ a dále exponáty vyzvaných
dalších vystavovatelů, včetně pestrého
doprovodného programu. Součástí akce
bude pro návštěvníky výstavy i několik
překvapení.
Zajisté je na co se těšit.

USA | 2014 | 98 minut.
New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a
všehoschopný Trhač, jehož pozice vládce podsvětí je
zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného genetického experimentu neobjeví
čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 130,- Kč
17. října 2014 od 16.00 hodin

DŮM KOUZEL (3D)

Belgie | 2013 | 85 minut.
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne
ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí
také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale
ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 130,- Kč
18. října 2014 od 16.00 hodin

7 TRPASLÍKŮ

Německo | 2014 | 88 minut.
Předstíral svou smrt, aby mohl začít žít poklidný život
v Bostonu. Když kvůli záchraně života mladé dívky Teri
(Chloe Grace Moretz) musí svůj dobrovolný odpočinek
ukončit, ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským gangsterům. Hl. role Denzel Washington.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 120 Kč
24. října 2014 od 16.00 hodin

ŠKATULÁCI (3D)

USA | 2014 | 97 minut.
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou. Jednou prý
dokonce ukradli malého kluka!
přístupné | CZ dabing | vstupné: 130 Kč/110 Kč
25. října 2014 od 16.00 hodin

DŮM KOUZEL

Belgie | 2013 | 85 minut.
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne
ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí
také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale
ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 110,- Kč
28. října 2014 od 16.00 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

12. SKANDÁLNÍ
Klášterecké divadelní žně
Sobota 25. října od 19 hodin
JAK SE VÁM LÍBÍ
Hraje: Divadelní soubor Česká Lípa.
Neděle 26. října od 19 hodin
VŠECHNO NENÍ KOŠÉR
Hraje: Divadelní soubor Klapý.
Pondělí 27. října od 19 hodin
REVIZOR
Hraje: Ty-já-tr Hrobeso.
Úterý 28. října od 19 hodin
IL CONGELATORE - ZMRAZOVAČ
Hraje: Kočovné divadlo Ad Hoc.
Středa 29. října od 19 hodin
Z@VISLÁCI
Hraje: ZUŠ Turnov.
+ jedna další divadelní hra (upřesnění
na plakátech)
Čtvrtek 30. října od 19 hodin
DLOUHÝ ŠTĚDRÝ VEČER
Hraje: Divadélko na dlani Mladá Boleslav.
Pátek 31. října od 19 hodin
ŠAKALÍ LÉTA
Hraje: Tyl Rakovník.
Sobota 1. listopadu od 19 hodin
TESTOSTERON
Hraje: Point Prostějov.
Vstupné na všechna představení:
50 Kč / ve středu 70 Kč (platí na obě
představení) / KMD: 20 Kč /
permanentka 250 Kč.

USA| 2014 | 105 minut.
Škyťák a jeho dračí kamarád se věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když u ledové
jeskyně, objeví nejen stovky nových divokých draků,
ale také tajemného Dračího jezdce, najednou se ocitnou uprostřed bitvy a oba jsou nuceni zajistit mír.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 80,- Kč
30. a 31. října 2014 od 16.00 hodin

WINX CLUB II.

!

Itálie| 2014 | 98 minut.
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského
trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí
krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx dohodu.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 100,- Kč

Klášterecké noviny č. 09/2014

strana 7

KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

3D

KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...
do 30. září 2015
Zámek
PORCELÁN NA ZÁMKU
úspěšná výstava k příležitosti 220 let výroby
porcelánu v našem městě, která je součástí
prohlídky expozice porcelánu na kláštereckém zámku, je prodloužená o celý rok!
03. října
Galerie Kryt
JEHLIČKY A PALIČKY VYSTAVUJÍ
prodejní výstava patchworku a paličkování
kláštereckých autorek, která potrvá do 27.
10. 2014. Vernisáž výstavy od 17 hodin.
09. října od 17. hodin
Kulturní dům
SPOLEČENSKÝ VEČER
V rámci celostátní akce „Týden s SPCCH“.
12. října od 15. hodin
Zámek
SVĚT KOSTIČEK
Unikátní výstava 500 exponátů z 500.000 dílků ze stavebnice Lego, která bude trvat do
31. ledna 2015. Vernisáž výstavy proběhne
od 15 hodin s bohatým doprovodným programem hudebního divadla Hnedle vedle.
15. a 29. října od 09. hodin
Knihovna
PODZIMNÍ CHRYZANTÉMY
Prodejní výstava podzimních chryzantém Městská knihovna, od 9 do 18 hodin.
19. října od 15. hodin
Kulturní dům
FERDA MRAVENEC
Výpravná divadelní pohádka pro malé i velké. Účinkuje Docela velké divadlo Litvínov.
Vstupné: 50 Kč
20. října od 19. hodin
Kulturní dům
VČERA, DNES A ZÍTRA
Legendární a notoricky známé scénky Felixe
Holzmanna v podání Davida Šíra a Miroslava
Reila + nové neznámé scénky ze soukromého archivu Holzmannovy rodiny, které nikdy
nebyly zveřejněny. O výběru a pořadí scének
rozhodují diváci.
Vstupné: 150 Kč / D: 100 Kč / KMD: 70 Kč
24. října od 19. hodin
Kulturní dům
PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
K tanci hraje MIDI MUSIC.
Vstupné: 90 Kč
25. října - 1. listopadu
Kulturní dům
12. SKANDÁLNÍ
KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
Týdenní maraton amatérského divadla.
(Program na jiném místě tohoto vydání)
27. října od 15. hodin
Hřbitov
PIETNÍ AKT
K 96. výročí vzniku samostatného československého státu.
29. října od 16. hodin
Knihovna
POSEZENÍ S LÉČITELKOU...
Léčba duše barvami program AURA-SOMA.
31. října
Knihovna
STRAŠIDLÁÁÁÁ!
Výtvarná dílna na téma Halloween, přijďte
se bát .
31. října od 17. hodin
Galerie Kryt
IVAN MLÁDEK - MALBA
Antiperspektiva. Výstava potrvá do 24. 11.
2014. Vernisáž výstavy od 17 hodin.

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
! upozornění, že film se hraje v několika různých termínech a cenových relacích

02. a 05. října 2014 od 19.00 hodin

EQUALIZER

!

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 607 648 697
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz

28. října 2014 od 19.00 hodin

CO JSME KOMU UDĚLALI?

USA | 2014 | 132 minut.
Předstíral svou smrt, aby mohl začít žít poklidný život
v Bostonu. Když kvůli záchraně života mladé dívky Teri
(Chloe Grace Moretz) musí svůj dobrovolný odpočinek
ukončit, ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským gangsterům. Hl. role Denzel Washington.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

Francie | 2014 | 97 minut.
Jsou silně věřící katolíci a ve svém okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery. Musí ale spolknout
tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich ideálních
představ. Jedinou a poslední nadějí na „opravdovou“
svatbu v kostele mají u nejmladší dcery. Jenže..
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

03. října 2014 od 19.00 hodin

29. října 2014 od 19.00 hodin

ZMIZELÁ

ZÁZRAKY

USA | 2014 | 145 minut.
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem.
Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží
se dělat vše možné pro to, aby se jeho žena našla. Ale
svědectví Amyiných blízkých ukazují právě na Nicka.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

Itálie, Švýcarsko, Německo | 2014 | 110 minut.
Jistoty idealistického a poněkud despotického otce jsou
zviklány natáčením televizní reality show „Zázraky
venkova“. Vydá se milovaná dospívající dcerka jinými
cestami, než jaké volil pro sebe a své nejbližší.
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 80,- Kč

04. října 2014 od 19.00 hodin

30. října 2014 od 19.00 hodin

VÝCHOZÍ BOD

MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY

USA | 2014 | 107 minut.
Oční duhovka je jedinečným znakem každého člověka,
je nezaměnitelná a nepřenositelná, stejně jako otisk
prstu. Existují systémy, které umí rozpoznávat tuto
jedinečnost a využívají se při identifikaci jednotlivých
osob. Ale co když je to jinak?
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

USA | 2014 | 113 minut.
Matt Scudder je bývalý newyorský policista a vyléčený
alkoholik, který pracuje jako soukromý detektiv bez licence pro ty, kdo z jakýchkoliv důvodů nemůžou jít za
policií. Pomůže drogovému dealerovi, kterému unesli a
brutálně zavraždili ženu?
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

08. října 2014 od 19.00 hodin

31. října 2014 od 19.00 hodin

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

USA | 2014 | 100 minut.
Když mu jedna vděčná zákaznice odkáže mimořádně
vzácný obraz a vzápětí navěky zavře oči (ne zcela dobrovolně), nejenže náhle závratně zbohatne, ale navíc
se stane trnem v oku naštvaných pozůstalých, terčem
nájemného vraha a hračkou v rukou místní policie...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč
12. a 18. října 2014 od 19.00 hodin

!

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

Česko | 2014 | 97 minut.
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé z nich to totiž
dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí...
od 12 let | vstupné: 120,- Kč
16. a 25. října 2014 od 19.00 hodin

FALEŠNÍ POLDOVÉ

USA | 2014 | 104 minut.
Do služeb zákona se kamarádi Justin a Ryan dostali tak
trochu nelegálně a to jen díky tomu, že se oblékli do
policejních kostýmů a vyrazili na jednu párty. Jenže už
cestou na mejdan rychle zjistili, že jim policejní uniforma nabízí i jiné zajímavé možnosti.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

DO KINA ZA 15 KAČEK!

!

DRACULA: NEZNÁMÁ LEGENDA

USA | 2014 | 92 minut.
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby
ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která
úspěšně zbrzdila turecký vpád do Evropy. Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč
17. října 2014 od 19.00 hodin

05. a 08.října 2014 od 16.00 hodin

ANABELLE

TŘI BRATŘI

!

USA | 2014 | 95 minut.
John našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek – starou klasikou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Jedné hrůzné noci vtrhnou
do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně
napadnou mladý pár. Spustí tak nepředstavitelné zlo ...
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

Česko, Dánsko| 2014 | 90 minut.
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula)
se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty.
Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do
slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah,
nečekaných příhod a možná také láska...
přístupný | vstupné: 15,- Kč

23. října 2014 od 19.00 hodin

06. října 2014 od 19.00 hodin

SOUDCE

POJEDEME K MOŘI

USA | 2014 | 142 minut.
Hank Palmer, který se z velkoměsta vrací domů, kde
prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, maloměstský
soudce (Duvall), podezřelý ze spáchání vraždy. Palmer
se rozhodne zjistit pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s rodinou, od které před lety odešel ...
přístupné| CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

Česko| 2014 | 90 minut.
Hrdinou příběhu je desetiletý kluk Tomáš. Je ale zároveň vypravěčem, kameramanem a režisérem svého
filmu. K narozeninám dostane kameru a rozhodne se,
že natočí film jako Miloš Forman.
přístupný | vstupné: 15,- Kč

24. října 2014 od 19.00 hodin

07. října 2014 od 19.00 hodin

INTIMITY

FAIR PLAY

Česko | 2014 | 104 minut.
Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi
příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního
soukromí v okamžiku, kdy řeší určitý citový milostný
problém úměrný jejich věku a povaze.
od 12 let| vstupné: 110,- Kč

Česko| 2014 | 100 minut.
Osmdesátá léta v Československu. Pro své dítě udělají vše. Pomůže doping mladé atletce ke kvalifikaci na
olympijské hry, které by podle rodičů měly pro ni být
přestupní stanicí k emigraci?
od 12 let | vstupné: 15,- Kč

26. října 2014 od 19.00 hodin

09. října 2014 od 19.00 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI

Německo | 2013 | 118 minut.
Nemá na vybranou. Aby se po propuštění z basy dostal
ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na
Götheho gymnáziu. To od toho okamžiku zaměstnává
nejbláznivějšího učitele všech dob...
od 12 let| CZ dabing | vstupné: 100,- Kč

VEJŠKA

Česko | 2014 | 85 minut.
Z gymplu na vejšku. Jiří Mádl, hudba a rap DJ Mika
Trafika a Vladimira 518, strohé herectví, dynamická
kamera, tajemná noční zákoutí – to vše dává Praze autentickou podobu.
od 12 let | vstupné: 15,- Kč

Kino Egerie má pro milovníky všech filmových žánrů jedinečnou nabídku!
Chcete vidět v našem kině svůj oblíbený film? Pomozte nám sestavit program kina dle vašeho přání. A nemusíte si přát jen novinky, které jsou pro nás při
sestavování programu samozřejmostí. Zvolte si film, který se vám líbil nebo který jste propásli a rádi byste ho viděli. My se budeme snažit vám vyhovět a
vaše přání uskutečnit. Pište nám na e-mail kinoklasterec@seznam.cz.

Naším přáním je vyhovět vám tak, abyste do našeho kina chodili rádi a cítili se u nás skvěle!!
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KLÁŠTERECKÝ SPORT

Blašková se účastnila olympiády v Číně

se ale zpět na letošní letní olympiádu
mládeže. „Atletika byla na pořadu sice
až poslední týden, ale tréninky probíhaly
denně. Někdo ráno, někdo odpoledne. Na
nějaké velké nákupy a výlety tam opravdu moc času nebylo, téměř žádný. Organizace her ale byla parádní. Atmosféra na
zahajovacím a zakončovacím ceremoniálu byla na zaplněném stadionu s šedesátitisícovou kapacitou úžasná. Na stejném
stadionu bylo i atletické klání a i tam se
stadion neskutečně zaplnil. Myslím, že to
byl velký zážitek nejen pro samotné sportovce, ale i pro trenéry, kteří byly na takové akci poprvé.“ Jenže život jde dál a ještě
než stačila Veronika vstřebat všechny ty
úžasné zážitky z třítýdenní exotické
mise, doma na ni čekali již její svěřenci,

v kategorii C1 mladších žáků z rukou
reprezentačního trenéra juniorů Jiřího
Kratochvíla.
Druhý týden v září se na kanále v
Roztokách u Křivoklátu konalo Mistrovství České republiky dorostu ve
vodním slalomu. Deštivé počasí v
průběhu týdne přineslo pořadatelům i
závodníkům vysoký stav vody na řece
Berounce. Bylo třeba požádat povodí o
uzavření přítoků až na hygienické mi-

V kategorii K1, kajaku, se bohužel nevyvaroval trestného dotyku a připravil
se tím o bronzovou medaili. V nedělním závodě ve sprintu se v kategorii
C1 podařilo nadějnému kláštereckému závodníkovi porazit řadu specialistů na sprint, a přestože sprinty nejsou
jeho hlavní náplní, dokázal vybojovat
druhé místo. Pověstnou třešinkou na
dortu pak bylo převzetí zlatého poháru
za první místo v Českém poháru žáků

nimum a co nejvíce zvýšit odtok vody,
aby nedošlo k zaplavení slalomové trati. Pořadatelům z Kanoistického klubu
Rakovník se vše podařilo na jedničku
a připravili tak pro více než 180 dorostenců skvělé podmínky.
V kategorii C1 mladšího dorostu zajel klášterecký Adam Lerch za velké
podpory diváků dvě pěkné jízdy, ve
kterých se vyvaroval trestných dotyků.
Jeho výkon však stačil „pouze“ na druhé místo. Zlato z mistrovství si odvezl
o něco rychlejší Václav Chaloupka z
Olomouce. Bronzová medaile skončila v rukách Tomáše Hegera z Dukly
Brandýs. Nedělní závod ve sprintu přinesl kláštereckému závodníkovi další
stříbro v kombinaci.

se kterými se účastnila Evropských her
mládeže a za dalších 14 dní už bojovali
na Mistrovství ČR žactva v Plzni. Ale o
tom informujeme na jiném místě.

Bratři Vejražkové se postarali
o medaile z Evropských her

Kin-ball, Bränball, Spin ladder, Kubb
a další netradiční sporty
SK SPV Klášterec nad Ohří rozšiřuje
svou nabídku pohybových aktivit o netradiční sporty. Tato velmi dynamická
dvouhodinovka je vhodná zejména
pro děti od 6 do 10 let věku. Netradiční
sporty se budou konat každé úterý od
17 do 19 hodin v prostorách tělocvičny

ZŠ Krátká. Těšíme se na Vás od 7. 10.
2014, kdy proběhne i ukázková hodina
a my zodpovíme Vaše případné dotazy.
Více podrobností o našich aktivitách
naleznete na stránkách klubu www.
zabicky.net
SK SPV Klášterec nad Ohří

Klášterecký oddíl atletiky, který vede
bývalá úspěšná běžkyně, je rok od roku
lepší a lepší. Svěřenci trenérky Veroniky
Blaškové sbírají úspěchy již i na mezinárodní scéně. Už počtvrté čekala naše mladé atlety účast na velkém mezinárodním
závodě. Evropských her, které se konaly
ve dnech 8.-11. září v Brně, se účastnilo
více než 1200 startujících z 13 zemí. Mezi
nimi bylo v tomto prestižním závodě vidět také10 kláštereckých atletů, kteří si z
her přivezli celkem 3 medaile a 17 osobních rekordů. „Cílem pro letošní rok bylo
získat 4 medaile. Což se sice úplně nepodařilo, ale moc nechybělo,“ prozradila plány,
se kterými atleti do Brna jeli, trenérka
Veronika Blašková.
Nejmladší člen naší výpravy Matěj Vejražka byl loni čtvrtý a tak letos pomýšlel
na medaili, což se mu povedlo a v běhu
na 60 m si doběhl pro bronzovou medaili.
Nebyl daleko ani k další, když ho ve finále
ve skoku dalekém v posledním pokusu
přeskočil soupeř ze Španělska a odsunul
ho na bramborovou pozici. Bratr Matěje
Dan se chtěl pokusit o čtvrté zlato v řadě z
nejkratšího sprintu, v běhu na 60 m. Bohužel to nevyšlo, ale odvezl si stříbrnou

medaili a osobní rekord. Ve své druhé
disciplíně už ale soupeřům nedal šanci
a běh na 300 m suverénně vyhrál a před
nadcházejícím Mistrovstvím ČR ukázal,
že formu má. Očekávala se medaile i od
Ondry Chloupka z běhu na 1500 m. V
závodě, kde hlavní roli sehrál silný vítr,
si ale nepočínal takticky nejlépe. Ondra
si sice doběhl pro osobní rekord, ale celkově to stačilo „jen“ na páté místo. V jeho
nohách je toho mnohem více, což snad
ukáže na Mistrovství ČR, kde je jedním
z adeptů na medaili. Hanička Čechová dosáhla na finále B, kde obsadila 8.
místo resp. celkové 16. místo asi ze 100
soupeřek. Bez medaile, ale též s osobním
rekordem odjížděl i Ondra Páleník, a tak
mohl být spokojen. Maruška Dvořáková
si vylepšila osobní rekord v každé své disciplíně. Své si v podobě osobních rekordů
v běhu na 800 m splnily i sestry Ševčíkovy, které společně s Verunkou Medkovou
měly tuto akci jako první velkou zkoušku
a již teď se těší na další ročník.
„Jsem spokojená, že jsme neodjeli s prázdnou. Vždy všechny plány a představy úplně nevyjdou, ale takový je sport. Čeká nás
Mistrovství ČR žáků a věřím, že tam všichni svoji formu prodají,“ věří v další velké
úspěchy trenérka Blašková.

Klášterecké noviny jsou registrovány u MKČR pod číslem E 14592. Vydává: Zámek Klášterec n. Ohří, Chomutovská 1, 43151 Klášterec n. Ohří. Adresa redakce: Klášterecké noviny,
Chomutovská 1, 431 51 Klášterec n. Ohří. Tel.: +420 724 046 622, +420 602 194 099. E-mail: redakce@klnoviny.cz http://www.klnoviny.cz Odpovědný redaktor, fotoreportér: Roman
Novotný. Sportovní redaktor: Miroslav Nyklíček, Bc. Jaroslav Krejsa. Redakční rada: Ota Schnepp, Dr. Ing. Radka Hodicová, Bc. Milan Doležal, Mgr. Martin Biša, Roman Novotný. Nevyžádané
materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Zveřejněné nepodepsané články jsou redakční. Podepsané články, i zkratkou,
nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce.
Klášterecké noviny jsou neprodejné a vychází v nákladu 7 000 výtisků. Tisk - AKORD s.r.o. Chomutov.

Fotbalisté začali v 1. B třídě
Klášterečtí fotbalisté zahájili letošní
fotbalovou sezonu v 1. B třídě, do které
spadli společně s celkem Kryr.
„Přípravu jsme začali v polovině července. Do ní jsme vzali třiadvacet hráčů,
stáhli jsme všechny hráče z hostování a
zapojili několik našich dorostenců. Nicméně během přípravy jsem musel několik hráčů vyřadit, takže nyní máme osmnáctičlenný kádr,“ zhodnotil začátek
sezony trenér Doležal.
Vstup do sezóny kláštereckým fotbalistům nevyšel. Na hřišti Sokola Údlice prohráli vysoko 5:2. „První utkání
tragédie a katastrofa,“ povzdechl si
trenér. „Nevím, co si pánové mysleli. Že
si všichni sednou na zadek, když přijelo
mužstvo, které spadlo z první A třídy.
Pár věcí jsme si vyříkali, musel jsem udělat radikální řezy v sestavě. V domácím
zápase s Málkovem (Klášterec vyhrál
4:0, pozn. red.) už to bylo fotbalovější. A
především si všichni uvědomili, oč vlastně hrají.“

Nové číslo vyjde 30. října 2014
Uzávěrka příštího čísla je:
20. 10. 2014
Uzávěrka pro inzerenty je:
20. 10. 2014

Klášterečtí Kláštereckým - srpen 2014 Klášterecké promenády - 12. 9. 2015 Švejkův pivní festival - 12. 9. 2015

V Železném Brodě na Paraplíčku se
první zářijový víkend konalo Mistrovství České republiky žáků ve vodním
slalomu a sprintu. Více než dvě stovky
žáků svedlo v peřejích řeky Jizery boj
o cenné kovy. Klášterec nad Ohří reprezentoval závodník TJ Ohře Eduard
Lerch, kterému se podařilo v sobotním
závodě na C1 s přehledem vyhrát a
získat tak svůj první titul Mistra České
republiky.

Siraex - srpen 2015

Veronika Blašková se po skončení své
úspěšné běžecké kariéry, během které získala 8 medailí z Mistrovství ČR a
oblékla i reprezentační dres, začala věnovat dětem. A dle dosažených výsledků se jim věnuje velice dobře. Za dobu
jejího trénování získali mladí atleti 10
medailí z Mistrovství ČR, 17 medailí
z Evropských her a nespočet medailí z
Krajských přeborů. Veronika ale sbírá
úspěchy i jako trenérka na reprezentační úrovni. Pro její trenérské úspěchy
byla například nominována na mezistátní utkání juniorů ve Slovinsku. Ovšem jako největšího úspěchu a ocenění
své dlouholeté trenérské práce si cení
třítýdenní účasti na Letní olympiádě
mládeže v Čínském Nanjingu, která se
uskutečnila letos v srpnu.
„Byl to úžasný zážitek, který už se nemusí nikdy opakovat,“ vrací se ve vzpomínkách na „čínskou misi“ klášterecká
trenérka. „Člověk si pak dokáže opravdu
představit, jaké to mají sportovci na té
velké olympiádě a co vše prožívají. Pokud
se mě ale zeptáte na zážitky z cestování
po této exotické zemi, tak to vás zklamu.
Nejvíce jsme si bohužel užili cestu z olympijské vesnice, která připomínala malé
městečko sportovců, na stadion,“ usmívá
se Veronika. To je koneckonců známá
věc. Špičkoví sportovci procestují prakticky celý svět, kde kdo jim to závidí,
ale oni ve finále znají prakticky jen halu
letiště, stadion a hotelový pokoj. Vraťme
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