Město Klášterec nad Ohří

Čtrnáctideník

Za vraždu souseda dostal 11 let
Vzhledem k jeho věku je to pro něj zřejmě doživotí
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12. března 2009



zdarma

Klášterec nestačil na Klatovy,
ale rozdrtil Rokycany

Jubilejní Folková Evža
je připravená na startu

Hokejisté se rozloučí se základní částí
2. ligy.

15. ročník folkového festivalu bude na první
jarní den
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Klášterec vstoupil Historie opět vydala své svědectví
do Euroregionu
Na únorovém zasedání posvětili zastupitelé vstup města do sdružení Euroregion Krušnohoří. Pod tímto názvem se
skrývá dobrovolné regionální zájmové
sdružení měst a obcí okresů Chomutov, Most, Louny, Teplice a Litoměřice a sousedních okresů ve Spolkové
republice Německo. Sdružení, které v
současné době tvoří téměř osm desítek obcí a měst ze severu Čech a čtyři
desítky kulturních, školských, charitativních, obchodních a dalších organizací, se věnuje hlavně rozvoji kulturní
spolupráce, vzdělanosti, sportu a turistiky, a také propagaci obou příhraničních regionů.
Výhody, které městu z členství ve
sdružení poplynou, objasnil zastupitelům místostarosta Stehlík. „Členové
Euroregionu Krušnohoří mají přístup k
finančním prostředkům, které mohou
čerpat na drobné projekty. Třeba sousední Kadaň hradí z takto získaných
peněz Císařský den a Klášterec by se o
tyto peníze mohl ucházet například s
Promenádami. V rámci sdružení se pořádají různé kulturní akce, družební akce,
česko-německé přeshraniční návštěvy
škol, sportovců... Jako člen Euroregionu Krušnohoří se navíc Klášterec bude
objevovat i v propagačních materiálech
vydávaných sdružením.“
Věřme, že členství v Euroregionu Krušnohoří bude pro naše město stejně
přínosné jako dlouholeté členství
Klášterce ve Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím kterého město čerpalo finance
na opravu oken na zámku. Ze stejného
zdroje by se nyní mohl klášterecký zámek dočkat 400 tisíc korun na opravu
pokladny.
-lara-

Jaro v knihovně
přivítáme výstavou
Jaro a první jarní květy. Špinavé stráně prokvetou nejprve sněženkami, bledulemi,
poté již celou voňavou paletou jarních květů. Narcisky, modřence, hyacinty, tulipány
a další a další voňavá barevná nádhera.
V městské knihovně se již třetím rokem každé jaro můžete pokochat těmito rozkvetlými
cibulkami. A pokud máte zahrádku, balkón
nebo pokud se jenom cítíte na pokusy s pěstováním něčeho krásného a živého, můžete
si z výstavy také květiny odnést. Můžete se
s nimi potěšit doma a po odkvětu je zahrábnout do trávníku u vás před domem. No a
potom s napětím čekat na další jaro až znovu
vykvetou. Na výstavu jarních cibulovin vás
zveme do vestibulu městské knihovny ve
středu 18.3. od 9 do 18 hodin.
-M.Biša-

SBD má za sebou
historicky první ples

V místě, kde by to už dnes asi nikdo nečekal, se po dlouhých letech objevilo svědectví z časů minulých. Na svahu před zámeckou
branou, na kterém je vytvořeno odpočinkové místo a kterému vévodí sloup s Pannou Marií na jeho vrcholu, se objevila zničehonic
asi třímetrová propadlina. Pohledem zpět do minulosti zjistíme, že v tomto místě stávaly obytné domy, které byly v 50. letech
minulého století srovnány se zemí. Existuje už opravdu jen hrstka pamětníků, kteří si dovedou vybavit, jak to kdysi před vstupem
do zámeckého parku vypadalo, a dobových fotografií je snad ještě méně než šafránu. Ale i tak můžeme s jistotou říci, že terénní
práce, které tehdy po zboření domů byly prováděny, nelze zařadit do kolonky „nejvyšší kvality“, spíše naopak. Pak by se nemohlo
stát, že se po více než půl století utvoří tak velká a hluboká propadlina, která se podle sond prováděných na začátku tohoto týdne,
může ještě více rozšířit. Vypadá to, že pod sloupem s Pannou Marií objevili pracovníci ještě další dutiny. Z odpočinkového místa
se ze dne na den stalo místo velmi rizikové. Jaké budou následující kroky nám vysvětlil pracovník odboru životního prostředí Ing.
Kocáb. „Jako vůbec první krok, který nás čeká, je odstranění sloupu s Pannou Marií. Ten se nachází zřejmě přímo nad dutinami bývalých
sklepních prostorů domů. Potom budeme moci udělat rozsáhlejší průzkum, abychom viděli, co je vlastně pod zemí. Tyto práce budou
trvat určitou dobu, a proto bych chtěl požádat občany, aby respektovali zákaz vstupu do ohraničeného území, kde to není bezpečné, a
mohli by si snadno přivodit úraz.“ Naše redakce bude sledovat, jestli toto pro nás dnes už tajemné místo, ještě nevydá nějaké svědectví z minulosti a budeme Vás čtenáře o všem podstatném informovat. Pokud se najde někdo, kdo by nám mohl poskytnout
nějaké dobové fotografie, ozvěte se nám emailem nebo telefonicky do naší redakce.
-rony-

Když jsme se zeptali Petra Aufa, předsedy
představenstva SBD, co je vedlo k uspořádání prvního plesu v historii SBD, odpověděl:
„V současnosti jsme jedna ze dvou velkých
společností, které zabezpečují bytovou politiku
ve městě. Jsme moderní a dynamické družstvo,
které pro své členy zajišťuje komplexní správu bytového fondu. Touto netradiční formou
jsme chtěli oslovit i širokou veřejnost ve městě a
vstoupit více do jeho podvědomí“. Pokud se to
tedy podařilo, ukáže čas. V každém případě
se ples povedl a ten, kdo na něm nebyl, může
alespoň zhlédnout bohatou fotogalerii na
našem portálu www.klnoviny.cz
-rony-

Zámek chystá pro letošní rok několik důležitých změn
Nejen
kulturním
programem je klášterecký zámek živ.
Ředitel zámku Ing.
Petr Hybner připravuje spolu s městem změny, které
jsou plánovány na
dobu pěti, možná
i více let. Novinky
budou prováděny
dle finančních možností z prostředků
města i z fondů Evropské unie.
„To, co bychom letos chtěli určitě realizovat, je dokončení vstupního prostoru a
pokladny zámku, která by logicky doplnila
koncepci prohlídek.“ prozradil plány pro
letošní rok ředitel Hybner. „Když návštěvníci přijdou na klášterecký zámek, tak
bohužel trochu tápají. Na nádvoří není
téměř žádný informační systém a nevědí,
co je pokladna a co je prodejna. V podstatě
neví, kam by měli jít. Nová pokladna bude
zbudovaná ve vstupním průchodu do
zámku, takže už jí nikdo zaručeně nemine.
Návštěvník zámku si koupí lístek a jakmile
vyjde z pokladny ven, ujme se ho průvod-

kyně. Odvede ho na prohlídku
porcelánu vstupními dveřmi,
které jsou naproti pokladně.
Prohlídka tedy nebude začínat z
nádvoří, tak jak je v současnosti
zvykem. Určitě se tím zjednoduší
systém jak pro nás, tak hlavně
pro návštěvníky zámku. Další
velmi důležitou součástí pokladny bude informační systém a
prodej propagačních a upomínkových materiálů.“
dokončení na straně 3.

FINANČNÍ ÚŘAD V KADANI INFORMUJE
Pro usnadnění podání daňových přiznání k dani z příjmů k termínu 31.3.2009
bude možno daňová přiznání podat i v salonku Městského úřadu v Klášterci nad
Ohří, a to ve dnech: 18.3. 2009 a 25.3.2009 od 12.00 do 17.00 hodin.
K zaplacení daně mohou poplatníci použít daňovou složenku, kterou obdrží při podání daňového přiznání. Platba daňovou složenkou u České pošty je bez poplatku.
Na Finančním úřadu v Kadani budou v pracovních dnech rozšířeny úřední hodiny takto: 23. - 31.3. 2009 od 7.30 do 18.00 hod.

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

www.klnoviny.cz

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

Policie informuje ...

Ach, ty naše soudy ...

Klášterecký zámek by měl v brzké době
vybudovat dvě nové galerie. Naproti galerii
Thun v protilehlém křídle zámku se už vyklízí prostory chodby, ve kterých by měla v co
nejbližší době spatřit světlo světa expozice
mineralogie, která samozřejmě ke Klášterci
patří. Druhá expozice by měla vzniknout
přímo v zámecké věži. „Naším záměrem je
nainstalovat do zámecké věže jakousi historickou osu osobností města. Při vstupu do
věže by návštěvník vstoupil do historického
období a jak by postupoval směrem na vrchol
věže, tak by se zároveň dostával více a více do
současnosti. Myslím, že by to bylo poutavé,
protože minulost Klášterce není tolik zmiňo-

Dva odcizené mobilní telefony a jeden
přehrávač má na svědomí 24letý Klášterečák. Na začátku minulého týdne odcizil
MP4 přehrávač mladíkovi, který procházel Polní ulicí. Poškozený se bránil, a tak
došlo k potyčce, při které padaly rány pěstí. Dále bylo zjištěno, že v únoru se svou
známou - 18letou obyvatelkou Prahy,
odcizili mobilní telefon dalšímu poškozenému a v posledním případě pak v listopadu loňského roku připravil o telefon
nezletilce v Topolové ulici. Oba pachatelé
byli zadrženi a bylo jim předáno obviněni
z trestných činů krádeže a vydírání. Žena
byla propuštěná, její vyšetřování bude
probíhat na svobodě, muž byl umístěn v
cele předběžného zadržení a byl na něj
podán návrh na vzetí do vazby. Tam však
neskončil, neboť byl na příkaz soudu propuštěn.

vaná a osobnosti tady byly, jsou a budou,“
věří v úspěch a zájem o obě nové expozice ředitel Ing. Petr Hybner. V loňském roce
zámek zpřístupnil sklepní prostory a umístil do nich dnes velmi oblíbenou výstavu
skřítků Vítězslavy Klimtové a loutek Matěje
Kopeckého.
-rony-

Další opilec za volantem ...

Neměl řidičák a ještě boural ...
Bez dokladů, které opravňují k řízení vozidla, usedl za volant 30letý muž
ze Stráže nad Ohří. S fiatem dojel až ke
Klášterci nad Ohří, kde po projetí zatáčky dostal smyk, vjel mimo komunikaci a
narazil do několika stromů. Kromě toho,
že není držitelem řidičského průkazu bylo
zjištěno, že vozidlo nesplňuje stanovené podmínky pro provoz na pozemních
komunikacích neboť není registrované,
má ojeté pneumatiky a není řádně pojištěné. Nyní se muž bude zodpovídat z
trestného činu řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění.

Ještě že mu nepůjčil manželku ...
O svůj notebook za šest tisíc korun nejspíše přišel obyvatel Klášterce nad Ohří. Na
konci ledna jej totiž předal neznámému
muži na opravu. Do dnešního dne však
nedostal zpátky ani opravený počítač ani
peníze a muž není k zastižení. Jestliže policisté zjistí totožnost „opraváře“ bude obviněn ze zpronevěry a poškozování cizí věci.

Pojďte studovat s námi!

Zámek připravuje
nové expozice

Po zásluze bude potrestán 24letý
muž z Klášterce, kterého zadržela policejní hlídka v Žitné ulici při řízení motorového vozidla. Při orientační dechové
zkoušce bylo zjištěno, že škodovku řídí
po předchozím požívání alkoholických
nápojů. Přístroj naměřil 1,32 promile
alkoholu v dechu. Na nezodpovědného řidiče nyní čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky.

Za vraždu souseda dostal 11 let vězení

Budova nádraží by se letos už měla dočkat rekonstrukce

Ivan Ivanov Illiev u krajského soudu.
Vražda, ke které došlo v srpnu loňského roku v Klášterci nad Ohří, zůstává v paměti
mnohých ještě dnes. Kvůli takřka malichernému sporu tehdy vyhasl život třiatřicetiletého muže. Co se vlastně ve středu 13. srpna 2008 stalo?
Důchodce Ivan Ivanov Illiev tehdy podle svědků vyprovokoval dvěma ranami pěstí
útok proti svému třiatřicetiletému sousedovi. Ten mu jeho útok vrátil, jenže Illiev
nečekaně vytáhl nůž a bodl mladého muže do podbřišku. Bodnutí bylo natolik
intenzivní, že nůž přetnul v břiše cévu. Illiev si ale po osudném bodnutí nedělal
ze situace těžkou hlavu. Z místa tragédie odešel, aby odvedl domů psa, a teprve
potom se vrátil zpět na místo. V té době byl již mladý muž mrtvý. Než stačila dorazit
posádka záchranné zdravotní služby, muž na místě vykrvácel. I přes jejich veškerou
snahu se už mladého muže nepodařilo zachránit.
Co vedlo Illieva k tak hrůznému činu? Důvodem byly hádky kvůli psímu štěkotu. Illiev vlastnil jezevčíka, zavražděný muž pitbula. Oba muži se často setkávali při„venčení“. Zatímco pitbul, zástupce bojového plemena, byl podle svědků spíše klidné
povahy, jezevčík se projevoval velmi hlasitým štěkáním. Tyto spory kvůli štěkotu
jezevčíka byly opakované a nejednou končily slovní potyčkou. Důchodce měl v
místě bydliště i jiné konflikty, ale spor o psí štěkání nakonec skončil tragédií.
Po necelých 7 měsících od této tragédie si důchodce Ivan Ivanov Illiev u krajského soudu vyslechl, že jde na jedenáct let do vězení. Starý muž byl 4. března 2009
uznán ústeckým krajským soudem z trestného činu vraždy. Ve tváři měl prý klidný výraz, i když to pro něho vzhledem k jeho věku znamená prakticky doživotí.
V téměř devětasedmdesáti letech by měl počítat i s takovou variantou, že se již
do civilního života nevrátí. Ilijev i státní zástupce si nechali lhůtu na odvolání proti
rozsudku krajského soudu.
-ronyFoto: Chomutovský deník/Karel Pech

Město Klášterec nad Ohří
spolu s ředitelkami mateřských škol
vyhlašuje

zápis do mateřských škol
pro školní rok 2009/2010
od 16. března do 18. března 2009
denně od 10 do 16 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz
a zdravotní průkaz dítěte.
Zápis se provádí do naplnění kapacity
mateřské školy.

Když v roce 2004 začaly České dráhy
s elektrizací tratě Kadaň-Karlovy Vary,
doufali obyvatelé Klášterce, že se při
této příležitosti nejen zmodernizuje
samotná trať, ale že dojde i na opra-

vu zdejšího zanedbaného nádraží. Po
skončení celé akce v roce 2006 byli ale
zklamáni. Zatímco v železniční stanici
Stráž nad Ohří se dočkali zbrusu nového nástupiště, klášterecké nádraží

V ÝBĚR OV É ŘÍZE NÍ
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří
VYHLAŠUJE
výběrové řízení na poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“
Z fondu mohou být financovány tyto akce:
Účel půjčky
■ Obnova střechy (krytina i konstrukce)
■ Dodatečná izolace domu proti spodní vodě

max. půjčka
do 300 tis. Kč
do 50 tis. Kč

na jednotku
na 1 dům
na 1 dům

■ Obnova fasády včetně oplechování, zateplení domu

do 50 tis. Kč
do 300 tis. Kč
do 50 tis. Kč

na 1 byt
na 1 dům
na 1 byt

do 20 tis. Kč
do 20 tis. Kč
do 100 tis. Kč

na 1 byt
na 1 byt
na 1 dům

■ Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu,
kuchyňské linky v bytě

■ Opravy balkónů
■ Opravy a nátěry oken a dveří
■ Výměny oken a dveří u domů

Roční úroková sazba činí 3 %, splatnost půjčky do 5 let.
Adresáty půjček z fondu mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné
budovy nebo jejich části na území města a které přijmou závazek použít poskytnutou
půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich částí.

přišlo zkrátka. A to přesto, že o rekonstrukci nádraží tehdejší místostarosta
města Ing. Saitz velmi usiloval. Ve
zdlouhavých jednáních se zástupci
Českých drah tak muselo pokračovat
nově zvolené vedení města. Více než
dva roky neúspěšně. Až v poslední
době se zdá, že se začíná konečně
blýskat na lepší časy. „Ing. Konopásek,
ředitel Regionální správy majetku Českých drah, nás při poslední návštěvě ujistil, že České dráhy počítají s rekonstrukcí
nádražní budovy. Vybudování nového
nástupiště zatím sice v plánu nemají, ale
slíbil nám, že se pokusí v budoucnu nějak
vyřešit alespoň přístup na první kolej,“
informoval starosta města klášterecké
zastupitele o pokroku ve vyjednávání
s Českými drahami.
Při plánované rekonstrukci se klášterecké nádraží dočká nové fasády,
budou vyměněna okna a vylepšit by
se měl i interiér. Poslední jednání mezi
zástupci Českých drah a vedením
města se týkala také okolí samotného
nádraží. „České dráhy uvažují o tom, že
se postupně zbaví nemovitého majetku, který nepotřebují a na jehož provoz a údržbu nemají dostatek financí.
V Klášterci se jedná o území od přilehlého parčíku u nádražní budovy až po
strážní domek vedle železničního přejezdu včetně areálu stavebnin. Zatím
neznáme podmínky, za kterých budou
České dráhy tento svůj dosavadní majetek prodávat, ale pokud by to bylo jen
trochu možné, rádi bychom ho získali
do vlastnictví města. Je to území, které
by si zasloužilo trochu upravit, aby lépe
odpovídalo příjezdu do lázeňského
města,“ prozradil další plány města
starosta Houška.
-lara-

až 50 000 Kč
• na dobu 7 až 12 měsíců
• hotovost až do domu
• měsíční splátky

Jistina a úroky se splácí rovnoměrnými (anuitními) měsíčními splátkami nejpozději počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla smlouva o půjčce podepsána. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně u téhož domu a téhož
bytu na stejný účel.
Způsob ručení: ručitelské závazky, u půjčky nad 100 tis. Kč zástava nemovitosti
Výběrové řízení je vyhlášeno v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Klášterce
nad Ohří č. 1/2007 – Statut Fondu rozvoje bydlení města Klášterce nad Ohří.
Přihlášku do výběrového řízení a další informace obdržíte na ekonomickém odboru
Městského úřadu v Klášterci nad Ohří nebo na www.muklasterec.cz

Konečný termín pro odevzdání přihlášek do podatelny
Městského úřadu v Klášterci nad Ohří je 23. 3. 2009
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel: 474 376 001, fax: 474 375 613, e-mail: info@muklasterec.cz

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526
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Víte, jaká výročí slaví město
Klášterec nad Ohří v tomto roce?
rok 1529 - 480. výročí
Volf Dětřich Fictum udělil obci několik práv.
Nejvýznamnější bylo rozšíření dědických
práv občanů, kteří dříve nemohli odkázat
majetek rodině. Dalším právem byl obchod
se solí a s oblibou bylo přijato také právo
vařit pivo. Ve stejném roce se tento muž
zasloužil o výstavbu první radnice. Městu
také byla přiřčena nižší soudní pravomoc,
takže mohlo soudit rvačky a podobné drobné delikty.
rok 1639 - 370. výročí
Císařští zapálili zámek, aby vypudili Švédy.
Povedlo se jim to, Švédi se nezastavili ani o
rok později. Požár se totiž rozšířil a shořelo
celé město včetně úředních spisů. Požárem
města byly těžce postiženy starý kostel a
fara.

Co dělají učitelé, když neučí?
motto:
Učitel je takové perpetum mobile, z jedné
strany se vydává pro své žáky, ze strany
druhé se jimi dobíjí. A pokud toto dobíjení
selhává, pak se věnuje různým činnostem,
jejichž výsledek je předmětem výstavy.
J. Dimunová
O tom se mohli přesvědčit návštěvníci galerie Kryt při vernisáži stejnojmenné výstavy
učitelů Základní školy v Krátké ulici. Galerie Kryt symbolicky poskytla vystavujícím
prostory v měsíci březnu, kdy si připomínáme Mezinárodní den učitelů. „Tradice

rok 1699 - 310. výročí
V roce 1699 byl v Přísečnici postaven sloup
s Pannou Marií. V rámci záchranných akcí
byla ze zaniklých obcí do Klášterce nad Ohří
v 60. letech minulého století přesunuta řada
soch. Sloup nyní můžeme vidět na svahu
před zámeckou bránou.
rok 1709 - 300. výročí
Na našem okrese vznikla 1. manufaktura,
kterou založil hrabě Václav Arnošt z Hrádku.
Jedná se o výrobnu pušek ve Vernéřově. Ve
12 domcích zde pracovali kováři, šroubkaři,
puškaři, zbrojíři a pažbaři. Výrobní značkou
byla písmena „M.W.“ (Markvart Wernsdorf),
později jen „Wernsdorf“. Výroba zanikla
v roce 1834.
rok 1789 - 220. výročí
Ve hřbitovním kostele Panny Marie byly
vytvořeny nástropní fresky, které v lodi a na
kruchtě představují zázraky Panny Marie a
Narození Panny Marie.

„Informační systém je naše priorita“, říká ředitel zámku
Informovanost a propagace je v dnešní
době prvořadou záležitostí, chcete-li
dát někomu najevo, že tady jste a že
existujete. Tím více se to dotýká takové
instituce, jakou je klášterecký zámek.
To samozřejmě ví i jeho ředitel Ing. Petr
Hybner. „Když jsem do funkce ředitele
nastoupil, zámek určitou propagaci měl,

rok 1829 - 180. výročí
V tomto roce byla postavena nová budova
střelnice a sousední restaurace v dnešním
lázeňském areálu. Empírové budovy začaly
sloužit jako lázeňské až na konci 19. století. Budova restaurace střeleckého klubu si
zachovala svoji funkci a dnes se zde nachází
restaurace Peřeje.
rok 1829 - 180. výročí
V tomto roce se také začaly stavět dvě věže
hřbitovního kostela Panny Marie, které byly
dokončeny o dva roky později.
rok 1849 - 160. výročí
Do poloviny 19. století poddanské město
Klášterec nad Ohří se stalo skutečným městem postupným růstem obyvatel a hospodářského významu obce. Rozhodující byl
rok 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a
robota. 7. března 1849 byl vydán prozatímní
obecní zákon, který položil základy územní
samosprávy s obecním výborem.
pokračování příště ...
zdroj: Z. Vachata- Přehled dějin města a okolí, 1997

jsme udělali vše, aby to vyšlo. Byla by to
pro nás velká finanční pomoc, řekněme
v rozsahu tří milionů, která by v následujících třech letech přišla na zámek.“
Připravované novinky na zámku a plánovaná revitalizace zámeckého parku budou
určitě přínosem jak pro obyvatele města,
tak i pro jeho návštěvníky. -ronyKompletní informační systém zámku bude
umístěn do nově budované pokladny. Zatím je
to nevábná místnost plná
stavebního
materiálu,
která se změní v příjemný
prostor (studie dole).

rok 1799 - 210. výročí
29. a 30. září se konala prvořadá společenská událost ve městě. Pořádal ji Spolek střelců a jednalo se o velké střílení losů (každý
byl v hodnotě 1 zlatého). Následoval ples v
zámeckém sále, který zaujímal téměř celé
první patro jižního křídla zámku u řeky.
rok 1809 - 200. výročí
Proběhla důkladná oprava střechy nového
kostela Panny Marie na hřbitově. Hrabě
Thun odmítl jako patron opravu uhradit, a
proto farář Petran složil na opravu vlastní
kapitál, pomohla také sbírka mezi věřícími.

výtvarných počinů na naší škole je poměrně
dlouhá, již před několika lety jsme organizovali výstavu kláštereckých pedagogů ze všech
škol. Dnes jsme se chtěli prezentovat sami. Je
jisté, že jsme měli co nabídnout,“ představila
záměr netradiční výstavy hlavní organizátorka Hana Šimková.
„Chceme ukázat kromě výtvarných děl také
jiné okruhy zájmové činnosti našich učitelů,
mezi které patří například sportovní aktivity, ale i literární pokusy. Poznatky ze svých
zájmových činností předávajíí učitelé ve
svém volném čase dále dětem ve výtvarných,
sportovních, pěveckých i jiných kroužcích.
Důkazem toho bylo velmi milé a příjemné
vystoupení pěveckého kroužku pana Šestáka
v úvodu vernisáže.“
Výstavy se zúčastnilo celkem 9 učitelů
- Dagmar Ostrihoňová (dřevěný šperk),
Zdena Horská (na snímku - tkané textilie,
hedvábné šály, bižuterie, plstění), Irena
Gregorová (drátování, FIMO šperky, práce
s hedvábím, ubrousková technika), Petra Novotná (suchá vazba, drhání), Alena
Tučímová (fotografie), Veronika Kubincová
(fotografie, gymnastika), Jan Šesták (olejomalby), Tomáš Soukup (fotografie a poezie)
a Hana Šimková (obrazy malované na hedvábí a smaltovaný šperk).
Výstava potrvá do 31. března 2009. -rony-

ale z mého pohledu
nedostačující. V oblasti
informovanosti
návštěvníků mu například
chyběla taková zásadní
věc, jakou jsou vlastní
webové stránky. To jsme
už napravili, ale tím snaha o co největší zviditelnění zámku nekončí. Zámek postrádá
ucelený informační systém a to je teď pro
nás prvotní úkol. Existuje společný projekt
mezi naším zámkem, zámkem Červený Hrádek a třemi zámky v sousedním
Německu. Do tohoto projektu spadají jak
nové propagační materiály a upomínkové předměty, tak hlavně onen informační systém, a to jak tištěný, tak i zvukový.
Chtěli bychom pokračovat ve stejném
stylu, v jakém máme udělané webové
stránky, vizitky atd. Na konci ledna byla
podána žádost na marketing zámku, na
konci dubna bychom měli znát výsledek,“
doufá v úspěch ředitel zámku.
Podle jeho slov se zatím do tak finančně
náročného projektu nechtějí zámek ani
město pouštět z vlastních prostředků.
Proto ředitel Hybner vyčká do dubna, kdy by mělo být jasné, jestli přijde
finanční injekce z venku. „My věříme, že

Pisálek 2009
Městská knihovna vyhlašuje VI. ročník literární soutěže PISÁLEK 2009. Tradici této
soutěže založil v roce 2004 tehdejší ředitel
KD PaedDr. Václav Homolka. Již od prvního ročníku zaznamenala tato soutěž veliký ohlas. Do knihovny přišly desítky prací
z každé kategorie od spisovatelů vyspělých,
vyspělejších i těch úplně začínajících. Každé
vyhodnocení se tradičně stalo oslavou literatury a setkáním lidí, kteří si svůj život bez
psaní nedovedou představit. Zveme proto
všechny, kteří píší poezii nebo prózu, k účasti na šestém ročníku soutěže. Přesné propozice naleznete na našich nových webových
stránkách www.knihovnaklasterec.cz.

Prodej akčních sporáků AMICA - připojení a doprava ZDARMA
Kontroly a revize plynového zařízení pro občany, společenství
vlastníků bytů, firmy, úřady, školy apod.

Pro naše zákazníky přednostně náš servis.
Výměny plyn. topidel GAMAT a ohřívačů vody MORA (kus za kus)
Přestavba spotřebiče na propan-butan
Bytové rozvody plynu lisováním - materiál měď
Tel.: +420 474 342 410 Mob.: +420 731 101 438

Najdete nás na adrese:

n

Chomutovská 207, Klášterec n. O.
(komerční centrum naproti Tescu,
vedle bývalého železářství)

Parkoviště přímo před
prodejnou.
Vstup do prodejny
i s kočárkem.
K dispozici dětský koutek.
náš
tip

Bižuterie od náš
11,-Kč
tip
Dětské triko
64,-Kč
Dětská teplák. souprava
175,-Kč

Otevírací doba:
Po - Pá 09.00 - 19.00 hodin
So 09.00 - 12.00 hodin
S tí
mt
ok
up
on
e
5
na % m sle
veš
va
zbo keré
ží

Dámské rifle s páskem

288,-Kč

Napsali jste do redakce ...
Kde jídlo nesmrdí ...
Zatímco se naše vláda dohaduje, zda zákaz kouření v restauracích nepoloží naše putyky
na lopatky, spousta podnikatelů v pohostinství si již sama dobře uvědomuje potencionální zákazníky z řad nekuřáků a jejich manželek, kteří se chtějí dobře najíst, ale nechtějí
si odnést domů odporný zápach vyčpělého tabáku.
A jak je to v Klášterci? Jsem spíše putykový typ, ale na jídlo do restaurace si zajdu rád
a pokud to tam nesmrdí, tím lépe. Ani snad nechci dělat někomu reklamu, jen takový
přehled o možnostech.
Opravdu nekuřácky se najíte v Klášterci jen na pár místech. Zcela nekuřácká je pizzerie
Kamenka, a také čínská restaurace na „třináctce“. Pokud máte rádi pizzu nebo čínu, určitě si zde pochutnáte. Dále se již budete muset spokojit s restauracemi, kde se sice kouří,
ale ne přes oběd, nebo jsou velice dobře odvětrané. I to je myslím schůdná varianta.
Najíte se takto v Astorii, Bohemia Excellentu, Slávii a v Peřejích.
Bohužel si ještě musím postesknout nad pizzerií UNA. Pizzu jakou dělají tam prostě
musíte ochutnat. Bohužel právě zde, kde je tak příjemné posezení, na nekuřácké prostory nenarazíte. A to tu mají tři od sebe oddělené prostory. Je opravdu škoda, že samotná
restaurace není nekuřácká, vždyť kuřáci si mohou posedět a dát jídlo vzadu na baru.
Lidí, kteří nemají rádi cigaretový kouř přibývá, a majitelé restaurací by možná měli přehodnotit svůj přístup. Vždyť i naše sličnější polovičky by zašly na pivo nebo skleničku
vína, kdyby potom nemusely vyprat veškeré oblečení.
Velice se omlouvám, pokud jsem nějakou nekuřáckou restauraci, kde se dá ještě v Klášterci najíst, opomenul. Jsem přesvědčen, že pokud tomu tak je, Klášterecké noviny jí dají
v příštím čísle možnost dát o sobě vědět.
-mb-

kalendář zajímavostí ...

Fiala Ladislav FI-GAS
Chomutovská 1270, 432 01 Kadaň
E-mail: figas@seznam.cz

VOLEJTE -

Kvalitní textil za super ceny

Práce je nutné odevzdat do 30. dubna 2009.
Již nyní se těšíme na Vaše literární práce.

Významná výročí 13. - 27. března
13. 3. 1921 - Mongolsko vyhlásilo svoji nezávislost na Číně.
15. 3. 1939 - Začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa.
15. 3. 1917 - Abdikoval ruský car Mikuláš II. Romanov.
15. 3. 1983 - Zemřel Oldřich Nový, herec, režisér a zakladatel Nového divadla
16. 3. 1918 - V Rusku byla za hlavní město prohlášena Moskva namísto dřívějšího
Petrohradu.
17. 3. 2005 - Na aukci v Paříži získala česká Národní knihovna za 300 000 eur
fragment latinského překladu Dalimilovy kroniky.
18. 3. 2003 - Spojené státy vstupují do války s Irákem.
18. 3. 1804 - Napoleon Bonaparte se prohlásil francouzským císařem.
18. 3. 1965 - Kosmonaut Alexej Leonov opustil na 12 minut kosmickou loď
Voschod 2 a stal se tak první osobou, která vstoupila do volného vesmírného prostoru.
19. 3. 1831 - Citibank v New Yorku se stala místem první bankovní loupeže ve
Spojených státech amerických (ukradeno bylo 245 tisíc dolarů).
19. 3. 2008 - Zemřel Arthur C. Clarke - slavný britský autor vědeckofantastické
literatury.
20. 3. 1916 - Albert Einstein publikoval svou slavnou Teorii relativity.
21. 3. 1960 - Konala se demonstrace asi 20 000 černošských demonstrantů v
Sharpeville v Jihoafrické republice proti apartheidu. Policie zahájila
palbu. 69 lidí bylo zabito a 180 zraněno.
21. 3. 1857 - Katastrofální zemětřesení v Tokiu zabilo přes 100 000 lidí.
22. 3. 1960 - Arthur Leonard Schawlow a Charles Hard Townes přijali první
patent na laser.
22. 3. 1963 - Britská kapela The Beatles vydala album Please Please Me.
22. 3. 1993 - Intel Corporation dodala první Pentium čipy (80586), kmitočtu 60 MHz
pro počítače 100+ MIPS a pro 64 bitový přenos dat.
22. 3. 1471 - Zemřel Jiří z Poděbrad, český král (* 23. dubna 1420)
22. 3. 1832 - Zemřel Johann Wolfgang von Goethe, německý spisovatel,
přírodovědec a filozof
23. 3. 1897 - Bylo povoleno studium žen na Filozofické fakultě UK.
23. 3. 2007 - Zemřel Jan Antonín Pacák, hudebník, člen skupiny Olympic
24. 3. 1905 - Zemřel Jules Verne, francouzský spisovatel
25. 3. 1420 - Proběhla bitva u Sudoměře, ve které Jan Žižka porazil vojsko
katolických pánů.
27. 3. 1357 - Za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn.
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TŘÍDÍTE SPRÁVNĚ ?
PAPÍR

ANO
NE

SKLO

ANO
NE

PLASTY

ANO
NE

noviny, časopisy, kancelářský papír. Reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, karton, papírové obaly (např. pytlíky)
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky a hygienické potřeby

Značky na obalech určených ke třídění

PAP

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo
(vše prázdné a čisté!)
keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

20

21

22

Značky na obalech určených ke třídění

GL

70

71

72

PET láhve od nápojů – nezapomeňte je sešlápnout !, sáčky, igelity, fólie,
(Kelímky, výrobky z plastů a polystyren – v Klášterci nevhazovat do kontejneru
na plasty, ale do směsného odpadu)

novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

PET

1

NÁPOJOVÉ
KARTONY

HDPE

2

LDPE

Značky na obalech určených ke třídění

4

PP

5

PS

6

Značky na obalech určených ke třídění

v Klášterci nad Ohří vhazovat do směsného odpadu !!!!
C/PAP

Kolik produkujeme odpadů?
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však
odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů,
umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok
tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Autovraky - určená autovrakoviště, některé části do kovošrotu
Baterie - odevzdat u prodejce elektroniky nebo ve velkých obchodních domech (TESCO, MěÚ Klášterec n.O.)
C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých
materiálů – směsný odpad
CD nosiče - směsný odpad
Elektrotechnika („elektrošrot“)
- počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrny dvůr (předměty malých rozměrů - boxy na MěÚ Klášterec nad Ohři)
Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr
Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické
potřeby) - směsný odpad
Chemikálie, motorové oleje a barvy - sběrný dvůr, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD
Plasty, plastové sáčky a tašky („igelity“) - kontejner na plasty
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo – směsný odpad

81

84

Značky na obalech: Šipky s číslem nebo zkratkou
nás informuj o materiálu, z něhož je odpad vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru
máme obal později vyhodit

Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal – ve
větším množství sběrné dvory, kovošroty nebo směsný odpad
Léky - lékárna nebo sběrný dvůr
Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr
Oblečení - kontejnery (před obchodem TESCO, PENNY)
Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad
Polystyren pěnový - v Klášterci n. O. směsný odpad, objemný
odpad na sběrný dvůr
Potraviny, bio odpad - kompostárna nebo směsný odpad, případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu
Některé hračky - objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní
do směsného odpadu
Stavební sutě - sběrný dvůr
Zahradní odpad - vlastní zahradní kompost, kompostárna nebo
sběrný dvůr
Železný šrot – výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný
dvůr

Sběrný dvůr v Ciboušově
Provozní doba: Po - Čt: 10.00 -16.00, Pá: 8.00 -14.00, Ne: 8.00 -11.00
JAKÝKOLIV DŮVOD JE DOBRÝ. TŘIĎTE ODPAD • Více informaci najdete na http://www.jaktridit.cz/
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KULTURA / KULTURNÍ PROGRAM

Jubilejní Folková Evža je připravená na startu
Folková Evža slaví své dvacetiny. Teda
pardón, patnáctiny … nebo jak je to tedy
vlastně doopravdy?
„Tak začali jsme v roce 1989. Byl to první ročník a „táhli jsme tu káru“ až na přelom století,“ vzpomíná Pepa Štross, duchovní otec
folkového festivalu v Klášterci nad Ohří.
„Pak jsme 5 let vynechali a vrátili se k Evže
před třemi roky znovu. Takže já bych raději
zůstal u toho patnáctýho výročí. I tak je to
letos kulatý a žádná dáma se neurazí, když
jí o 5 let omladí.“

Pepa Štross
Fanoušci tohoto žánru už jsou zvyklí, že
do Klášterce přijíždějí špičky z oblasti folku. Kdo tedy bude na Evže letos vystupovat? „Tak tahákem budou určitě Nezmaři,
kteří tady byli naposledy před třemi roky.
Další, kdo se představí, bude vynikající
kolega písničkář Slávek Janoušek. Dobrou
náladu si určitě přiveze pro sebe i pro diváky
chomutovský Jindra Kejak. První dáma folku Pavlína Jíšová se sice „trhla“ od Nezmarů, ale bude mít s sebou svojí novou kapelu,
která si říká Pavlína Jíšová s přáteli. Přijede a
vystoupí také Devítka, což je vlastně jakoby
polovina Žalmana – Honza Brož s Jindřiškou Brožovou – oni jsou vlastně v kapele
tři a hraje jim to moc dobře. Představovat
Roháče z Lokte nad Ohří, několikanásobné
držitele Porty, snad ani nemusím. Ale zbývá ještě jedna zajímavá skupina – dvojice
učitelů, říkají si Vltavín. Jsou z Liberce a ty
se budou tutově líbit. Já je slyšel předloni v
Bílině a hned jsem věděl, že ty musím dostat
do Klášterce. To je takový jemňoučký - kytara, varhany... fakt, to se bude určitě líbit. No
a samozřejmě moje maličkost,“ uzavřel
skromně výčet vystupujících na letošním
ročníku Folkové Evži Pepa Štross.
Takže letošní program je sestaven opět
bravurně a folkaři se mají na co těšit.
Jenže při pohledu na zvučná jména lze
jednoduše usuzovat, že dát dohromady
takovou sešlost výborných muzikantů
obnáší nejen mít dostatek zkušeností,
ale také finančních prostředků. Zejména
tedy, jedná-li se o kulaté jubileum, jako v
tomto případě.

„Tak i to byl jeden z důvodu, proč jsem letos
požádal vedoucího odboru kultury pana
Foltýna a zastupitele města o finanční
příspěvek, abychom mohli Evžu důstojně
připravit. Mám radost, že „město“ na můj
požadavek velmi ochotně přistoupilo a bez
sebemenších skrupulí peníze odsouhlasilo.
My máme na tak obsáhlou akci rozpočet
opravdu minimální - 30 tisíc. Co to je dneska za peníze? Letos ale máme díky ochotě
města 50 tisíc a s těmi penězi navíc už se
zase dá něco udělat,“ spokojeně kvituje
rozpočet na Evžu Pepa Štross a šibalsky
dodává: „Oni ti zastupitelé byli hrozně hodní, akorát teda ještě dneska netuší, že příště
přijdu znovu.“
Minulé dva ročníky byly tak trochu zklamáním v počtu diváků. Ne že by jich bylo
málo, ale organizátoři by přivítali více návštěvníků hlavně z řad mladších ročníků.
Stalo se od loňské Evži něco nového, co
by přilákalo větší návštěvnost?
„No stalo se hlavně to, že už jsme přestali
experimentovat. Termín v únoru byl moc
brzo, to byly ještě rozjeté plesy a takový
styl programu, jakým je Evža, nebyl v jejich
hledáčku. Dalším nepovedeným výmyslem
bylo konat Evžu ve čtvrtek, což jsem si říkal,
že je takový malý pátek, ale prdlačku je. No
a neděle, kdy lidi měli před sebou vidinu
začátku nového týdne, tak tuplem nešly.
Tentokrát jsme to načasovali na první jarní
den, což je teda sice náhoda, ale především
je to sobota. Lidé mají v sobotu opravdu čas,
druhý den ráno se můžou krásně vyspinkat,

že neděláme pevný program a neurčujeme
časy, kdo a v kolik bude přesně hrát. Takže
pořadí, v jakém hudebníci vystoupí ještě
není na 100% určené.“
Hudebníci jezdí do Klášterce rádi a jak
Pepa Štross prozradil, není to jen kvůli
dobré organizaci festivalu, příjemném
a uznalém publiku, ale také kvůli jeho
manželce.
„Už tradičně moje žena zajišťuje pohoštění pro kapely, což znamená že napeče
takové tři plechy koláčů a kuřecí placičky,
které vždycky muzikantům strašně chutnaj,
protože jsou pěkně mastný. Oni si s nima
krásně promastí volátko a pak jim to dobře
zpívá. To já jí musím takhle poděkovat i do
novin, bez ní by to nešlo,“ usmívá se Pepa
Štross, a pak dodává, že jí poděkoval už v
předstihu.
„V lednu jsem vydal novou desku, která se jmenuje „Mince“. Což neznamená
oběživo, ale „komu čemu“ Mince. Protože
moje žena se jmenuje Minka a CD je udělané pro ní. Jsou na něm písničky o lásce
a mně se ze všech mojich desek líbí nejvíc.
A mám radost, že mojí ženě taky. Je tedy
zdařilé, ale nebudu ho na Evže křtít. Já si
na to nepotrpím. Ale zrovna včera jsem to
říkal Nezmarům a oni se mně pochlubili,
že budou v Klášterci křtít jejich DVD. Myslím si, že bude velmi atraktivní, ale hlavně
bude prodejné. Tak by neměli milovníci
této skvělé kapely zaváhat a vzít si s sebou
na Evžu nějakou korunu na víc, aby ho
získali do své sbírky.“

do 27. března
Galerie Thun Zámek
FOTOLOVY
Výstava fotografií Rostislava Stacha
do 31. března
Městská knihovna
KOMUNIKUJEME
Výstava studentů tercie GSOŠ Klášterec
do 31. března
Galerie Kryt
CO DĚLÁME, KDYŽ NEUČÍME
Výstava učitelů ze ZŠ Krátká
13. března od 18 hodin
Zámek
ČAJOVÝ VEČER
Komponovaný pořad z cyklu „Večery na
zámku“
Vstupné 80,- Kč.
13. a 14. března v 16 a 18 hodin
Kino Svět
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
USA 2008, 103 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
14. března od 18 hodin
Zámek
VEČER HVĚZD POPULÁRNÍ HUDBY
Vstupné 100,- Kč
17. března v 19 hodin
Kino Svět
VÝMĚNA
USA 2008, 140 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

Jedním z učinkujících na letošní Evže budou Roháči z Lokte nad Ohří
nikam nespěchají. Evža začíná v 18 hodin a Folková Evža je tedy připravená, vstupné
bude končit okolo půlnoci. Je to sice takový je za „lidovku“ (120,- Kč, Klub mladého
maraton, ale stojí za to. Takže kdo bude chtít diváka dokonce o polovičku levnější!!!) a
slyšet Nezmary, budete si muset počkat až přáním organizátorů je mít „plný dům“.
na konec. I když nemohu zaručit, že budou Chybí tedy už jen jediné – udělejte si čas
vystupovat až na závěr Evžy. Jednou jsem a v sobotu 21. března si přijďte vychutnat
také udělal takový experiment, a pak se sta- atmosféru folkového festivalu do kláštelo, že ta nejlepší kapela hrála do poloprázd- reckého „kulturáku“. Určitě to bude stát za
-ronyného publika. U Evži máme takové pravidlo, to.

Noví občánci města
Eva Homolková

KAM ZA KULTUROU ...

Nikola Kolomijcová

Adéla Kolomijcová

Adam Matuška

Jana Bláhová

+420 728 947 561
Šimon Voigt

Adéla Melounová

20. března od 18 hodin
Zámek
ELEKTRICKÉ HOUSLE
Vystoupí umělci: J. Šimůnek – housle; P.
Wajsar – klávesy, A. Šurma – kontrabas a
baskytara, D. Růžička – bicí.
20. března od 17 hodin
Kulturní dům
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO ČZS
LESNÍ
21. března od 18 hodin
Kulturní dům
FOLKOVÁ EVŽA – 20. ROČNÍK
Vstupné: 120,- Kč
důchodci: 90,- Kč / KMD: 60,- Kč
21. března v 18 hodin
Kino Svět
STMÍVÁNÍ
USA 2008, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné

náš
tip

22. března od 15 hodin
Kulturní dům
POKLAD BABY MRAČENICE
Hraje Divadlo rozmanitostí Most.
Vstupné: 40,- Kč
23. a 24. března v 19 hodin
Kino Svět
KURÝR 3
Francie 2008, 100 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

Veronika Tvrdíková

w w w.smar tpujcka.cz

Petra Perůtková

18. března od 13.30 hodin
Kulturní dům
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE ŠKOLNÍCH
DRUŽIN

Vstupné: 65,- Kč

• na dobu 7 až 12 měsíců
• hotovost až do domu
• nejvýhodnější podmínky
v regionu
• měsíční splátky
Tereza Jelínková

18. března od 9 do 18 hodin
Městská knihovna
PRODEJNÍ VÝSTAVA JARNÍCH CIBULOVIN

19. čtvrtek a 20. pátek v 17.30 a 20.00 hodin
ČR 2009, 110 minut. Nová komedie Marie
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Poledňákové. Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným
pedagogům, díky zdravému nadhledu si
rozumí se studenty i kolegy ve sborovně.
Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji
však čekají v osobním životě. Rozvětvená
rodina k tomu poskytuje dostatek příležitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým
manželem, úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny,
manželské karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky Alžběty - to všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní život
a vlastní city jaksi nezbývá čas. A přesto
jednoho dne přijde to, co obvykle přichází,
když už jsme na sny rezignovali. Helena se
za pohnutých okolností seznámí s lékařem
záchranné služby ...

až 50 000 Kč

Nikola Claudie Horňáková

18. března v 19 hodin
Kino Svět
MARKÉTA LAZAROVÁ
Československo 1967, 158 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 40,- Kč

Barbora Křížová

Adriana Horvátová

25. března v 19 hodin
Kino Svět
SESTRA
ČR 2008, 65 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
26.března od 18 hodin
Zámek
ZADÁNO PRO DÁMY
26. a 27. března v 16 a 18 hodin
Kino Svět
PEKLO S PRINCEZNOU
ČR 2008, 105 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč
27. března od 20 - 03 hodin
Kulturní dům
PLES SPORTOVCŮ
Galavečer s vyhlášením ankety O
nejlepšího sportovce roku 2008.
Vstupné: 100,- Kč
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

HC Klatovy – HC Klášterec
6 : 2 ( 3:1, 1:1, 2:0 )
Boj o páté místo v tabulce 2. ligy kláštereckým hokejistům nevyšel. Ve 36. kole nestačili na Klatovy a podlehli jim jednoznačně
2:6. Na vedení domácích o dvě branky ještě dokázal zareagovat kontaktním gólem
Spitzer. Soupeř však rychle odskočil a nic
na tom nezměnila ani Buchalova trefa ze
šestatřicáté minuty.
HC Klášterec – HC DAG Rokycany
10 : 4 ( 4:2, 3:1, 3:1 ))

Neslaný, nemastný zápas, který potěšil
fanoušky snad jen počtem vstřelených
branek, přinesl domácím tři veledůležité
body do tabulky 2. ligy. Utkání pravděpodobně poznamenala skutečnost, že Rokycany přijely do Klášterce pouze ve třinácti.
Držet krok s domácími totiž dokázaly jen
na začátku první třetiny. Poté se vytratily
z ledu a jen zpovzdálí sledovaly brankový
parádemarš Klášterce. Ten se zastavil na
cifře 10:4 a slibuje zajímavý středeční duel
v Roudnici nad Labem, kde se Klášterec
rozloučí se základní částí 2. ligy.

Na gymnáziu proběhl první Miss Step - aerobic

Biša a Král jsou nejlepší
snowboardisté v ČR

Zatímco minulý týden se ve Špindlu
odjelo finále 4x4, tak na tento týden byly
nachystány hned tři vrcholové závody,
a to ve všech třech hlavních disciplínách
Big Airu, U rampě a Slope style. Těchto
závodů se zúčastnili naši jezdci Michal
Biša a Kuba Král a vedli si nadmíru dobře.
V pátek byl naplánován Big Air, ve kterém
se rozhodovalo o celkovém umístění v O2
Rookie cupu (český pohár jezdců do 18
let). V tomto závodě v kategorii do 13 let
soupeřili oba naši jezdci a s nimi další dva
Ondra Porkert a Tomáš Císař o celkové
prvenství v čtyřkolovém podniku. Ostatních 12 jezdců již nemělo šanci do bojů o
prvenství zasáhnout. V závodě se počítaly
dva nejlepší skoky ze čtyř, a tak se bojovalo až do konce. V posledním kole Michal
Biša skočil vysokou 720 a to ho vyneslo na
1.místo v závodě. 2. místo obsadil Kuba
Král za rotace 540. Takto skončili kluci i v
celkovém hodnocení O2 Rookie cupu. To
znamená, že Klášterec nad Ohří má dva
nejlepší snowboardisty ČR do 13 let.

V tělocvičně Gymnázia v Klášterci nad Ohří se konal ve čtvrtek 5.3.09 první ročník soutěže „Miss step-aerobic“. Soutěž spočívala v tom, že studenti překonávali vystupováním na step a sestupováním zpět na podložku výškový rozdíl.
26 dívek a 13 chlapců mezi sebou soutěžilo ve vyřazovacích kolech (každé kolo trvalo kolem 20 minut). V prvním vyřazovacím kole závodilo 39 studentů, do druhého
kola postoupilo jen 20 soutěžících a ve finále mezi sebou soupeřili čtyři dívky a jeden
chlapec. V porotě seděli tři profesoři gymnázia, kteří hodnotili pohyb, vytrvalost, přesnost a estetický dojem. V soutěži se umístili tito studenti: 1. místo Š. Jarošová ze 4.G, 2.
místo M. Hádeková z tercie, 3. místo V. Hutníková z primy, 4. místo L. Hrdličková z 1.S a
5. místo D. Kouba ze 4.G. Každý ze zúčastněných dostal malou cenu a první tři získali
putovní pohár, korunky, batohy a šerpy.
V rámci soutěže step-aerobic se volili „Miss a Missák“ sympatie, kde byli všem nejsympatičtější P. Barna (oktáva) a M. Hádeková (tercie) . Také si studenti zvolili „Miss a Missáka“ mokré tričko, kde byli vítězi D. Kouba (4.G) a M.
Šotterová (prima).
Děkujeme všem studentům z primy, sekundy, tercie a
studentce z oktávy, kteří si sponzorovali tuto soutěž, a
dále profesorům Tv – p. Eliášové, p. Řízkové, p. Kuchařové, p. Živnůstkovi a studentům tercie, kteří se podíleli
na pořádání soutěže. Protože měl letošní první ročník
soutěže velký úspěch, bude druhý ročník probíhat za
rok v Kulturním domě v Klášterci nad Ohří, kam se vejde
více soutěžících a více diváků.
-bb-

Trenérské tipy na
kláštereckého sportovce roku
Vyhlášení nejpopulárnějšího sportovce našeho
města se kvapem blíží. Rozhodli jsme se tedy
vyzpovídat některé z trenérů nominovaných
sportovců a vytáhnout z nich tipy na umístění
jejich svěřenců. Prvním osloveným byl Luboš
Jíra starší, jehož syn, pyšnící se stejným jménem,
nedávno vybojoval třetí místo ve Světovém
poháru juniorských sáňkařů a na nedávném juniorském mistrovství světa skončil s kolegou Matějem Kvíčalou na krásném čtvrtém místě, když jim
bronzová medaile utekla jen o tři setiny vteřiny.
„Pokud se budou brát v úvahu výkony a výsledky, pak si myslím, že Luboš musí vyhrát,“ myslí si o
šancích svého syna v anketě trenér Jíra.
Mnohem skeptičtější je Tomáš Jindra, otec a
trenér nominovaného Tomáše Jindry mladšího,
ačkoli ten se nedávno zúčastnil výběrového závodu motokrosařů v Brně.
„Myslím, že Tomáš příliš šancí nemá,“ svěřil se
trenér Jindra. „Motokros tady není moc známým
a preferovaným sportem. Navíc je Tomáš nominován poprvé, tak uvidíme.“ V každém případě si
mladý motokrosař ještě nějakou dobu nezazávodí. Před měsícem si zlomil ruku a ještě stále nosí
sádru.
Podobně jako trenér Jindra nehýřil optimismem
ani Jan Jansa, trenér kadaňského klubu kickboxu
Kosagym. Pod jeho vedením sklízí úspěchy nadějná klášterecká kickboxerka Sandra Klanerová.
„Nevím jak moc populární je Sandra v Klášterci,“
svěřil se nám trenér Jansa. „Podle internetového
hlasování, na které jsem se nedávno díval, jsou
tam mnohem populárnější sporty, takže těžko
říct. Nicméně bych si pro ni přál alespoň třetí místo.“ Také my ho Sandře přejeme. Podobně jako
otec a osobní trenér zápasníka Nikolase Šarkézyho. Také on sice přeje svému synovi co nejlepší
umístění, ale slavně to pro letošek nevidí.
„Na internetovém hlasování skončil Nikolas druhý, ale tohle hlasování nerozhoduje,“ kroutil hlavou Nikolasův táta. „A jak rozhodne porota, se
dá jen těžko odhadnout. S prvním místem letos
rozhodně nepočítáme, ale do třetího místa by
Nikolas mohl skončit.“
Třetí místo by Nikolasovi určitě nevadilo, jak to
dopadne ve skutečnosti se ovšem dozvíme až
27. března na kláštereckém Plese sportovců, kde
budou výsledky ankety Sportovec roku 2008
slavnostně vyhlášeny.
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U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
Acer EX5630G + 2GB RAM ZDARMA!!!

Novinka !!! Acer One D150-Br červený

•
•
•
•

LCD 15.4“ WXGA CB
Procesor CPTT5800 2GHz
GFX ATI HD 3470 256MB
RAM 2GB /HDD 320GB /DL / Wi-Fi
802.11agn/Baterie 6 cells
• Web kamera 0.3DV CrystalEye /
Bluetooth
• Windows Vista® HomePremium
ilustrační foto

•
•
•
•
•
•

Akční cena !!!

Původní cena: 18.627,- Kč s dph

Cena: 16.190,- Kč s DPH

SEAGATE externí hdd 500GB

LCD 10.1“ LED CB
CPU Atom N280 1.66Ghz
RAM 1x1GB / HDD 160GB
WIFI 802.11bg / 5-in-1 / SD
Webcam0.3DV CrystalEye
Windows XP Home

Cena: 9.261,- Kč s DPH

ilustrační foto

LG LCD 20“ W2042S-PF
•
•
•
•

• připojení přes USB 2.0
• FreeAgent Desk USB 2.0
- 500GB, 8MB
• 7200RPM, 3.5`

black wide 16:10 1680 x1050
5ms, 8000:1/700:1, 300cd, VGA
pozorovací úhly 170°
zobrazuje 16.7M barev

Původní cena: 2.282,- Kč s dph
ilustrační foto

Původní cena: 3.931,- Kč s dph

Cena: 2.179,- Kč s DPH

Cena: 3.754,- Kč s DPH

ilustrační foto

TOSHIBA externí hdd 160GB
• připojení přes USB 2.0
• 5400RPMS, 2.5`
• Small Size: 16,5 mm (H) x 81,3
mm (W) x 127 mm (D)
Původní cena: 1.887,- Kč s dph
ilustrační foto

Cena: 1.739,- Kč s DPH

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

Kontaktní údaje
tel: 474 721 311
fax: 474 721 310
email: obchod@kabel1.cz

Kontaktní údaje
tel: 474 721 312
gsm: 605 291 017
email: oudova@kabel1.cz

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
So
09:00 - 12:00

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
HOT-line internet
24 hod / den
gsm: 777 635 619

* nabídka je platná od 12.3. do 26.3. 2009 nebo do vyprodání zásob *







Klášterec nestačil na Klatovy, ale rozdrtil Rokycany

Sportovní zpravodajství vám
přinášíme společně s :







Turnaj mateřských škol
proběhl na zimním stadionu
Na začátku února připravil klášterecký hokejový klub
pro děti z místních mateřských škol turnaj v ledním
hokeji. „Turnaje se zúčastnilo asi čtyřicet dětí předškolního věku,“ komentoval turnaj Petr Mikeš z kláštereckého hokejového klubu. „Oslovili jsme prakticky všechny
školky v Klášterci.“
Konkrétně se turnaje zúčastnily děti z mateřské školy
ve Školní a Lipové ulici, školka ze Souběžné dala dohromady dokonce dva týmy malých hokejistů. Na konečný počet šesti celků doplnily sestavu týmů dva týmy
klášterecké hokejové přípravky. Za mohutné podpory
přítomných rodičů se malí hokejisté snažili seč mohli,
leč brusle je ještě mnohdy neposlouchaly, jak by bylo
zapotřebí. Nicméně všichni se výborně bavili a především příjemně strávili sobotní poledne.
Turnajové vavříny s nezbytnými cenami pak putovaly
k jednotlivým školkám v tomto pořadí:
1. MŠ ve Školní ulici, 2. MŠ v Souběžné ulici 1, 3. Přípravka 1, 4. MŠ v Lipové ulici, 5. MŠ v Souběžné ulici 2,
6.Přípravka 2.
V individuální dovednostní soutěži zvítězil Jakub
Malický ze školky v Souběžné ulici, před druhým
Matějem Bendou ze školky ve Školní ulici a třetím Jiřím
Barantálem z hokejové přípravky.
„Myslím, že akce se zdařila,“ hodnotil průběh turnaje
Petr Mikeš. „Těší nás, že se nám podařilo naplnit zimní stadion, protože se na své děti přišli podívat rodiče a
příbuzní. Především jsme chtěli touto akcí přitáhnout
k hokeji v Klášterci jak děti, tak jejich rodiče. Řešíme samozřejmě problém s náborem nových hráčů a tato akce by
nám mohla pomoci přilákat další adepty hokeje,“ dodal
na závěr Petr Mikeš.
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Nové číslo vyjde 26.
19. března
června 2008
2009
Uzávěrka příštího čísla je
18.
11.03.
6. 2008
2009
Uzávěrka pro inzerenty je
20.
13.03.
6. 2008
2009

