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Klášterec se mění před očima

Oslava dobrého jídla, pití a zábavy na
zámku.

Přehled toho, co se změnilo za uplynulé čtyři roky.
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Senioři mají čtyřnohého kamaráda
Za kláštereckými seniory chodí neobvyklá návštěva. Její příchod je vždy
netrpělivě očekáván a přivítání pokaždé provázejí spokojené úsměvy. Stejně
tomu bylo i v pátek 17. září. Krátce před
jejím příchodem proběhla ještě poslední
kontrola připravených laskomin a už se
otvírají dveře a dovnitř vchází ... krásný
zlatý retriever v doprovodu své paničky.
Do domova pro seniory právě dorazila
canisterapeutka Ing. Tomanová se svojí fenkou. Jak nám prozradila ředitelka
MÚSS Věra Bobisudová, je to už potřetí a
určitě ne naposledy.
„Před časem nás paní Tomanová oslovila s
tím, že provádí canisterapii a že je možné,
aby k nám docházela,“ začíná V. Bobisudová vyprávění o tom, jak se k nim zlatá
fenka vůbec dostala. „Udělali jsme proto
mezi klienty našeho domova průzkum, zda
by měl někdo z nich o tuto terapii zájem. A
musím říct, že jsme byli opravdu příjemně
překvapeni. Ze sto klientů jich projevilo
zájem osmdesát. Dokonce se nám hlásí i
lidé z terénu, ke kterým dochází pečovatelská služba,“ přibližuje ředitelka MÚSS
nadšení, které nabídka paní Tomanové
mezi klienty zdejšího domova pro seniory
vyvolala. „Probíhá u nás individuální i sku-

Klášterecké promenády 2010

ale canisterapie je pro psa náročná a ne
každý se na ni hodí. „Důležitá není rasa
nebo to, jestli má pes rodokmenem. Pes
vhodný pro canisterapii musí být hlavně
klidný, neagresivní, trpělivý a poslušný.
Jde mnohem víc o individuální vlastnosti
a povahu konkrétního zvířete než o jeho
původ,“ vysvětluje Ing. Tomanová.
Přestože rasa není to nejdůležitější, existují rasy pro canisterapii přímo ideální. Jednou z nich je zlatý retriever a fenka paní
Tomanové je toho důkazem. „Retriever je
předurčený, aby sloužil člověku. Je to sice
lovecké plemeno, ale hlavně je to rodinný
pes. Umí se pohybovat ve skupině lidí, není
upnutý jen na svého pána.“ Rasa by tedy
teoreticky neměla při výběru psa vhodného pro canisterapii hrát roli. Jak je to ale
s pohlavím? Je lepší pes, nebo fena? Ing.
Tomanová v tom má jasno: „Já osobně
dávám přednost fenkám, bývají poslušnější
a méně dominantní, což je pro canisterapii
ideální. To ale neznamená, že by canisterapii nemohl dělat i pes. Je to hodně o individuální povaze toho kterého zvířete.“
Ještě před tím, než se pes s vhodnými
povahovými vlastnostmi může vydat
se svým pánem do terénu, musí spolu
absolvovat speciální kurz canisterapie.

V sobotu 11. září se v areálu Lázní Evženie uskutečnil již 5. ročník Kláštereckých promenád. Program zahájila dvě hodiny
po poledni dámská kapela Viktorky, kterou vystřídal klášterecký smyčcový soubor Cantabile Strings ze základní umělecké
školy. Po klasické hudbě se lázněmi rozezněla nefalšovaná country v podání chomutovské kapely Woody. Po šesté hodině
večerní se hudebních nástrojů chopili drsní hoši z rockové kapely Kečup a v půl osmé se na pódiu hlavní scény objevil držitel
ceny Anděl 2009 v kategorii Zpěvák roku Tomáš Klus. Pomyslným zlatým hřebem letošních Promenád pak bylo vystoupení
populárního slovenského zpěváka Mira Žbirky s finalistkou soutěže Česko hledá SuperStar Magdou Šalamounovou. Počasí tentokrát vyšlo organizátorům vstříc a slunečný den přilákal do areálu lázní stovky místních i přespolních návštěvníků.
O tom, že se Klášterecké promenády líbily, svědčí následující dopis, který přišel k nám do redakce: „Chtěl bych touto cestou
velmi poděkovat a pochválit pořadatele sobotních Lázeňských promenád za skutečně precizní přípravu nabídnutého programu
jak pro děti i dospělé, pestrost výběru kulturní nabídky, ale také za vkusně upravený a připravený celý areál Evženie pro tuto akci.
Děkuji a jen tak dál, mnozí se od Kláštereckých mohou učit. Těším se na další kult. akce v Klášterci. Kotous st. Kadaň.“ -lara-

Počet lidí bez práce pomalu klesá
pinová terapie a jak říkám, zájem je velký.“
Co je hlavním smyslem této ojedinělé
metody, nám vysvětlila přímo během
své návštěvy v kláštereckém domově pro
seniory canisterapeutka Ing. Tomanová.
„Canisterapie (z lat. canis = pes, pozn. red.)
má obecně za úkol zlepšit kvalitu života
klientů, v tomto případě seniorů, zmírnit
jejich osamění, aktivizovat je, probudit
k životu. Abych to řekla jednoduše, jde o
to udělat jim radost,“ vysvětluje poslání
canisterapie Ing. Tomanová. „V tomto případě neprovádím přímo léčebnou terapii,
kdy pes pomáhá například při rehabilitaci
nepohyblivých lidí, ale jde spíš o terapii pro
radost. I to ovšem může hodně pomoci.“
Její slova potvrzuje i ředitelka městského ústavu sociálních služeb Věra Bobisudová. „Osobně jsem byla přítomna jedné
skupinové terapii, kdy se fenka zaměřila
na paní po mozkové příhodě. Olizovala jí
nepohyblivou ruku a bylo vidět, jak se paní
snaží ji tou rukou pohladit. Moc nás to
všechny dojalo. Přítomnost té fenky má na
naše seniory jednoznačně pozitivní vliv. Těší
se na ni, je vidět, jak jsou v její přítomnosti
uvolněnější, bezesporu to působí dobře na
jejich psychiku.“
Možná to tak na první pohled nevypadá,

„Kurz se skládá z odborných přednášek,
lekcí zdravovědy jak člověka, tak psa a
samozřejmě z praktické zkoušky se psem.
Pes se musí naučit pohybovat mezi lidmi,
zvyká si na vozíčkáře, musí být připravený na neustálou pozornost, nenadálé
zvuky... Canisterapie se provádí u seniorů,
hyperaktivních dětí, lidí tělesně i mentálně
postižených, citově deprivovaných, což znamená, že pes musí být připravený na různé
situace. Někdo vedle něj nečekaně vykřikne,
spadne poblíž něj berle, nějaké dítě ho neohrabaně uchopí... Je důležité, aby pes nebyl
moc lekavý, bázlivý nebo naopak agresivní.
Nesmí se třeba ze strachu po nikom ohnat.
To všechno se trénuje právě na speciálním
kurzu. Po jeho skončení tvoří canisterapeut
a jeho pes tým. To znamená, že není možné, abych třeba přišla s jiným psem nebo
naopak pes pracoval s jiným pánem,“ přiblížila nám jedno z pravidel canisterapie
Ing. Tomanová.
Návštěva pomalu končí. Ještě poslední
podrbání, poslední olíznutí a zase příště
na shledanou. Haf.
-lara-

Počet lidí, kteří jsou bez práce, pomalu ale
jistě klesá. Ukazují to alespoň pravidelně
zveřejňované statistiky ministerstva práce a sociálních věcí. Měsícem s nejvyšší
mírou nezaměstnanosti byl v Klášterci v
letošním roce zatím únor, kdy míra nezaměstnanosti dosáhla 12,7 %. Na zdejším
úřadu práce bylo v tu chvíli evidováno
1093 uchazečů o práci. Během následující šesti měsíců se jejich počet snížil
na současných 872, což znamená 10,1
%. Těšit nás může také fakt, že Klášterec
je na tom v tuto chvíli z měst v regionu
nejlépe. Kadaň hlásí 10,8 %, Chomutov
12,3 %, ve Vejprtech je bez práce 14,4 %
lidí a v Jirkově dosáhla v srpnu míra nezaměstnanosti 16,7 %.

Pozitivní je bezpochyby i nárůst počtu
volných pracovních míst. Zatímco v březnu jich v Klášterci podle statistik z úřadu
práce bylo k dispozici jen šest, nyní jich
v nabídce najdeme více než tři desítky.
V celém regionu Chomutov jich je pak k
dispozici 360. Jako vždy je největší zájem
o vyučené, a to hlavně v oboru soustružník, elektrikář, zámečník, brusič či zedník.
Velké výrobní firmy hledají také montážní dělníky k linkám. Pokud firmy hledají
zaměstnance s maturitou, mají většinou
zájem o stavební a strojní techniky či
obchodní zástupce, realitní makléře a
pojišťovací agenty. V současné době je v
nabídce pouze jediné místo pro vysokoškoláka, a to na pozici inženýra.
-lara-
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Dobrý člověk ještě žije
Chtěla bych prostřednictvím Kláštereckých novin poděkovat neznámému
pánovi, řidiči auta, který mě našel 1.
září dopoledne ležet v krvi na silnici v
Zahradní ulici. Cestou na autobus se mi
udělalo mdlo a upadla jsem. Pán zavolal
záchranku a počkal u mě, než přijela.
Nebyla jsem schopná mu poděkovat,
natož se ho zeptat na jméno. Ještě jednou moc děkuju.
Marie Vlčková

krátce ...
Na posledním společném setkání byla
u příležitosti konání tradičního Jarního
koncertu v saském Oederanu slavnostně podepsána „Smlouva o vzájemné
spolupráci a partnerských vztazích“
mezi zástupci klášterecké ZUŠ a saského
partnera JBO Oederan. Tato smlouva je
důležitým základem pro společnou realizaci akce „Hudba bez hranic“ jako klíče
k vzájemnému porozumění prostřednictvím mezinárodní hudební spolupráce. Fotografie z vystoupení orchestru
klášterecké ZUŠ si můžete prohlédnout
na webových stránkách JBO-Oederan.
de, záložka D-CZ marz 2010.

Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí
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Švejkobraní 2010

Josef Švejk - není snad Čecha, který by neznal tuhle románovou postavu Jaroslava Haška. V Klášterci se neobjevil poprvé, ale tuto sobotu byl tou nejústřednější
postavou ve městě. Bylo totiž „Švejkobraní“, a proto tentokrát přijel s plnou parádou, regimentem pětatřicátníků, samozřejmě nechyběla ani kapela c.k. šraml a
dokonce ho na tak velkém svátku doprovázely i sličné tanečnice a roztleskávačky.
Svoji triumfální jízdu na kolečkovém vozíčku, který statečně tlačila paní Müllerová,
započal u hotelu Bohemia Excellent. Nesměřoval však naštěstí na Bělehrad, ale na
klášterecký zámek, kde rozjel „Švejkův trojboj“ a přítomné diváky vtáhl do atmosféry předválečného Rakousko-Uherska, ale i dálného Ruska. Nejlépe se o Švejkobraní přesvědčíte, když navštívíte naši fotogalerii na www.klnoviny.cz -rony-

Může za problémy s odpadem neukázněnost? Policie informuje ...
Asi se shodneme na tom, že výhled z
okna na kontejnery přetékající odpadky
není nic příjemného. Poslední dobou se
tento pohled nabízí stále častěji v ulici
Lidická, naproti vchodům 483 a 484.
Kontejnery na směsný i tříděny odpad
tu doslova praskají ve švech a těsně před
vývozem nejsou za hromadami odpadků poházených okolo téměř vidět. Stačí
ovšem obejít dům a naskytne se nám
pohled na poloprázdné kontejnery.
Poněkud paradoxní situaci vysvětluje
Simona Nováková z odboru místního
hospodářství. „V této ulici máme problémy z odpadem opakovaně. Lidé si navykli
vyhazovat odpadky do kontejnerů, které
mají přímo pod okny, bez ohledu na to,
jestli je tam ještě místo nebo ne. Než aby
udělali pár kroků navíc a vyhodili pytel s
odpadky do poloprázdných kontejnerů,
které stojí z boku ulice, hodí ho na zem vedle přeplněného kontejneru. Když to udělá
každý, vypadá to tu pak takhle,“ ukazuje

Simona Nováková fotografie „z místa
činu“. Vzápětí vyvrací mylnou domněnku, že ke každému domu patří konkrétní
kontejnery. „Občané by měli využívat ty
kontejnery, které jsou prázdné. Bez ohledu
na to, jestli stojí u jejich domu, nebo ne.
Nemám teď samozřejmě na mysli kontejnery u rodinných domů, které si každý
domkař platí, ale kontejnery na sídlištích.
Ty opravdu patří všem. Nejsou rezervovány pro konkrétní vchod či dům,“ vysvětluje
Simona Nováková. V tomto případě není
podle ní problém ve špatně koordinovaném vývozu nebo v nedostatku kontejnerů, ale v pohodlnosti některých lidí. „V
jednu chvíli jsou jedny kontejnery zahlcené
odpadky, zatímco ty o pár metrů dál jsou
poloprázdné. Myslím, že je to jasné,“ krčí
rameny Simona Nováková. „Asi nejpalčivější situace je v ulici Lidická a pak v ulici
Školní, konkrétně před vchody 487 a 488.
Občanům z těchto domů jsme adresovali
písemné upozornění, kde jim vysvětlujeme,

Brala a neplatila...
X Důvěřivosti ženy z Klášterce nad
Ohří využila 32letá místní obyvatelka.
Protože se o nemocnou nějaký čas
starala, přijala od ní ve třech případech finanční hotovost na zaplacení
nájmu. Ten však neuhradila a peníze
utratila. Kromě toho sebrala poškozené z peněženky i hotovost, kterou
obdržela jako sociální dávku. I tyto
dva tisíce utratila. Celkem si takto
pachatelka ponechala téměř 21 tisíc
korun. Případ již vyšetřuje místní
oddělení policie, za trestný čin zpronevěry hrozí pachatelce až dvouletý
pobyt ve vězení.

Trochu divnej zedník ...

27. září 2010
od 15.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

M.B.M. Drozd, Osvobozená 777, Klášterec n.O.

Stáří při prodeji: 19 - 20 týdnů
Cena: 148,- Kč (dle stáří)
Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Je možno si telefonicky objednat i
slepičky 10týdenní - cena 95 Kč/ks
Informace:
728 605 840
415 740 719 728 165 166
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Ve čtvrtek 2. září se uskutečnila 76. schůze rady města. Přinášíme vám několik, z
našeho pohledu zajímavých, bodů jednání. Rada města mimo jiné:
• schválila zadání zakázky„Oprava fasády radnice v Klášterci nad Ohří (část do
ulice)“ uchazeči Jaroslav Faktor, Klášterec nad Ohří;
• schválila zadání zakázky„Oprava havarijního stavu mostku v ul. Vítězná, Klášterec nad Ohří“ uchazeči Vodohospodářská stavební s. r. o., Chomutov;
• schválila uzavření nájemní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Ohře na pronájem nemovitosti – loděnice na pozemku p. č. 67/1 a 67/2 a pozemků p. č.
67/1, 67/2, 68/1, 68/7 a 68/8 vše v k. ú. Klášterec nad Ohří na dobu neurčitou
za nájemné 100,- Kč/rok za účelem provozování loděnice;
• doporučila Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej nemovitosti č. p. 246 na pozemku p. č. 1093 a pozemku p. č. 1093 vše v k. ú. Klášterec

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
nad Ohří Ing. Š. D., Klášterec nad Ohří za kupní cenu 1 109 000,- Kč a náklady
spojené s převodem;
• akceptovala nabídku společnosti AGREKOS s. r. o. a doporučila Zastupitelstvu
města Klášterce nad Ohří schválit koupi nemovitostí č. p. 102 na pozemku p. č.
1200/3, včetně pozemků p. č. 1200/3 o výměře 182 m2, p. č. 1200/1 o výměře
404 m2 vše v k. ú. Klášterec nad Ohří včetně vnitřního vybavení od společnosti
AGREKOS s. r. o., Chomutov, a to za kupní cenu 8 000 000,- Kč;
• doporučila Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří poskytnout investiční
dotaci společnosti Lázně Evženie a. s., ve výši 1 080 000,- Kč na financování
vlastního podílu k dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF na projekt„Půjčovna sportovních potřeb, vybavení lázeňského domu“;

Z RADY MĚSTA

STŘÍPKY
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Těšíme se na vaši návštěvu !

která kontejnerová stání mohou využívat.
Uvedená doporučení by měli respektovat
už kvůli sobě. Snad jim těch pár kroků
navíc za ten pohled na pořádek u kontejnerů stojí,“ věří Simona Nováková. „Pokud
se nakonec ukáže, že kontejnery ani pak
kapacitně nestačí, můžeme nějaké přidat.
Ale zatím to tak nevypadá.“
Kromě neukázněných občanů se na
problémech s přeplněnými kontejnery
a nepořádkem u kontejnerových stání
podílí leckdy ještě neukázněnější podnikatelé. „Majitelé různých obchůdků a večerek na sídlištích mají často ve zvyku odhazovat odpad z provozoven do kontejnerů
na směsný komunální odpad vyhrazených
pro občany. Oni sice mají pronajatý vlastní
kontejner, ale nevyužívají ho, aby nemuseli platit za svoz. Provedli jsme v této věci
kontroly a už bylo zahájeno několik správních řízení. Chtěla bych upozornit všechny
podnikatele, že podle zákona 185/2001, o
odpadech jim za neoprávněné využívání
obecního systému pro nakládání s komunálním odpadem hrozí pokuta až do výše
300 tisíc korun,“ připomíná S. Nováková.
Zároveň dodává, že město se hodlá na
tuto problematiku v budoucnu zaměřit. Podnikatelům se tak určitě vyplatí
objednat si a využívat vlastní kontejner
než riskovat mastnou pokutu.
-lara-

XNepozornosti využil muž, který prováděl zednické práce v jedné z provozoven v Klášterci nad Ohří a z chodby
odcizil klíče od motorového vozidla
majitele provozovny. S vozidlem se
poté povozil po Klášterci a pak jej zanechal odstavené. Klíče a doklady od
vozidla si ponechal u sebe. 37letému
muži bylo ve zkráceném přípravném
řízení sděleno podezření z trestného
činu krádeže.

Domů raději za světla ...
XV Klášterci nad Ohří byla okradena
žena, která se vracela v nočních hodinách domů. Poškozená při výpovědi
uvedla, že v době, kdy procházela ulicí
Petra Bezruče, k ní přiskočil neznámý
muž a strhl jí z ramene kabelku. Pak
ihned z místa utekl. Kromě pořádného
šoku neutrpěla žena žádné zranění,
postrádá však telefon, peněženku a
kabelku. Hodnotu odcizených věcí
stanovila na 1200 korun. Po totožnosti
neznámého pachatele pátrají policejní
hlídky.

Kamarád se vybarvil
XNa místní oddělení policie v Klášterci nad Ohří se dostavila mladá žena,
která oznámila zmizení věcí z bytu.
Při výpovědi uvedla, že klíče od bytu
poslala své sestře přes společného
známého, 19letémo mladíka. Ten
toho využil, vnikl do prázdného bytu a
sebral osobní počítač a 10 tisíc korun
na hotovosti. Pak teprve klíče sestře
předal. Policisté zahájili vyšetřování
trestných činů krádeže a porušování
domovní svobody.

Omluva
V 17. čísle Kláštereckých novin vyšel
článek „Volby 2010 v Klášterci nad
Ohří.“ Na žádost Jany Tropkové uvádíme na pravou míru některé nepřesné,
neúplné nebo chybné informace v
něm uvedené.
1. Přesný název volební strany je ČESKÁ NEZÁVISLÁ (v článku uvedeno
Česká nezávislá).
2. Jana Tropková je lídryní kandidátky
(v článku chybně označena za předsedkyni strany).
3. NEZÁVISLÍ, kteří v předchozích volbách neúspěšně kandidovali do
zastupitelstva, získali ve volbách
v roce 2002 jeden mandát (Jana
Tropková) a následně pro období
2002-2003 také místo v radě města
(v článku nebylo toto uvedeno).
Všem, kterých se tyto nepřesné či
neúplné informace dotkly, se tímto
omlouváme.
-red-
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Klášterec se mění před našima očima. Co se událo za uplynulé čtyři roky ?
Obchodní domy Tesco a Lidl, socha anděla na náměstí, parkoviště za aquaparkem, barevné věžáky... Denně kolem nich chodíme, denně je využíváme, bereme je jako samozřejmost, jako něco, co tu
prostě stojí tak nějak odjakživa. Málokdo si přitom uvědomí, že žádná z těchto věcí zde není déle než čtyři roky. Většina lidí má ráda dobové pohlednice nebo staré fotografie, na kterých je patrné, jak se
města měnila v průběhu staletí a desetiletí. My vás nyní zveme prostřednictvím našeho stručného přehledu na výlet do historie mnohem méně vzdálené. Do historie ne starší než čtyři roky. Nebudeme
zastírat, že nás k následujícímu přehledu inspirovalo právě končící volební období. Nepůjde však o nějaký seznam „zásluh“ současného vedení města, neboť zde najdete i spoustu akcí, které se uskutečnily prostřednictvím kraje, bytového družstva či soukromých investorů. Kvůli vymezenému rozsahu není náš seznam kompletní, ale snažili jsme se ve stručnosti připomenout alespoň to nejzásadnější.
Zastavte se na chvíli a pojďte si s námi připomenout, jaké změny se v našem malém městě udály v uplynulých čtyřech letech.
Poznámka: Článek vznikl na základě podkladů poskytnutých odborem realizace investic (p. Knap, p. Dokoupil).

V roce 2007 pokračovala 2. etapou rozsáhlá regenerace sídliště Panorama. Řada přišla tentokrát
na část ulice Budovatelská v úseku od mateřské školy ke Kamence. Největším přínosem akce bylo
zavedení obousměrného provozu a zvýšení počtu parkovacích míst. V rámci opravy komunikace
došlo k zúžení silnice v úseku od mateřské školy ke Kamence o cca 30-50 cm. Vozovka dostala nový
povrch, okraje jsou lemovány odvodňovacím žlábkem a betonovými obrubníky. Podélná parkovací stání jsou řešena zálivově, tak jako tomu je i v případě ulice Školní. Bylo upraveno parkoviště
v ulici Mírová, kde jsou k dispozici vyhrazená stání pro ZTP. Povrch nových parkovacích stání a stávajícího parkoviště tvoří zámková dlažba. Občané se dočkali nových chodníků a ploch pro přístup
k domům. Před č.p. 480 byla vybudována zpevněná plocha, schodiště a rampa pro ZTP. V ulici přibyly lavičky, došlo i na úpravu zeleně. Rekonstrukce této části ulice Budovatelská přišla v pravý čas.
Po otevření supermarketů Tesco a Lidl se dosud nepříliš využívaná silnice stala důležitou páteřní
komunikací k novým obchodům nejen pro obyvatele sídliště Panorama, ale například i Útočiště.

před ...

po ...

Jsou tu s námi už pět let. Malé, nenápadné, umístěné vysoko nad námi tak,že je téměř nevnímáme. Osm kamer, jenž tvoří městský kamerový dohlížecí systém. První čtyři se po Klášterci rozhlíží od ledna 2007, další přibyly
v následujících letech. Vybudování i následné rozšiřování kamerového systému umožnily Klášterci dotace v řádu statisíců korun z programu prevence kriminality vyhlašovaného každoročně ministerstvem vnitra. První
rozšíření proběhlo v roce 2007 a zahrnovalo kameru v ulici Královehradecká, která střeží tržnici, prostor před zdejším klubem, areál základní školy Petlerská včetně zdejšího přechodu a částečně „dohlédne“ i na dění na
silnici E13 a ve skate parku. Druhá se rozhlíží z domu v ulici Lidická po ulicích 17. listopadu, Lidická a Polní. Zatím poslední rozšíření proběhlo v loňském roce, kdy městský kamerový systém obohatila kamera umístěná na
rohu ulic Nádražní, Pražská. Z této pozice je možné monitorovat prostor autobusového nádraží, ul. Nádražní, ul. Pražská vč. železničního přejezdu a ul. V. Řezáče.
Zoufalý nedostatek parkovacích míst na novém sídlišti
pomohlo alespoň na čas zmírnit vybudování několika
desítek parkovacích míst v prostoru mezi ulicemi Petlerská, Dlouhá a Sportovní, ke kterému došlo na konci roku
2007. Za téměř 7 milionů korun zde vzniklo 70 nových
parkovacích míst. Parkoviště je tvořeno zámkovou dlažbou a jeho celková plocha dosáhla 895 m2. V souvislosti
s výstavbou parkoviště došlo také na instalaci nového
veřejného osvětlení, k přemístění autobusové zastávky
a k vybudování nových chodníků. Řidiči si museli zvyknout i na některé novinky v dopravě, neboť na parkovišti
v ulici Sportovní byl zaveden jednosměrný provoz.
Jednou z novinek, na kterou si lidé rychle zvykli, bylo
přesunutí odboru sociálních věcí ze staré budovy u
radnice do nově zrekonstruovaných prostor v ulici Polní
683 na novém sídlišti. Kanceláře odboru se nachází v 1.
patře, kam je zajištěn také bezbariérový přístup pomocí
plošiny. V přízemí je pak umístěno výplatní místo. Vybudování nových prostor přišlo obecní rozpočet na 3,5
milionu korun, další 3 miliony se podařilo získat v podobě dotace ze státního rozpočtu.
Přesně tři roky už zdobí klášterecké náměstí, respektive
průchod spojující náměstí se zámeckým parkem, kamenná socha Dech Anděla. Dvoutunová pískovcová skulptura
z dílny klášterecké výtvarnice Jitky Kůsové byla slavnostně
odhalena v září 2007 u příležitosti 2. ročníku Klášterecký promenád. Za sochou, jejíž tvář je obrácená směrem
k náměstí, se návštěvníkům nabízí úchvatný výhled na
zámecký park, řeku Ohři a Doupovské vrchy.

po ...

před ...

Jednou z mála velkých investičních akcí roku 2007 a 2008, která se neodehrála přímo v Klášterci, bylo vybudování vodovodu v Klášterecké Jeseni. O této stavbě se
mluvilo řadu let, ale teprve v této době sehnalo město dost financí na její zrealizování. V průběhu roku 2007 byly vybudovány rozvody potrubí po obci včetně přípravy individuálních přípojek pro objekty. V roce 2008 byla akce„Vodovod Klášterecká Jeseň“ zdárně dokončena. Lidé bydlící v Jeseni si tak mohou už více než dva roky
pustit teplou a studenou vodu z kohoutku, který je napojený na městský vodovodní řad. Celá akce vyšla v konečném součtu na zhruba 15 milionů korun.
Areál po bývalé porcelánce, který více než
pět let pokrývalo býlí a který využívali snad
jen pejskaři a na podzim děti s drakem, se
během jediného roku změnil k nepoznání.
V lednu 2007 začal se stavbou svého supermarketu Lidl a v březnu podala žádost o
stavební povolení společnost Tesco Stores. V
první polovině července byl dokončen kruhový objezd a rekonstrukce zdejšího podchodu a 26. téhož měsíce otevřel Lidl brány
(respektive prosklené dveře) svého obchodu.
V té době se rozběhla na sousedních pozemcích stavba prvního hypermarketu ve městě.
I v tomto případě bylo stavební tempo neobyčejné a už 6. října Tesco slavnostně zahájilo
provoz. Během několika měsíců vyrostla na
pět let prázdném a nevyužívaném prostoru
po bývalé porcelánce obchodní zóna, kde se
během dne vystřídají stovky lidí. Pohled na
novotou zářící budovy, rozlehlá parkoviště
a výrazné bilboardy odsouvá stále více do
pozadí vzpomínku na původní vhled tohoto místa. Nechce se věřit tomu, že v té době
uplynulo od zbourání staré porcelánky teprve pět let. Nebo bychom měli říct už pět let?

historie ...

před ...

před ...

po ...

Již tři roky slouží dětem hřiště v prostoru odpočinkové zóny za ulicí Dlouhá. Slavnostní kolaudace proběhla v říjnu
2007, děti ovšem dováděly na hřišti už několik týdnů před tím. Původní plán z roku 2005 počítal s několika etapami,
zatím se však dostalo jen na jednu, během které vyrostlo na nevyužívaných plochách za panelovými domy dětské
hřiště. Vzrůstající vandalismus si vyžádal ještě před samotnou kolaudací původně neplánované osvětlení hřiště a
instalování dvou bezpečnostních kamer. Na financování se výraznou měrou podílela společnost ČEZ, která přispěla
na výstavbu hřiště 3 miliony korun.

Ve stejné době jako dětské hřiště za ulicí Dlouhá bylo otevřeno také nové sportovní hřiště v areálu Základní školy
Školní. Moderní víceúčelové hřiště na míčové hry v areálu základní školy vzniklo v rámci projektu Nadace ČEZ Oranžové (dříve Duhové) hřiště. Sportoviště mohou využívat nejen žáci základní školy v rámci tělesné výchovy, ale v odpoledních hodinách a o prázdninách je otevřené také sportovcům z řad veřejnosti. Díky příspěvku 300 tisíc korun z
programu prevence kriminality se podařilo hřiště vybavit basketbalovými koši, brankami a stoly na stolní tenis. Kvůli
nedostatku financí se ale zatím nezrealizovala původně plánovaná dráha na in-line bruslení.

V říjnu 2009 bylo uvedeno do provozu zatím poslední nové dětské
hřiště ve městě. Hřiště u Základní
školy Petlerská je dalším z řady plánovaných multifunkčních hřišť. Stejně jako hřiště u Základní školy Školní, vybudované před dvěma roky, je
také hřiště u ZŠ Pelterská přístupné
jak školákům během vyučování, tak
odpoledne a hlavně o prázdninách
široké veřejnosti. Výrobce prolézaček švédská firma Hags dodala na
hřiště několik různých herních prvků včetně horolezecké skály, venkovních fitness trenažérů a čtyřmetrové lanové pyramidy. Zatímco tyto
sestavy jsou vhodné pro starší děti
od šesti let, tzv. houpačku-hnízdo
mohou využívat i menší dětí. Celková investice do nového hřiště činila
2,1 milionu korun. Z programu prevence kriminality ministerstva vnitra získal Klášterec necelých 300 tisíc
korun, dar Severočeských dolů činil
téměř půl milionu, zbytek uhradilo
ze svého rozpočtu město.

Od března 2007 se mohou milovníci výtvarného umění
scházet v nově zrekonstruované galerii Kryt. Po devět měsíců trvajících stavebních úpravách se staly původní tmavé a
stísněné prostory, které skutečně připomínaly kryt, minulostí. Nahradily je světe vymalované místnosti s novým
vybavením a záplavou barevných propagačních materiálů.
Nechybí ani bezbariérový vstup, kterým musí být opatřeny
všechny nově postavené nebo opravené veřejné budovy,
a infobox s online internetovou prezentací města. Nákladné opravy a instalace infoboxu byly z velké části hrazeny
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na
podporu lázeňství.

pokračování na straně 4 XXX
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
Klášterec se mění
před našima očima.
Co se událo za poslední čtyři roky?
V září 2008 se otevřely brány nového sídla Lesní správy
státního podniku Lesy České republiky. Rozsáhlý nízkopodlažní dům V Zátiší přiléhá k blízkému lesíku a na
první pohled vyvolává představu moderního kanadského srubu. Konstrukčně je stavba řešena z keramických bloků, fasádu tvoří v největší možné míře přírodní
materiály dřevo a kámen. Stejně jako se venku vhodně
doplňuje dřevěná fasáda domu s okolní zelení, také v
interiéru dominují barvy dřeva a lesní zeleně. V budově
nové Lesní správy Klášterec nad Ohří, jejíž stavba vyšla
na 11 milionů korun, se nachází kanceláře, zasedací
místnost a technické zázemí.

Neustálý nedostatek parkovacích míst na novém
sídlišti se pokusilo město v roce 2008 alespoň částečně vyřešit vybudováním parkoviště za aquaparkem. Výstavba nového parkoviště a propojky
mezi ulicí Dlouhá-Útočiště společně s kompletní
rekonstrukcí stávajícího parkoviště trvala čtyři
měsíce a přišla město na více než 13 milionů korun.
V rámci stavby vznikla za areálem aquaparku 6
metrů široká komunikace propojující ulici Dlouhá
se silnicí vedoucí do Útočiště. Nová komunikace je
po jedné straně lemována chodníkem, po straně
druhé kolmými parkovacími stáními. Nové parkoviště má kapacitu 89 parkovacích míst, z toho je
5 vyhrazeno pro tělesně postižené. V souvislosti s
budováním nového parkoviště a propojky Dlouhá-Útočiště došlo také na kompletní rekonstrukci stávajícího parkoviště ležícího na spojnici ulic
Dlouhá-Okružní. V konečném součtu je zde nyní
k dispozici na 205 parkovacích míst, z čehož 123
jsou parkovací místa podél nové komunikace.
Součástí stavby bylo rovněž vybudování dešťové
kanalizace, sadové úpravy a instalace veřejného
osvětlení. O několik měsíců později navázalo
město na tuto stavbu rekonstrukcí silnice vedoucí
od aquqparku do Útočiště.

před ...

před ...

před ...

po ...

Za několik málo let si možná v záplavě barev na sídlištích ani nevzpomeneme, že původní paneláky bývaly šedivé a nezajímavé. Během uplynulých čtyř let se prakticky na
všech sídlištích s výjimkou Václava Řezáče masivně zateplovalo. Naprostou většinu nově zateplených a tedy i nově nahozených domů mají „na svědomí“ členové místního
Stavebního bytového družstva. Nové fasády se v roce 2007 dočkaly i tři z pěti věžáků dominujících nejen sídlišti Panorama, ale celému městu.
Dlouhá léta hyzdil jinak vcelku úhledný průjezd městem „dům hrůzy“ u bývalého Plusu (dnes Billa). V létě
2008 se do zdevastovaného domu po téměř čtyřech
letech vrátili stavební dělníci. Chátrající objekt probudil z dlouhého zimního spánku jeho nový majitel,
kterým se stala firma JZ REALITY s.r.o. Stejný majitel
krátce předtím postavil v ulici U Potoka, na základech
vyhořelého klubu, zbrusu nový dům s byty a komerčními prostorami. Na místě dvou zanedbaných ruin se
tak díky soukromému investorovi objevily v průběhu
jediného roku dvě novotou zářící budovy, jedna zbrusu nová, druhá kompletně zrekonstruovaná.

před ...

po ...

Po řidičích z nového sídliště se na jaře 2008 dočkali zlepšení situace s parkováním také obyvatelé
z ulice J.Á. Komenského. Před domy čp. 461-462
bylo rozšířeno stávající parkoviště a podélné stání
změněno na kolmé. Před domy čp. 463-464 bylo
vybudováno zcela nové parkoviště s příjezdem
z ul. J.A. Komenského. Celková kapacita se zvýšila
o 27 parkovacích míst. Výstavbu parkovišť měla
na starosti jirkovská firma Stavant s.r.o.

Jednou z mála velkých investičních akcí roku 2007 a 2008, která se neodehrála přímo v Klášterci, bylo vybudování vodovodu v Klášterecké Jeseni. O této stavbě se mluvilo
řadu let, ale teprve teď sehnalo město dost financí na její zrealizování. V průběhu roku 2007 byly vybudovány rozvody potrubí po obci včetně přípravy individuálních přípojek
pro objekty. V roce 2008 byla akce „Vodovod Klášterecká Jeseň“ zdárně dokončena. Lidé bydlící v Jeseni si tak mohou už více než dva roky pustit teplou a studenou vodu z
kohoutku, který je napojený na městský vodovodní řad. Celá akce vyšla v konečném součtu na zhruba 15 milionů korun.

Sranda v koňském sedle potřetí
Uplynulou sobotu se ve stáji v Cihlářské ulici sešli chovatelé nádherných
koní z Klášterce a přilehlého okolí, aby
změřili své síly při 3. ročníku Koňského
srandamače. Amatérští jezdci a jezdkyně si to rozdali v pěti disciplínách
- Poslušnost, Lov na medvěda, Jízda
zručnosti, Slalom a Barely. Inspiraci
pro soutěžní disciplíny čerpali pořadatelé u profesionálních jezdců rodea, i
když se samosebou rozumí, že je
přizpůsobili podmínkám a zručnosti
soutěžících. Na věkové kategorie se
zde nehrálo, a tak byly podmínky stejné jak pro nejmladší, tak pro nejstarší
jezdce. Jak už bývá u takových srandamačů zvykem, nešlo ani tak o neuvěřitelné sportovní výkony, ale hlavně
o pohodu, příjemně strávený den a o
nabrání nových zkušeností hlavně v
případě mladších kluků a holek, kteří
propadli vášni jízdy na hřbetu tohoto ušlechtilého zvířete. To se určitě
podařilo i za přispění country skupiny
„Muzika Občas“. Tak zase nashledanou za rok na v pořadí již 4. ročníku
Koňského srandamače.
-rony-

Zkoumání světa a duše

Další pořad z cyklu „Kavárniček Pepy Štrosse“ se odehrál o uplynulém víkendu. Jako spoluúčinkujícího si do svého pořadu pozval
Pepa osvědčeného baviče, vnikajícího textaře a hudebníka Jindru
Kejaka. Atmosféra„Kavárničky“ byla jako vždy příjemná, i když - jak
Pepa Štross trochu smutně podotkl - chyběly mu zde osvědčené
klany„Bilíkovců“ a„Ábelovských“. V jeho vystoupení tentokrát převládaly hlavně skladby z nově připravovaného CD, které by mělo
vyjít v nejbližší době. Tedy až se prý rozhodne, kterou skladbu v
jakém pořadí na CD umístit. Další, letos již poslední Kavárničku,
připravuje Pepa Štross na prosinec.
-rony-

V Galerii Kryt pod kláštereckou radnicí právě probíhá výstava obrazů
výtvarníka, grafika a designera Petra
Poláška. Sedmadvacetiletý výtvarník, který vyhrál v dětství několik
celostátních soutěží v malování, se
věnuje zejména portrétní malbě a
kresbě. Portrét Karla Gotta od Petra
Poláška jste mohli spatřit již při březnové výstavě obrazů Karla Gotta. Na
právě probíhající výstavě můžete
obdivovat portréty Jana Wericha,
Waldemara Matušky, Vladimíra Menšíka a dalších známých tváří. Kromě
obrazů s portéty, náboženskými
motivy a krajinami se Petr Polášek
věnuje malbě na kámen.
Obrazy Petra Poláška si můžete v
galerii Kryt prohlédnout do 6. října

A teď už jen ve stručnosti:
• Restaurování a výměna oken na zámku
• Nová autobusová zastávka v ulici Okružní
• Rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků v ulici Třebízského včetně vybudování
dešťové kanalizace
• Cyklostezka Kadaň-Klášterec nad Ohří: od
Suchého Dolu do Rašovic a dále od rašovické
lávky k železničnímu přejezdu
• Nový povrch a oprava nátěrů kovové konstrukce rašovické lávky
• Rekonstrukce koryta Podmileského potoka
• Výměna oken a vybudování altánu v domově
pro seniory
• Bezpečnější přechody pro chodce s ostrůvky
na silnici Petlerská u ZŠ Petlerská a ZŠ Krátká

• Výměna oken na radnici směrem do dvora
• Další etapy regenerace sídliště Panorama
– ulice Budovatelská, Na Vyhlídce: opravené
komunikace, chodníky, veřejné osvětlení,
nová parkovací místa, kontejnerová stání
• Dětské hřiště v ulici Na Vyhlídce;
• Rekonstrukce nádraží – oprava střechy, nová
fasáda, interiéry, okna, dveře
• Rekonstrukce části ulice Ciboušovská
• Rekonstrukce části ulice Sadová u zdravotního střediska
• Nové parkoviště v ulici Souběžná na místě
bývalého sběrného dvora
• Část nové fasády zámku
• Energetické úspory na ZŠ Školní, ZUŠ a MŠ
Lesní – zateplení, fasáda, výměna oken, dveří,
oprava střech
• Rekonstrukce komunikace v ulici U Potoka
• Výměna oken na zdravotním středisku
• Nové parkoviště v ulici 17. listopadu
• Nová pokladna a recepce na zámku
zpracovali lara/rony
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Crazyband jede naplno a křtil své první CD
V sobotu 11. září se v rašovické hospůdce Na Vyhlídce sešly desítky
fanoušků amatérské country kapely
Crazyband, aby tu společně s jejími
členy oslavili vydání nového CD. Využili jsme příležitosti a vyzpovídali jsme
zakladatele skupiny Crazyband Miroslava Zímu zvaného Čahoun. Povídali
jsme si o počátcích jeho hudební dráhy i o vzestupech a pádech kapely,
které kopírovaly životní osudy jejího
frontmana.
Kam spadají počátky vaší muzikantské dráhy? Kde jste prožil svá
„učednická“ léta, než jste se rozhodl založit vlastní kapelu?
Jako kluk jsem navštěvoval kláštereckou „lidušku“ (Lidová škola umění),
kde jsem se učil hrát na akordeon.
Moje úplné začátky na pódiu se
pojí s orchestrem pana Baranijaka,
kde jsem působil asi dvanáct let. Od
dechovky a popu mě to ale stále víc
táhlo ke country. Důvodem byl fakt,
že country poslouchá mnohem širší
pole posluchačů bez rozdílu věku a
texty těchto písní jsou mezi lidmi velice známé.
Návštěvníci vašich koncertů ovšem
ví, že hrajete hlavně na kytaru.
Na kytaru jsem začal hrát v 17 letech.
Jsem samouk, ale myslím si, že za ta
léta už jsem se naučil tenhle hudební
nástroj dost dobře ovládat. Nejsem
sice žádný sólový kytarový virtuos, ale
protože jsem dostal do vínku cit pro
hudbu a hudební sluch - tedy alespoň
se to o mně říká - tak se snad nemusím za svůj hudební projev stydět.
Kdy se zrodil Crazyband a jaké byly
jeho začátky?
Crazyband jsem založil v roce 2006.
Od roku 2007 máme za sebou hraní
mimo okres, kraj i republiku. Kapela
tehdy hrála v jiném složení než dnes.
V Crazybandu začínali muzikanti
David Vostárek, Miroslav Jílek a Tomáš
Mandinec.
Máte za sebou čtyři roky. Byla
někdy chvíle, kdy jste to chtěl
„zabalit“?
V roce 2006 jsem se potýkal s rozpadem manželství, což pro mě tehdy
znamenalo pád až na samé dno. S
nadějí jsem vstupoval do druhého
svazku, ze kterého mám nádhernou
dceru, ale i tentokrát se manželství
zhroutilo a přišel druhý životní pád.
S bolavým srdcem se dá jen velmi
těžko hrát, zpívat a bavit lidi. Skupina
se pomalu hroutila. Protože jsem ale
věděl, že je to právě muzika, co mi
může pomoci se z toho všeho dostat,

ŘÁDKOVÁ
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
Naučím Aj začátečníky až pokročilé. 6 let
praxe ve školství. Státní jazyková a cambridgeská zkouška FCE. Cena 1hod./1 os.
200,- Kč , 2 os. 130,- Kč, 3 os. 100,- Kč.
Jan Šesták - tel.: 725 180 146
Prodám dveře vchodové plastové
a okna. Dále zahradní chatku 4x3m.
Vše nové z neuskutečněné stavby.
Sleva z PC. Přivezu.
Tel: 777 106 709
Koupím (a dobře zaplatím) nebo si
alespoň pronajmu garáž v blízkosti
hřbitova.
Tel. 602 750 749

INZERCE

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 30. září
Zámek – galerie Thun
VÝSTAVA OBRÁZKŮ A SOCH HANY
STEJSKALOVÉ A RADKA BLÁHY
do 30. září
Zámek – galerie ve věži
AFRIKA POD KŮŽÍ
Výstava fotografií Martina Šíla z cest po
Africe

nechtěl jsem to vzdát. A nakonec
se objevila Maruška, můj současný
životní partner, úžasný človíček, který
mi pomohl najít zpět sebe samého.
Díky ní mám opět rodinu, pohodu,
klid a zázemí.
Crazyband tedy funguje dál a
dokonce jste se rozhodli vydat
vlastní cédéčko. Takže platí, konec
dobrý všechno dobré?
V lednu tohoto roku jsem oslovil
s nabídkou spolupráce Jaroslava
Nováka a Ondru Bláhu. Crazyband

začal znovu fungovat na plné obrátky, skončila doba temna. Začalo
se opět zkoušet, hrát, koncertovat,
přišly festivaly, country zábavy a na
úspěch se nemuselo čekat dlouho.
Dá se říct, že během šesti měsíců se
tahle tříčlenná sestava Crazybandu
sehrála natolik, že jsme se rozhodli
natočit pár vybraných písní a vydat
vlastní cédéčko. Nic z toho by ale
nepřišlo bez zkoušení, píle a dřiny
všech členů kapely. Závěrem chci
říct jen: „Hudbě zdar a Crazybandu
hodně štěstí.“
-rony/lara-

do 6. října
Galerie Kryt
PETR POLÁŠEK: OBRAZY
28. a 29. září v 18 hodin
Kino Svět
ČARODĚJŮV UČEŇ
USA 2010, 110 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč
30. září a 1. října v 19 hodin
Kino Svět
SALT
USA 2010, 100 minut, české titulky.
Mládež do 15 let nepřístupné
Vstupné: 75,- Kč
30. září od 18 hodin
Zámek – hudební salónek
ZADÁNO PRO DÁMY
Nabízíme odpočinek v příjemném prostředí, popovídání si u dobrého občerstvení, inspiraci pro dekoraci v domácnosti,
zajímavé besedy.
26. září od 15 hodin
Kulturní dům
O VODNÍKU PAČÍSKOVI
1.10. pátek v 19.00 hodin

Hraje: Karlovarské hudební divadlo.
Vstupné: 50,- Kč
23. září v 16 a 18 hodin
Kino Svět
SHREK: ZVONEC A KONEC
USA 2010, 93 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč
Filmový klub:
6. středa v 19.00 hodin
Kino Svět
BUNNY A BÝK
Velká Británie 2009, 95 minut, české
titulky. Mládeži do do 12 let nevhodné,
Vstupné: 60,- Kč
7. čtvrtek v 19.00 hodin
Kino Svět
22 VÝSTŘELŮ
Francie 2009, 118 minut, české titulky.
Mládeži do do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
8. pátek v 17.00 hodin
Kino Svět
„AFGHÁNISTÁN
OČIMA ČESKÉHO VOJÁKA“
Vernisáž výstavy autorských fotografií
9. října od 20:00 do 22:00
Zámek
NOČNÍ VĚŽ
Vystupte na zámeckou věž a prohlédněte si krásy Klášterce a nejbližšího okolí z
výšky a v noci. Vstupné na tuto akci 20,Kč, slevy 10,-Kč

náš
tip

SALT
USA 2010, 100 minut, české titulky.

Přišlo na adresu redakce ...

Bláznivý pětiboj v knihovně
Tak a je zase po prázdninách. Počasí
nám také mnoho radosti nedělá, ještě že v knihovně je živo. Další ročník
již tradičního zápolení a vzpomínání
na prázdniny - Bláznivého pětiboje
– proběhl ve čtvrtek 16.9. v městské
knihovně. Knihovnice připravily v prostorách knihovny pro děti pět vypečených soutěží, ve kterých si čtenáři ale
i nečtenáři knihovny vyzkoušeli svoji
zručnost a také si mohli prohlédnout
prostory knihovny. A že se jim u nás
líbilo, o tom svědčí i to, že se někteří
nečtenáři rozhodli na místě do knihovny přihlásit.
Akcí, které městská knihovna pro děti i
pro dospělé pořádá, je v průběhu roku
dost a Bláznivý pětiboj patří k těm vel-

mi oblíbeným. Mimo toho, že si děti
zařádí v soutěžích, se některé poprvé
ve svém životě podívají do knihovny.
Z toho máme radost, ale zároveň nás
to trochu mrzí. Vždyť četba knih kultivuje ducha a osobnost. Děti, které
čtou, jsou výrazně šikovnější ve škole,
ale hlavně při komunikaci. No a tak nás
vždy zamrzí, když vidíme děti, které do
knihovny nechodí, a ještě více, když
vidíme děti, které by do knihovny chodit chtěly, ale rodičům je „příliš“ vydat
50 korun za rok a do knihovny je přihlásit. Doufáme, že akce, jako je pětiboj,
přesvědčí děti i rodiče, že knihovna je
prima a dětí, které o knihovně nevědí
a nechodí do ní, bude ubývat.
M. Biša, ředitel MK

Jakožto agentka CIA složila
Evelyn Salt (Angelina Jolie)
přísahu povinnosti, cti a
lásky k vlasti. Její loajalita se ale stane důvodem
řady otázek poté, co ji ruský přeběhlík obviní z toho,
že je ruskou špionkou. Salt
se dá na útěk, během kterého využívá veškerých
svých schopností a mnoholetých zkušeností v roli
tajného agenta k tomu,
aby unikla svým pronásledovatelům. Její snahy prokázat svou nevinu ale jen
podněcují dohady o jejích
skutečných motivech. Závod s časem o odhalení pravdy o její identitě pokračuje a ve vzduchu stále visí hlavní otázka: co je Salt vlastně zač?
Mládeži do 15 let nepřístupné Vstupné: 75,- Kč
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Minikáry uzavřely o víkendu Okounov
V uplynulém slunečném víkendu se
v Okounově sešli milovníci bezmotorových miniaut. Konalo se tam jednak 4. kolo „Mistrovství ČR“ a zároveň
závody „O putovní pohár starosty
města Klášterce nad Ohří“. Závody
uspořádal Krušnohorský autoklub
Kadaň ve spolupráci s AVZO Klášterec a kláštereckým DDM Volňásek.
„Včera se závodů zúčastnila osmdesátka jezdců z celé republiky,“ řekl nám
druhý den závodu jeho ředitel Ervín
Jamečný. „Ti, kteří se umístili, dnes
odjeli, protože byli zdaleka a zůstalo tu
padesát jezdců.“
Minikáristé se neohroženě pouštěli
z prudkého kopce, který tvoří nezaměnitelný profil Okounova. Zpět na
start je pak vytáhl traktor. Divácká
kulisa byla výborná a poháněla jezdce podél celé tratě. Mezi závodníky
se objevil také klášterecký Michal
Biša, který však už v té chvíli měl titul
mistra republiky v kapse.

„S letošní sezonou jsem hodně spokojený, protože jsem prakticky netrénoval,
a přesto se sezona povedla,“ usmíval se
šibalsky čerstvý mistr ČR. „Dneska se
mi jezdí pěkně, protože je dobré počasí
a jsou pěkně postavený slalomy.“
Úspěch slavila při okounovských
závodech také Markéta Pokorná,
která si při sobotních jízdách zajistila
titul mistryně ČR ve své kategorii.
„Letošní sezona se mi hodně povedla,
jsem s ní spokojená. Poprvé jsem vyhrála republiku, takže radost největší.“
Závody v Okounově doprovází většinou nevyzpytatelné počasí, letošní
rok byl ovšem světlou a pro organizátory příjemnou výjimkou.
„S průběhem obou dnů jsem spokojen,
protože tady v Okounově vždy záleží na
počasí, a to se nám vydařilo,“ pochvaloval si ředitel Jamečný. „Jezdí se na
suchu a není tedy nutné brát ohledy
na to, že půlka kategorie se odjede na
suchu a půlka na mokru.“

Sáňkaři přivezli ze Smržovky další titul mistra ČR
Před 14 dny se o víkendu jelo mistrovství
České republiky na kolečkových saních ve
Smržovce, a to ve všech kategoriích. Náš
klub SK Reál si opět přivezl titul mistra ČR
a vícemistra ČR.
Mistrem České republiky se stal Jan Hainc v
kategorii juniorů a vícemistrem se stal Martin Hlavatý ve starších žácích.
Dařilo se ale i ostatním kláštereckým závodníkům. Ve starších žácích se Michal Lejsek
umístil na 5. místě a Karel Zavadil vybojoval
hezkou 7. příčku v konečném hodnocení.
Luboš Jíra jako specialista dvojkař si na
tomto mistrovství „odskočil“ do kategorie
jednotlivců a v mužích obsadil 7. místo.

Fotbalistům se nedaří
FK Klášterec – Sokol Domoušice
1 : 2 (0 : 2)

kombinovat jako například v Duchcově.
Špatný, špatný.“

Kláštereckým fotbalistům se na domácím
hřišti nedaří. Po remíze v utkání s Březnem
se ve druhém zápase museli sklonit před
Domoušicemi, když prohráli 1:2.
„Částečně se dá říct, že si ten mančaft musí
sednout,“ zoufal si nad prohrou trenér
Jiří Janda. „Ale jsem zklamaný z výkonu,
protože první poločas zápasu v Duchcově
byl z naší strany perfektní. Bláznili jsme až
na konci, ale teď to začalo už od začátku.
Nemůžeme hrát nakopávaný míče, když
mají v obraně takový hráče, nedokážeme

VČSA Ervěnice – FK Klášterec
3 : 2 (0 : 2)
Bohužel lépe se kláštereckému áčku
nevedlo ani v následujícím utkání na
hřišti Ervěnic. Ačkoli po prvním poločase
vedli 0:2, nakonec museli opět spolknout
hořkou pilulku porážky 3:2. Kvůli porážce
v Ervěnicích klesl FK Klášterec až na jedenáctou příčku tabulky 1. A třídy krajského
přeboru. Horší jsou jen Kryry, Duchcov a
Ledvice. Soutěž vede Bílina před Domoušicemi a Oldřichovem.

Tenisový klub
uzavřel sezonu
V sobotu 18. září se v areálu Tenisového klubu Lázně Evženie konal již pátý ročník turnaje čtyřher. O zlatý pohár se utkalo celkem
osmnáct dvojic.
„Turnaj je posledním v letošní sezoně,“ podotkl organizátor turnaje Petr Gillich. „Pozvali
jsme si hráče z Kadaně a z okolí, ale většina
hráčů je samozřejmě z Klášterce.“ V turnaji
mohl hrát pouze jeden registrovaný hráč
ve dvojici a toto pravidlo splnilo svůj účel,
zápasy byly vesměs velmi vyrovnané.
Pohár nakonec vyhrála dvojice Petr Gillich
– Jan Šoltéz. Pohár útěchy skončil v rukou
dvojice Giebl – Plomer.

Motokrosař Jindra opět zraněn,
nahradí ho mladý Gregor?
Stolní tenistky sbíraly přední příčky
Výbornými výsledky vstoupily klášterecké
stolní tenistky do nové sezony 2010 -11.
O víkendu (11.-12. 9.) bojovaly v krajských
bodovacích turnajích v kategorii dorostenek. V sobotu získala naše starší žákyně
Eliška Demjanová na teplickém turnaji 1.
místo a Veronika Pazderníková nakonec
skončila na 6. místě. V neděli se konal
bodovací turnaj kategorie starších žáků v
Litoměřicích a mimo prvně jmenovaných

kláštereckých závodnic se tohoto turnaje
zúčastnila i naše mladší žákyně Michaela Růžencová. Toto trio závodnic reprezentovalo město Klášterec se ctí. Eliška
Demjanová vybojovala 2. místo, Michaela
Růžencová 3. místo a Veronika Pazderníková skončila na 5.-8. místě. Děvčatům
blahopřejeme a přejeme i nadále pěkné
výsledky jak v krajských, tak celorepublikových turnajích.

Florbalisté mohou trénovat v Kadani
Několik dotazů směřujících do naší redakce mělo stejné téma: Existuje v Klášterci
florbalový oddíl, kam lze přihlásit svoji
ratolest? Bohužel, vyjma kláštereckého
gymnázia a několika školních tříd na ZŠ
se v našem městě florbalový klub nenachází. Nakoukli jsme tedy k nejbližším
sousedům a objevili jsme, že florbalový FBC DDM Kadaň provádí nábory do
všech věkových kategorií. Tento florbalový klub nabízí pravidelné tréninky a
turnaje pod vedením zkušených trenérů.
Kam tedy můžete své budoucí florbalisty
přihlásit?
ELÉVOVÉ
ročníky 2000 a 2001 min. věk od 6 let
(vhodné i pro dívky)
každé pondělí od 16:00 do 17:00 tělocvična
Šuplík DDM (začátek 20. září)
Pravidelné tréninky 2x týdně.
MLADŠÍ ŽÁCI
ročníky 1998 a 1999
každé pondělí od 17:00 - 18:00 tělocvična
AMOS Kadaň (zemědělka)
Pravidelné tréninky 2x týdně.

STARŠÍ ŽÁCI
ročníky 1996 a 1997
každé pondělí od 18:00 do19:00 tělocvična
AMOS Kadaň (zemědělka)
Pravidelné tréninky 3x týdně.
MUŽI, JUNIOŘI
ročníky 1994 a starší
každé pondělí od 19:00 do 20:00 tělocvična
AMOS Kadaň (zemědělka)
Pravidelné tréninky 3x týdně
Pro začátek vám rádi poskytnou hokejku
nebo kompletní brankářské vybavení. Na
první trénink si přineste sálovou obuv, trenýrky a tričko. Na nábor můžete přijít na
jakýkoliv z uvedených tréninků.

Smůla provází kláštereckého
motokrosového
závodníka
Tomáše Jindru. Podobně jako
vloni si letos při tréninku zlomil
ruku a sezona tím pro něho
skončila. „Je to velká škoda,“
povzdechl si otec mladého
závodníka. „Mrzí to o to víc,
že tři závody před koncem byl
v přeboru severních, středních a
západních Čech na prvním místě
a v dalším přeboru na celkovém
druhém místě.“ V současné době
Tomáš rehabilituje a nezbývá
než mu popřát brzké uzdravení
a hodně úspěchů v příští sezoně. Klášterecký motokros však
nemusí zoufat. Na motorkářském nebi vyšla nová hvězda. Je jí dvanáctiletý Petr Gregor,
kterému motokros učaroval a začal v něm dokonce slavit úspěchy. „K motokrosu jsem se
dostal tak, že jsme s taťkou začali na závody jezdit a dívat se a pak se mě táta zeptal, jestli to
nechci zkusit,“ popisoval nám své začátky mladý závodník. Jak se dá v jeho věku předpokládat, baví jej nejen jízda na motorce a skoky přes terénní překážky, ale také vypjatá atmosféra motocyklových závodů. „Zatím jsem jel dvacet závodů a největší úspěch jsem zažil na
začátku září v Aši, kde jsem skončil na třetím místě,“ dodal na závěr Petr Gregor.

Vysoké výhry hokejistů na začátku sezony
HC Klášterec – HC Roudnice n. L.
9 : 4 (4:1, 3:3, 2:0)
První mistrovské utkání kláštereckých
hokejistů v letošní sezoně skončilo nad
očekávání dobře. Klášterec rozstřílel
Roudnici nad Labem vysoko 9:4. Dvakrát
se v zápase trefili Polanský a Zmeškal.
„V tomto utkání jsme do obrany získali Martina Mazance a do útoku Martina Kadlece,“
pochvaloval si vstup do sezony trenér
Michal Jäger. „V utkání navíc nastoupil
staronový obránce Jakub Loučka, který se
vrátil z hostování v Děčíně.“ Celých šedesát
minut byl Klášterec lepším týmem.
Domácí dokázali proměňovat šance,
poměrně brzy vedli 2:0 a dvoubrankové
vedení si dokázali udržovat celý zápas.

Přesto nebyl trenér spokojen především
s disciplínou svých svěřenců.
„Měli jsme dvanáct vyloučených a to je
obrovské číslo, které nejsme s kolegou
ochotni akceptovat a budeme to řešit,“
dodal na závěr trenér.
HC Řisuty – HC Klášterec
2 : 6 (0:2, 0:2, 2:2)
V nastoleném trendu vysokých výher
pokračovali klášterečtí hokejisté také
v utkání s celkem Řisut. Soupeři nastříleli
šest branek a také díky tomu jsou na prvním místě západní části 2. hokejové ligy.
Druhý je Jablonec nad Nisou, třetí Děčín
ztrácí na vedoucí tým dva body. Tabulku
uzavírají Kobra Praha, Česká Lípa a Klatovy.
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Petr Gillich – Jan Šoltéz
V průběhu sezony probíhala v tenisovém
areálu také soutěž jednotlivců – Klášterecká liga. Té se zúčastnilo celkem čtyřicet
hráčů rozdělených do osmi jednotlivých
lig. V každé z lig bylo pět hráčů.
„První dva vyskočili o ligu výš, poslední dva
z ligy sestoupili níž,“ vysvětloval systém ligy
Gillich. „Soutěž se hrála jednou měsíčně.“ Extraligu vyhrál Petr Gillich, první lize vévodil
Miroslav Janák, druhou ligu vyhrál Arnošt
Plomer. Ve třetí lize nenašel přemožitele
Jan Šoltéz, ve čtvrté Romana Totzauerová,
pátou vyhrál Aleš Suk, šestou Jiří Hašek a
sedmou Robo Žigo.

Toman ztratil v
posledním kole medaili
Ve dnech 11. a 12. září se konalo v Klatovech mistrovství České republiky v rapid
šachu mládeže. Mistrovský turnaj se hrál
na 9 kol, tempem 2 x 20 min. + 5 vteřin
na tah. V kategorii H14 (42 účastníků) se
klášterecký odchovanec - krajský přeborník Ondřej Toman - umístil na pěkném 5.
místě, když ho o medailové umístění připravila prohra v posledním devátém kole.
Toto umístění mu zajišťuje přímý postup
na mistrovství České republiky ve stejné
kategorii i příští rok.
Nové
Nové
číslo
číslo
vyjde
vyjde
19.
7.června
října 2010
2008
Uzávěrka příštího čísla je
29.
11.09.
6. 2008
2010
Uzávěrka pro inzerenty je
01.
13.10.
6. 2008
2010

