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Co se stane, když si počasí a majitel objektu nehrají do noty
Zachce-li se vám exotiky v podobě
vodních kanálů, nemusíte cestovat do
dalekých Benátek. V minulých dnech
stačilo vydat se na nákup do „Centrumu“. Chodník kolem obchodu se
v důsledku tání masy sněhu proměnil rázem v jedno velké jezero. Ono
vydat se během celé zimy do tohoto
obchodu znamenalo koledovat si o
ošklivý úraz. Zatímco horní chodník
čas od času posypali nebo protáhli
zaměstnanci firmy Komunikace Ježek, spodní zůstával téměř nedotčený. Podle toho, jak se měnilo počasí,

střídaly se v prostoru před „Edekou“
sněhové závěje, zmrzlé muldy, tající
břečka a naposled již zmíněná benátská laguna. K rozmarům počasí také
musíme připočíst nepochopitelné

nadále. Ledy se možná pohnou až v
okamžiku, kdy se zde někomu něco
opravdu stane a dojde k podání žaloby na vlastníka budovy pro zanedbání povinnosti postarat se o schůdnost
chodníku. Do té doby si nezapomeňte před cestou na nákup do „Centrumu“ obout hodně vysoké galoše. A
představujte si, že jste v Benátkách.
Nebo možná na zavodněných asijských rýžových polích.
-lara-



Cena 5,- Kč

Banka počtvrté přepadena
Alfréd Hitchock by do Klášterce
mohl už pomalu začít jezdit do
místní banky GE Money sbírat náměty pro své hororové příběhy. V
pátek 17. 2. byla tato banka přepadena během několika málo let již po
čtvrté. Neznámému lupiči s pistolí v
ruce se sice podařilo úspěšně s ukradenými penězi z banky uprchnou,
ale díky perfektně odvedené práci
policie byl hned druhý den zadržen
v Karlových Varech.

O Dívku roku
Škola vysílá S.O.S.
není zájem

ukončení okapových svodů, které se
provádělo při rekonstrukci střechy.
Crčící voda z výšky cca pěti metrů dá
nepozorným chodcům v těchto místech velmi slušnou sprchu. Podle zákona nese odpovědnost za chodník
přiléhající k budově její vlastník. Tím
je v tomto případě tachovská společnost MARTINEX EXPRESS CZ
s.r.o. Snažili jsme se samozřejmě získat vyjádření majitelů této společnosti. Naše pokusy spojit se s jednatelem
Hong Trinh Dang nebo s druhým z
majitelů budovy Ha Le Thi Thu byly
ovšem neúspěšné.
„Spodní chodník před obchodem není
zahrnut do plánu zimní údržby měs-

ta, kterou obstarává smluvní firma
Komunikace Ježek. Město nemá navíc
ze zákona pravomoc majitele budovy
k úklidu přinutit,“ řekla nám k tomu
Jana Hobžová z odboru dopravy. Zaměstnanci firmy Komunikace Ježek
sice mohou ve výjimečných případech uklidit i tento chodník, záleží
ovšem pouze na jejich dobré vůli.
Těžko budou uklízet něco, co není
součástí smlouvy a co jim město tudíž nezaplatí. Úklid sněhu si může
objednat i majitel objektu, ale v tomto případě se zřejmě jednalo o naprostý nezájem.
Zdá se tedy, že neutěšený stav prostoru před obchodem bude trvat i

Trochu neuvěřitelná zpráva se dostala
do naší redakce. Dívka roku, jedna z
nejúspěšnějších akcí pořádaných Domem dětí a mládeže, se letos s největší
pravděpodobností konat nebude. Podle
slov ředitelky Andrey Mokrišové se nepřihlásil dostatečný počet dívek, a tak
si tato velká akce, která by letos oslavila kulaté desáté výročí, bude muset na
velkou slávu počkat až do příštího roku.
Snad se do té doby podaří najít větší počet odvážných mladých slečen. Připomeňme si tedy alespoň dívky a dnes už
mladé ženy z předcházejících ročníků:
1996 - Eva Urbanová, 1997 - Šárka
Hujová, 1998 - Petra Juríčková, 1999 dívka se v Klášterci nekonala, bylo spojeno s Chomutovem, 2000 - Michaela
Ichnatyiková, 2001 - Hana Kittnerová,
2002 - Romana Sirotková, 2003 - Lenka Ježková, 2004 - Lucie Dadučová,
2005 - Jana Rosenbaumová. -rony-

Návštěvníkům Základní školy v
Krátké ulici se může v současné době
naskytnou obrázek, na který nejsme
v naší společnosti ještě příliš zvyklí.
Od začátku letošního školního roku
se po chodbách této školy pohybuje
nový učitel-vozíčkář. Ředitelka Jana
Dimunová projevila nebývalou odvahu, když se rozhodla pustit se tak trochu do boje s větrnými mlýny. Žádná
z kláštereckých škol nebyla totiž projektována na to, aby se zde pohybovali bez problému jiní než naprosto
zdraví lidé.
Více na straně 4.

Ekologická linka

Modernizace sídlišť už stála miliony, a stále je to málo

Město Klášterec nad Ohří
pořádá 4. března od 20.00
hodin již tradiční Ples města.
Hlavním hostem slavnostního večera v kulturním domě
bude Marcela Holanová. Celým plesem bude provádět
stejně jako v loňském roce
Iveta Svobodová. Návštěvníci
se mohou těšit na vystoupení
tanečního klubu STYL, skupiny Legarmm. K tanci bude
hrát orchestr Ladislava Bareše. Vstupné je 200,- Kč.

Šedivá, neútulná, zastaralá, technicky a architektonicky nekvalitní,
nevybavená. Taková je většina panelových sídlišť v našich městech.
V posledních několika letech se ale
začínají stojaté vody hýbat. A to i v
Klášterci. Ponechme nyní stranou
veškeré plánované regenerace sídlišť s ohledem na jejich okolí a zaměřme se na rekonstrukci samotných paneláků. V průběhu let se
postupně vyměňují okna a vchodové dveře, provádí se zateplování
domů a tak dochází nejen k úsporám energie, ale sídliště díky tomu
hlavně ztrácejí svůj šedivě jednotvárný vzhled. S novými fasádami
připomínají paneláky často spíše
barevné včelí úly než nevzhledné
betonové kostky.
Rekonstrukce a modernizace panelových domů probíhá v Klášterci již řadu let. Za tu dobu si zdejší
obyvatelé už určitě všimli některých zajímavých skutečností, které
jsou způsobeny dvojím vlastnictvím domů. Zjednodušeně řečeno
část bytového fondu patří městu
a spravuje je společnost Městská
energie a druhá část je pod správou

Stavebního bytového družstva. Zatímco více než devadesát procent
družstevních bytů má nová plastová okna, v městských bytech jsou
spíše výjimkou. Na druhou stranu
jsou téměř všechny paneláky patřící městu zateplené. Priority obou
společností jsou podobné, ovšem
časový postup a způsob financování se výrazně liší. Více na straně 2.

Uzávěrka příštího čísla je
3. března
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 8. března

Myslivci v mrazivém počasí, které nám
leden přinesl, denně přikrmují lesní
zvěř. Nejen oni však myslí na zvěř, která se nyní stahuje z hor blíže k lidským
obydlím. Abychom v dobré víře zvěři
naopak neublížili, měli bychom vědět,
co mohou zvířata bez problémů strávit.
Nejvhodnější jsou kaštany, žaludy, suchý
chléb a např. jablka nebo mrkev. Co je
důležité: vše bez plísní, nezávadné a pečivo bez pomazánek. Ke krmelci nenoste
ani knedlíky nebo těstoviny. V opačném
případě můžete svým počínám zvířatům
způsobit průjmy, které je v tomto období
mohou velmi vysílit. Krmivo určitě nepokládejte v blízkosti zástavby nebo silnice,
vystavili byste tak zvířata nebezpečí.
Mrazy však zvěři tolik nevadí jako někteří návštěvníci hor. Volně pobíhající psi,
ačkoli nemusí zvěř přímo napadnout,
mohou zvěř značně vysílit. Ta si po namáhavém úprku může přivodit zápal
plic a jara se tak ani nemusí dočkat.
Z pohledu ochránců přírody je daleko
důležitější navracení přirozených predátorů, tedy rysů a vlků, do našich lesů
nežli zimní přikrmování zvěře. Početní
stavy srnčí a jelení populace jsou totiž
mnohonásobně větší než odpovídá
přírodní rovnováze. Působí pak značné škody na mladých stromcích a les
pak nemá bez pomoci lesníka šanci se
přirozeně obnovit. Velké šelmy přitom
příznivě ovlivňují nejen početní stav
zvěře, ale také genofond populace tím,
že likvidují slabší a nemocné kusy.

strana 2

Klášterecké noviny č. 4/06

Opravy panelových domů polykají miliony korun
„S výměnou oken jsme začali před sedmi
lety. V současné době nám už zbývá dát
plastová okna asi jen v deseti vchodech. V
dvou tisících bytech to znamenalo vyměnit na 6 tisíc oken. Celkové náklady přišly
na 54 milionů korun,“ vypočítává ředitel
Stavebního bytového družstva Jaroslav
Krejsa. „Naší snahou je financovat většinu rekonstrukcí z vlastních prostředků,
protože jakýkoli úvěr pak konečnou částku výrazně navýší. Výměnu oken se nám
podařilo zaplatit z fondu oprav, kam jde
část prostředků z nájmu všech družstevníků. Jednotlivé samosprávy si postupně
našetřily i na výměnu vchodových dveří
či na zasklení lodžií. V budoucnu nás ale
budou čekat mnohem náročnější akce,
kde se bez využití dotací nebo úvěru asi
neobejdeme. Mám na mysli výměnu
výtahů, zateplování panelových domů
nebo kompletní výměnu nevyhovujících
elektrických rozvodů. Například náklady
na modernizaci jednoho výtahu, jak to
doporučuje směrnice EU, vyjde až na 700
tisíc. Když vezmete v úvahu, že máme na
78 výtahů, dostáváme se k velmi vysoké
částce.“ Důvody těchto rekonstrukcí
jsme už částečně zmínili. V prvé řadě se
k nim přistupuje z důvodu úspory energie. „Není to tak, že by lidé potom platili
za teplo méně, protože jeho cena rok od
roku stoupá, ale alespoň neplatí tolik.
Tepelná izolace zpříjemňuje i parné letní
dny a měla by vyřešit i velký problém paneláků, a to plísně. A v neposlední řadě tu

máme estetickou stránku. Barevné domy
vypadají jistě mnohem lépe,“ vysvětluje
Jaroslav Krejsa.
Stejné problémy s panelovými domy
řeší i správce městských bytů Městská
energie. Její postup je ovšem jiný. „Co
se týče masivní výměny oken je třeba si
uvědomit, že skladba peněz, které získáme za nájemné, je velmi omezená. Město
se v minulosti rozhodlo dát dohromady

dotace,“ vysvětluje postup při rekonstrukci městských bytů ing. Šroubek.
„Zateplením jsme vyřešili dvě věci najednou. Zaprvé opravu panelového
domu, kdy jsme dali do pořádku spáry,
spoje mezi panely, balkony, oplechování, a zadruhé úsporu energií. Opravy
vad panelových domů a zateplení přišly
na desítky milionů korun. Čtyřicet procent zajistily dotace a šedesát jsme mu-

napřed pláště – problém panelových vad,
zateplení. To bylo všechno dané zákonem. Zákony nás tlačily k tomu, abychom šetřili energie. Do toho samozřejmě patří i ta okna, ale tady je problém, že
na jejich výměnu stát neposkytuje žádné

seli uhradit z vlastních prostředků. To
samozřejmě váže nemalou část peněz,
které vybereme v nájmu. A navíc přišla
povinnost ze zákona namontovat do
konce roku 2004 termoventily k topení.
To bylo dalších více jak deset milionů

... Zastupitelé, co vy na to ? ...
umístit pracoviště CHKO Labské pískovce a pokročit v přípravě chráněné
krajinné oblasti Střední Poohří. Ale v
případě údržby a výsadeb zeleně to
bohužel takové není. Monopol neprospívá kvalitě údržby a pomineme-li
teď realizované úpravy u lázní, nová
zeleň na sídlištích se v posledních letech téměř neobjevuje. Jsou zkrátka
jiné priority. Strana zelených se snaží o potírání klientelismu a korupce.
Naším cílem je trvale udržitelný rozvoj ve všech pozitivních oblastech.

Stranu Zelených v kláštereckém zastupitelstvu reprezentuje Ing. Vlastimil Platil. Na jeho osobu tedy směřovaly otázky do dnešního vydání
Kláštereckých novin.
Jste předsedou komise pro výstavbu a
územní plánování. Co tato funkce obnáší a co má vaše komise na starosti?
Komise výstavby radí radě města jak
rozhodnout v případě nové výstavby,
prodeje pozemků a všeho, co souvisí
se stavební činností na katastru města.
Tato práce mi přinesla mnoho cenných
zkušeností a ulehčilo se mi rozhodování při hlasování v zastupitelstvu. Člověk
se seznámí s řešením v dostatečném
předstihu a vyslechne si názory odborníků. V této komisi mám možnost
spolupracovat například s ing. Josefem
Martinů, Bohuslavem Novohradským,
dalšími odborníky a pracovnicemi
městského úřadu. Je to velmi inspirativní činnost a snažíme se, aby byla ku
prospěchu města i jeho občanů.
Do zastupitelstva jste byl zvolen za
Stranu zelených. Dá se tedy předpokládat, že máte blízko k otázce
životního prostředí. Jak si podle vás
stojí v tomto ohledu Klášterec? Je
zde péče o přírodu, zeleň apod. na
dostatečné úrovni nebo je v této oblasti vždycky co zlepšovat?
Životní prostředí je široký pojem.
Ale třeba v kvalitě ovzduší je situace
díky odsíření elektráren a plynofikaci
města nesrovnatelná s dřívějším stavem. Podařilo se do Weberova domu

Z vašeho vystoupení na posledním
jednání zastupitelstva je zřejmé, že se
k otázce prodeje ploch „C“ na průmyslové zóně Verne společnosti CENTREPOINT VERNE a.s. stavíte spíše
negativně. Máte námitky proti prodeji
samotnému nebo vám vadí spíše průběh prodeje a vybraný uchazeč?
Prodej celé 54 hektarové části IP VERNE zprostředkovatelské firmě není
pro město Klášterec výhodné a ani
investoři, kteří chtějí stavět své provozy sami, neuspěli, budou se stavět
nájemní haly. Navíc smlouvy předložené zastupitelům teprve 38 hodin
před závažným rozhodnutím byly

s likvidačními chybami. I po mém
upozornění na chyby a přes několikerou žádost ostatních zastupitelů o
odložení tohoto pro město zásadního
kroku hlasovací mašinérie rozhodla a
budoucnost ukáže jak. O korektnosti této volby bez výběrového řízení a
řádného projednání lze pochybovat.
Už Jan Amos Komenský říkal „Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré
jest.“
Jaký je váš názor na připravovanou
privatizaci bytového fondu města?
Připravuje se už moc dlouho. Přece si
kapři nevypustí rybník. V sousedním
královském městě Kadani dokázali,
že to jde i ke spokojenosti občanů, a
jak na to.
Na závěr otázka shodná pro všechny
zastupitele: Co vy a Evropská unie?
Evropská unie je velkou šancí i pro
nás a záleží na tom, zda dokážeme
najít správné cesty, jak tuto příležitost
správně využít. Bohužel nestačí, co stačilo doposud. Je třeba doplnit jazykové
vzdělání, více respektovat cizí a neznámé. Ale Češi prokazují, že nebudou v
EU přítěží a špatnou volbou. -rony-

Upozornění pro organizace,
soukromé ﬁrmy a řidiče

Řidiči, kteří řídí motorové vozidlo ve smyslu zákona
č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou
povinni absolvovat školení řidičů v rozsahu 16 hodin
jednou ročně včetně přezkoušení jednou za tři roky.
Školení probíhá od prosince 2005 do června 2006
v autoškole Ing. Jana Chvátala v Kadani.
Provádíme též školení řidičů
sk. B – tzv. referentů.
Upozorňujeme zaměstnavatele i zaměstnance, že
není možné uvolňování během školení.
Objednejte se na e-mail:

chvatal@ktkadan.cz nebo fax: 474 342 474
Ing. Jan Chvátal, pověřený zkušební komisař Ministerstva dopravy a spojů ČR

korun, které jsme samozřejmě neměli.
V případě, že bychom ale tuto zákonnou povinnost nesplnili, hrozila nám
velká pokuta. To, že to nakonec někdo
měsíc před koncem lhůty prodloužil o
dva roky, za to my nemůžeme. My jsme
chtěli být poctiví, a proto jsme do toho
museli jít,“ říká ing. Šroubek.
Na termoventily i zateplení obecních
bytů si město muselo vzít úvěry, jejichž splátky spolknou skoro padesát
procent z vybraného nájemného.
Nesmíme ovšem zapomenout na to,
že peníze plynoucí z regulovaného
nájemného by na vylepšení technického stavu a vzhledu panelových
domů rozhodně nestačily. „Je třeba si
uvědomit, že výše nájmu neodpovídá
nákladům, které jsou potřeba na tyto
nákladné opravy. My jsme vázáni zákony a nařízeními vlády, které nájemné regulují. Nemůžeme ho proto kvůli
připravovaným opravám navýšit.
Družstevníci mají úplně jiný systém.
Když si odsouhlasí, že si zvýší příspěvky do fondu oprav, tak pak mohou na
dané akci našetřit více peněz. Nám toto
zákon neumožňuje,“ dodává k tomu
ing. Šroubek. Masivní výměny oken
se tak asi obyvatelé městských bytů v
nejbližší době nedočkají. „Co se týče
výměny oken, tak ta teď probíhá hlavně v ulici Václava Řezáče, kam zatím
moc peněz nešlo. Tam se plánuje v budoucnu i zateplení. Na výměnu všech
oken se nám prostě peníze nedostávají,
i když si samozřejmě uvědomujeme, že
by to bylo potřeba. V současné době
jsou prioritou zastaralé výtahy, které
mohou být v některých případech až
nebezpečné. Jinak máme samozřejmě
zpracovanou koncepci dalších oprav.
V nejbližších letech tu je naděje na přísun značných finančních prostředků z
Evropské unie právě na opravy panelových domů. O tyto dotace budeme
bojovat a v horizontu několika let by
mohlo dojít i na ta okna,“ končí optimisticky ing. Šroubek.
-lara-

Mělo by vás zajímat
Podle týdeníku Ekonom si mobilní číslo si od 15. ledna do 10. února k
novému operátorovi přeneslo jen 7300
lidí. Nejvíce jich získal Vodafone zhruba 4500, T-Mobile a Eurotel nalákaly zhruba po 1400 zákaznících. Naopak nejvíce ztratil T-Mobile (3400),
Eurotel (2700), od Vodafone odešlo
1300 mobilních čísel. Jediný, kdo tak
na přenositelnosti zatím získal, byl Vodafone. Ostatní operátoři v konečném
součtu o několik stovek zákazníků přišli. Mobilní přenositelnost tedy zatím
příliš úspěchů nesklízí. V porovnání
s počtem nových zákazníků, které za
stejné období mobilní operátoři získali, jde skutečně o mizivá a prakticky
zanedbatelná čísla.
Už za několik let budou muset
všichni televizní diváci vybavit své
přijímače tzv. set top boxy umožňující příjem digitálního televizního
vysílání. Ministerstvo informatiky
totiž předpokládá, že současné analogové pozemní TV vysílání v České republice bude vypnuto mezi lety
2010 a 2012. Česká republika stojí
stejně jako další země před nástupem
digitálního televizního vysílání; tento
proces je podle mnohých odborníků
nevyhnutelný. Postupným vypínáním
současných analogových vysílačů a
přechodem na digitální má vzniknout až 24 a možná i více volně přístupných celoplošných, regionálních
či tématických programů, zatímco
nyní lidé bezplatně přijímají přes pozemní vysílače pouze čtyři celoplošné
programy - ČT1, ČT2, Novu a Primu.
Nutností pro příjem digitálního vysílání je zapojení takzvaného set-top
boxu, jakéhosi převaděče, jehož ceny
nyní začínají na zhruba 2000 korunách. Základní přístroje nabídnou
například více informací o vysílaných
programech, u dražších zařízení bude
možné například i posílat maily, hlasovat či třeba sázet prostřednictvím
televizní obrazovky.

MP informuje

Po sérii krádeží v místních obchodech, o kterých jsme vás již
dříve informovali, byly zaznamenány další případy, kdy se ty samé
osoby pokusily o krádeže v místních obchodech. Jedná se o ženu
z Litvínova, která si zboží ukrývá
pod sukni a snaží se o pronést přes
pokladnu. Stejně jako v minulosti
bude případ předán na přestupkovou komisi.
V ulici Za Korkem byla napadena a pokousána dvěma psy
poštovní doručovatelka. Na místo
ihned vyjela hlídka MP, která psy
zajistila a sehnala jejich majitele.
Jedná se o stejného majitele, jehož
psi již v minulosti napadali kolemjdoucí, ale v ulici Zahradní, kde
dříve bydlel. Celá věc byla předána
na Okresní veterinární správu v
Chomutově k dalšímu řízení
1.1.2006 vešel v platnost nový
zákon. č. 379/2005 Sb., tzv. tabákový zákon. Strážníci MP od počátku roku řešili několik případů
kouření na zastávkách. Strážníci
zatím jen upozorňují kuřáky na
platnost nového zákona a věc řeší
domluvou. Pokuta byla uložena
zatím jen v jednom případě, kdy
byla MP povolána na zvláštní školu, kde jeden z žáků kouřil na zá-

chodě. Vzhledem k tomu, že byla
naplněna skutková podstata přestupku, mladík si místo poznámky
v žákovské knížce domu odnesl
pokutové bločky.
K dopravní nehodě došlo v ul.
Nádražní, kdy řidiče postihla náhlá nevolnost a neovladatelné vozidlo se zastavilo až na chodníku o
vůz údržby města. Strážníci asistovali lékařům při vyproštění muže
z vozu a místo zajistili do příjezdu dopravní policie ČR. Velkým
štěstím bylo, že nedošlo ke zranění
dalších osob, zejména dětí, které
tou dobou šly zrovna do školy.
Údajně přepadený mladík se
dne 11.2.2006 ve večerních hodinách dostavil na služebnu MP
a sdělil, že mu dva muži odcizili
MP3 přehrávač a pokusili se sebrat mobilní telefon. Hlídce MP se
dle popisu poškozeného podařilo
zadržet dva muže, kteří se snažili
kradené věci zbavit. Oba muži byli
předání PČR.
K vážné dopravní nehodě na
světelné křižovatce došlo 11.2.2006
v nočních hodinách, kdy zjevně
podnapilý muž nerespektoval zákaz vstupu do vozovky a střetl se
s osobním automobilem. Hlídka
poskytla zraněnému první pomoc
a přivolala RZ.
Na nejnevhodnějším místě si
chtěli udělat párty dva mladíci,
kteří na autobusové zastávce v ul.
Okružní popíjeli alkohol a ještě navíc kouřili. Aby toho nebylo
málo, hlídka na místě zjistila, že
jeden z mladíků nebyl plnoletý.
Vše vyřešili strážníci na místě.
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Kvalitní hudba a dobrá zábava se cení Lázeňský ples má za sebou pět ročníků
Mužské vokální kvarteto QVOX není
místnímu publiku neznámé. Přesně
před rokem přivezli Petr Julíček, Tomáš
Krejčí, Tomáš Badura a Aleš Procházka
do Klášterce černošské spirituály a klasické skladby Antonína Dvořáka a Leoše
Janáčka. Koncert, který se uskutečnil minulý pátek v prostorách zámeckého renesančního sálu, byl z úplně jiného soudku.
Už jeho samotný název Kabaret z kufru
aneb „Laciná zábava v lázních“ dával
tušit, že se hudební večer ponese spíš v
rozverném duchu. A opravdu. Málokdy
se stane, aby si diváci v průběhu hudebního představení utírali slzy nikoli od
dojetí ale od smíchu. Těžko to může dopadnout jinak, když jsou členové QVOX
nejen talentovaní zpěváci, ale i dobří komici. Kromě šlágrů ze starých českých

 Členové kvarteta QVOX jsou nejen dobrými zpěváky, ale v tomto vystoupení
také originálními showmany

Pohled do minulosti

Velký hasičský bál ... velký požár ... konec kina Moskva a celého objektu na kláštereckém náměstí. V příštím roce se konečně dočkáme změny a z míst, kde tuto
historickou stavbu nahradila jakási betonová kostka, která léta hyzdila vzhled
jednoho z turisticky nejnavštěvovanějších míst našeho města, se podle projektu
stane příjemné místo k posezení a odpočinku. Na prvním snímku je zachycen
požár v jeho ohromné síle a druhý už jen ukazuje smutný pohled na dílo zkázy.
Za zapůjčení fotografií děkujeme p. Bernáškovi a p. Palatkovi.
-rony-

filmů, jako jsou Růžové psaníčko, Jen pro
ten dnešní den nebo Život je jen náhoda, sklidily nadšený ohlas také komické
výstupy Otoman a lesní panna či Jídelní
lístek. Výstup, ve kterém zpěváci s nábožným výrazem labužníka pěli „vídeňský
řízek“ na melodii slavného Straussova
valčíku a výčet lahůdek zakončili oslavnou árií na Šaratici, byl jedinečný.
Jak se mohl divák dočíst v programu,
„hudebně-dramatický večer navazuje na poetiku učitelů kocourkovských
kombinací ryze hudebního a situačního
humoru, vyznačujícího se lehkou naivitou“. Kvartetu QVOX se podařilo skloubit kvalitní hudbu s dobrou zábavou, což
diváci ocenili dlouhým potleskem. Petr
Julíček, Tomáš Krejčí, Tomáš Badura a
Aleš Procházka určitě nebyli v Klášterci
naposled a my se můžeme už teď těšit, co
si na nás vymyslí příště.
-lara-

Dalším z řady plesů nabité klášterecké ly nejednoho z přítomných. Půlnoční
plesové sezóny byl sobotní Lázeňský tombola už byla jen takovou třešničples, který se konal v kulturním domě kou na dortu. Šťastní majitelé novéjiž po páté. Jak uvedli ve svém úvodním ho televizoru či DVD přehrávače tak
proslovu Ing. Šroubek a místostarosta možná na chvíli zapomněli na smutek
PaedDr. Homolka, Klášterec je stále z prohraného hokejového zápasu,
blíž k tomu, aby se stal skutečným lá- jehož průběh čas od času chodili do
zeňským městem. V době, kdy se po- kavárny zjišťovat téměř všichni muži
prvé vynořila myšlenka na lázeňský v sále. Technické zajištění plesu mělo
ples, bylo vše spíše z říše fantazie. A sice tentokrát své rezervy, Jakub Smov příštím roce bude nová
lázeňská zóna realitou.
Možná se pak bude i samotný ples těšit většímu
zájmu. Návštěvnost totiž
stále ještě nedosahuje té
úrovně, jakou má například ples porcelánky nebo
maturitní plesy. Ale na
druhou stranu přítomní
jistě ocenili mnohem větší
prostor na taneční kreace, ke kterým jim letos
dělala hudební doprovod
skupina Tandem Band.
Když už byli tanečníci
i hudebníci dostatečně
vyčerpaní, přišla řada na
tradiční doprovodný program. Tentokrát se mohli
návštěvníci pokochat po-  Součástí plesů bývá i netrpělivě očekávaná tombola.
Na Lázeňském plese gratuluje Ing. Šroubek výherkyni k
hledem na ladné pohyby
získání nového DVD přehrávače.
děvčat z taneční skupiny
Legarm a hlavně ocenit perfektní vý- lík musel chvíli čekat na ten správný
kon profesionálních tanečníků Dag- hudební doprovod a tanečníci se pár
mar Brejšové a Jiřího Koubka. Zlatým minut vznášeli po setmělém sále, než
hřebem programu mělo být ovšem se rozsvítila ta správná světla, ale ten,
vystoupení Jakuba Smolíka. Sladko- kdo přišel na ples s dobrou náladou,
bolné písničky „Jen blázen žárlí“ nebo odcházel určitě i přes tyto drobnosti
„Až se ti jednou bude zdát“ rozněžni- ještě spokojenější.
-lara-

Oktáva si to užila ve stylu Hawaie
Zapomeňte, že je venku zima a sníh.
Zapomeňte na školu a starosti. Zapomeňte na blížící se maturitu. Zapomeňte, že jste v kulturním domě.
Tohle je přece havajská pláž, kde
probíhá ta nejúžasnější prázdninová párty. O tom se snažili přesvědčit
návštěvníky maturitního plesu studenti klášterecké oktávy. A dlužno
dodat, že se jim to opravdu podařilo. Ono to ani nebylo tak těžké, když
všechny přítomné obklopovala tropické květena, slunečníky, lehátka,
barevné nafukovací míče a kokosové ořechy. A co teprve když přišla
řada na břišní tanečnice, Tygřice,
či parodii na Labutí jezero. Předpůlnoční vystoupení maturantů á
la Dan Nekonečný a jeho tropické
tanečnice pak nechalo chladným
asi jen úplného suchara. V žhavém

rytmu pokračovalo i půlnoční překvapení v podání skupiny Boney-M
revival. Hity jako Rivers of Babylon,

Stanislav Guth-Jarkovský by jim složil hlubokou poklonu
Pokud si neumíte představit ples bez
Sladkého mámení Heleny Vondráčkové nebo písniček skupiny Kabát,
pak není Květinový ples nic pro vás.
Zastáváte-li ale názor, že na správném plesu tančí pánové ve smokingu,
dámy v dlouhých róbách a velký orchestr hraje jen klasické skladby, pak
jste nemohli strávit druhou únorovou
sobotu nikde jinde než v krásných
prostorách chomutovského divadla.
Konal se zde již třetí ročník Květinového plesu průmyslových podniků a
společností v regionu Chomutovska,
který mnozí označují za nejlepší ples
sezóny celého okresu. S tím můžeme
i nemusíme souhlasit. Pro někoho je
tím nejlepším maturitní ples jeho ratolesti. Není ovšem pochyb, že to byl
ples nejluxusnější a nejelegantnější.
Kde jinde vás vítají při příchodu zvuky smyčců živého kvarteta a každá
dáma dostane jako pozornost orchidej. Kde jinde vás uvádí k nádherně
prostřeným stolům malé mažoretky a
ty nejhezčí polky a valčíky hraje velký
taneční orchestr Hradní stráže.

„Naší snahou je poskytnout všem milovníkům společenského tance skutečně noblesní ples na vysoké úrovni. Jde
nám o pokračování obnovené tradice
krásných společenských tanečních plesů
namísto spíše diskotékových zábav, které jsou dnes v módě,“ říká k tomu ře-

ditel společnosti Pittsburgh Corning
Ing. Zdeněk Mach, organizátor celé
akce a hlavně vyhlášený tanečník.
Na takovém plese si opravdu s nenáročným tancem ve stylu šlapání zelí
nevystačíte. Jednotlivé taneční série,
prokládané nejrůznějšími vystou-

 Ředitel společnosti Pittsburg Corning Ing. Zdeněk Mach si vzal zahajovací slovo a
poté spokojeně sledoval tančící páry, ke kterým se později osobně přidal.

peními, nabízely pestrý výběr tanců
– jive, valčík, tango, rumba, foxtrot.
Takové taneční kreace jsou na jiných
plesech opravdu jen málokdy k vidění. Stejně tak dokonalý bonton všech
přítomných. Stanislav Guth-Jarkovský by měl radost. Pro návštěvníky
tohoto plesu není etiketa jen zastaralou a trochu složitou „hrou“.
„Není to ples pro každého,“ dodává
k tomu Zdeněk Mach. To je jistě
pravda. Není to „odvaz“, kde tancují
„kluci s klukama a holky s holkama“,
kde se brzy po zahájení odkládají
nepohodlné svršky a kde si můžete
spolu s kapelou zapět refrén oblíbené „Šenkýřky“.
Mnohé asi taky odradí cena. Vstupné do hlavního sálu se pohybovalo
okolo 1400 korun a 500 korun na
balkon také není za hubičku. Chcete-li si ale vychutnat noblesní ples s
jedinečnou atmosférou, nádhernou
květinovou výzdobou a luxusním
programem, pak příští rok neváhejte
a nějaké ty peníze z rodinného rozpočtu obětujte.
-lara-

Daddy cool nebo Gotta go home
dostaly do varu celý sál.
K zemi se snesla poslední barevná
konfeta jako tečka za třetím letošním „maturákem“. Na ty další si budeme muset počkat zase do příštího
roku. Letošní maturanti ale nastavili
laťku opravdu vysoko.
-lara-

22. března 2006
od 16 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Výzkum kuřat Červený Hrádek, ﬁrma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškového materiálu Hisex hnědý.
Slepičky jsou 4x vakcinovány,
pod stálou veterinární kontrolou.
Vysoká užitkovost a kvalita peří je
u našich slepiček samozřejmá.
Stáří při prodeji: 9-11 týdnů
Cena: 81-89,- Kč
Začátek snášky: květen
Informace:
728 605 840, 415 740 719
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Schody, schody, všude samé schody
S handicapovanými žáky nebo
dokonce učiteli se na kláštereckých základních školách opravdu nepočítalo. Angličtináři Janu
Šestákovi ze ZŠ Krátká zatím pomáhají zdolávat bariéry kolegové,
žáci nebo manželka. Je ale zřejmé,
že to je do budoucna neudržitelný stav. Ředitelka Dimunová se
spolu s učitelem Šestákem proto
pustila do shánění peněz na vybudování plošiny, která by
mu pomohla dostat se bez
pomoci ostatních alespoň
do prvního patra školy.
„Pokud jsem ho zaměstnala, mám podle zákoníku
práce povinnost umožnit
mu bezproblémový přístup
na pracoviště jako ostatním zaměstnancům. Jinak
by se jednalo o diskriminaci. Vlastní prostředky
na vybudování plošiny ale
nemáme,“ vysvětluje nelehkou
situaci Mgr. Dimunová. „Spolu
s Honzou jsme obeslali dopisem
s žádostí o příspěvek na zřízení
schodišťové plošiny mnoho nadací,
institucí a podniků, jednali jsme
s Úřadem práce v Chomutově,
se starostou města Klášterec nad
Ohří panem Janem Houškou. Výsledkem našeho snažení je příslib

Konta Bariéry na částku cca 100
000 Kč, příslib 200 000 Kč od Úřadu práce v Chomutově na zřízení
chráněného pracovního místa, pří-

slib starosty města na pomoc při
zpracování technického posouzení
a částečného financování plošiny.
Přesto nám ještě chybějí finanční
prostředky, neboť celková částka
zřízení jedné plošiny na schodech
u hlavního vchodu činí 500 000
Kč,“ dodává ředitelka Dimunová.
Z mnoha velkých nadací bohužel
přišla odpověď ve stylu litujeme,
ale nedáme. Větší naděje proto ře-

ditelka Dimunová vkládá do společného dopisu, kterým se chce v
nejbližší době obrátit spolu s panem učitelem a starostou města
na podnikatele a firmy.
Plánovaná plošina bude zatím
pro pana učitele Šestáka, ředitelka Dimunová ale bere do úvahy i
možnost, že by někdy v budoucnu školu navštěvoval stejně handicapovaný žák. Proto by
chtěla plošinu nainstalovat tak, aby vedla nejen
do prvního patra, kde je
ředitelna, ale i do suterénu
k šatnám. „Rádi bychom
samozřejmě zpřístupnili i
jídelnu. Co se týče sociálního zařízení pro handicapované, tak to už máme díky
společnosti I & C Energo
vybudované. Trochu mě
mrzí, že když jsme v roce
2003 rekonstruovali bazén, nebylo
to provedeno s ohledem na handicapované návštěvníky. Tehdy nás
bohužel stavební dozor neupozor-

nil, že se nová vyhláška o obecných
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu
vztahuje nejen na nově postavené
stavby, ale také na rekonstrukce.
Bazén, který využívají pravidelně
i vozíčkáři z kadaňského ústavu,
tak mohl být pro tělesně handicapované přístupnější,“ lituje Mgr.
Dimunová.
Zaměstnanci i žáci už si na přítomnost nového učitele na vozíčku zvykli a jak říká paní ředitelka,
zvláště pro děti je to úžasná zkušenost, kterou by jim těžko zprostředkoval suchý výklad o životě
s handicapovanými spoluobčany.
„Myslím si, že to na ně má velmi
dobrý vliv,“ dodává Mgr. Dimunová. Nezbývá než souhlasit. Pan
učitel Šesták své žáky učí nejen
základy angličtiny, ale hlavně základy humanity.
-lara-

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

Uhlí od Čermáka a Košaty
do sklepa bez lopaty
Novinka: použití pásového dopravníku
Dále nabízíme:

písky, štěrky
Celý okres Chomutov a okolí

včetně dovozu
Telefon: 474 386 298
602 418 183
602 418 184

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Koupím rodinný dům do 800
tisíc Kč. Jen v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 728 955 052, 607 708 762
Koupím chatu nebo zahrádku
s chatkou v os.vl.v Klášterci nad
Ohří, nejlépe v okolí řeky.
Te.:736 212 562
Prodám mobil Nokia 3510i v
záruce, staženo 16 melodií, 10 her.
Dále černé kalhoty, imitace kůže, v
předu šněrování, velikost 34. Také
elegantní černé i bílé kozačky nad
kolena s přezkami. Také pod kolena a kotníčkové, jehlový podpatek
(9cm), velikost 38-39. Pro více informací pište sms.
Tel.: 723 840 044
Vyměním státní byt 1+2 s bal-

konem za 1+1. Oba v Klášterci
nad Ohří. Děkuji
Tel.: 775 067 310
Prodám dvoulůžko 200x180 cm
včetně pružinových matrací a toaletní stolek se zrcadlem a sedátkem.
Vše téměř nové. Cena 4 500,- Kč.
Tel.: 606 392 125
Prodám krémovou kuchyňskou
linku (délka 150 cm) s dřezem. Zachovalou. Cena 450 Kč.
Tel.: 474 374 029, 721 626 039
Prodám dodávku Mazda 2200 E.
Pojízdná. Cena : 15 000,- Kč.
Tel.: 608 974 543
Prodám 2 sady zimních pneu
205/55/16 - jedna sada na ALU
ráfkách, druhá sada na plecho-

vých. Obě velmi pěkné - 7 mm.
Kola jsou na Passat nebo Škoda
Superb.
Tel.: 606 840 922
Koupím funkční gramofon.
Levně.
Tel.: 608 942 866
Pronajmu byt 3+1 v Klášterci za
1000 Kč + SIPO.
Tel.: 608 038 825
Vyměním státní byt 2+1 v Klášterci za státní byt 4+1 nebo 3+1
velký. V Klášterci.
Tel.: 731 236 974, 721 751 466
Daruji zlatého anglického kokršpaněla hodným lidem. Je milý a
přítulný, zvyklý v bytě. Stáří 6 let.
Tel.: 602 251592

Inzerovat můžete také na www.klnoviny.cz

KUPON PRO BEZPLATNOU INZERCI
žádám o bezplatné zveřejnění soukromého inzerátu tohoto znění:
(vyplňujte hůlkovým písmem)

Kino Svět

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program únor - březen 2006
23. čtvrtek v 19.00 hodin
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
USA/ČR 2005, 119 min., české titulky.
Dobrodružství legendárních autorů pohádek, Willa a Jakea Grimmových. Dva
bratři zbavují lidi zlých příšer, démonů
a kouzel – za peníze. Francouzské úřady
však jejich intriky prohlédnou a tito dva
podvodníci jsou donuceni se utkat se skutečnou magií, když v zakletém lese mizí za
záhadných okolností mladé dívky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
24. pátek
KINO NEHRAJE
PROJEKT 100 – 2006
25. sobota v 19.00 hodin
AŽ PŘÍJDE KOCOUR
ČR 1963, 101 min., režie: Vojtěch Jasný.
Moderní pohádka o tom, jak do malebného
českého městečka přijede kouzelník s krasavicí Dianou a kocourem, schopným odhalit
skryté vlastnosti lidí, je satirickou komedií a
podobenstvím zároveň. Magnetem je postava vypravěče, komentátora a tajemného
kouzelníka v podání Jana Wericha.
Mládeži přístupné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět: 45,- Kč
26. neděle v 19.00 hodin
RESTART*
ČR/Finsko 2005, 85 min.
Je prvního dubna a Sylvie se dopouští
osudové chyby. Pronese jednu neuváženou větu a ta jí navždy změní život. Nyní,
opuštěná a sklíčená vydává se do ulic
velkoměsta vybojovat si svou lásku zpět.
Překonává jednu překážku za druhou a
doufá, že svůj vztah zachrání. Netuší, že
se řítí k fatální kolizi. Restart je moderní,
vizuálně vytříbený ﬁlm o lidech z prostředí pražské klubové kultury, kteří se noc co
noc obklopují hlasitou hudbou, alkoholem a stále novými partnery.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč

Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
1. středa a 2. čtvrtek
KINO NEHRAJE
3. pátek v 19.00 hodin
MOJE LÉTO LÁSKY*
VB 2004, 85 minut, české titulky.
Příběh Mony a Tasmin. Setkaly se náhodou a během jednoho parného léta se
spřátelily. I přesto, že jedna je pravým
opakem té druhé a přes veškeré prvotní
silné obavy z jejich výrazně rozdílných
povah a zázemí, přerostl jejich vztah do
vzájemné fascinace a přitažlivosti. Bezprostřední, neobyčejný a tajemný příběh
ozvláštňuje půvabné herecké obsazení
obou hlavních postav. Obě dostanou to,
co nejvíc chtějí, ale jedna z nich udělá
chybu….udělá to nejhorší, co může udělat….bude chtít víc…
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
PROJEKT 100 – 2006
4. sobota v 19.00 hodin
U KONCE S DECHEM
Francie 1959, 87 minut, české titulky.
Režie: Jean-Luc Godard. Neúnavný rebel
a experimentátor Godard posílá vycházející hvězdu Belmonda na osudnou štafetu v ulicích Paříže. Jednoduchý příběh
o krádeži auta, následné vraždě a útěku
překvapuje formální vytříbeností a bezprostředním vyprávěním. Téměř závratné tempo příběhu o přitažlivém rebelovi,
okouzlujícím a ležérním vrahu na útěku
představuje odvetu mladé ﬁlmařské generace úzkoprsé společnosti.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět: 45,- Kč
5. neděle
KINO NEHRAJE

27. pondělí v 19.00 hodin
HELE, KÁMO, KDO TU VAŘÍ?*
USA 2005, 93 min., české titulky.
Bláznivá komedie o frustrovaném personálu
podivné restaurace Shenanigan, lakomých
hostech a podivném jídle. Uvidíte bláznivé
uklízeče, nechutné legrácky v kuchyni a
hodně rozprav o sexu. Film je hysterický
zákulisní pohled do fastfoodu a citlivá óda
na ztracené a zcela bezcílné mládí.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč

6. pondělí v 19.00 hodin
DŮKAZ*
USA 2005, 101 minut, české titulky. Věci,
které jsou nehmotné, se dají těžko dokázat – rozum, láska a víra. Příběh o mladé
ženě, kterou pronásleduje minulost jejího
otce a stíny její vlastní budoucnosti. Důkaz odhaluje spojitost mezi genialitou a
šílenstvím, křehkým přátelstvím mezi otci
a dcerami a významem pravdy a rodiny.
Catherine strávila roky péčí o svého brilantního, ale rozkolísaného otce, matematického génia. Hrají: Gwyneth Paltrow,
Anthony Hopkins.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,-Kč

28. úterý v 19.00 hodin
ELIZABETHTOWN*
USA 2005, 124 min., české titulky.
Život hrdiny ﬁlmu Drewa Baylora (Orlando Bloom) se aktuálně ocitl v „hororové“
fázi. Kvůli fatální chybě přišel o prestižní
práci, dokonalou přítelkyni, a když má pocit, že už ho nic horšího potkat nemůže,
sestřin telefonát mu oznámí úmrtí otce.
Během cesty do jeho rodného městečka
Elizabethtown narazí Drew na sympatickou letušku Claire (Kirsten Dunst), která je
doslova ztělesněný optimismus.
Mládeži do 12 let nevhodné

7. úterý v 19.00 hodin
HRA S NEVĚROU*
USA 2005, 107 minut, české titulky.
Charles (Clive Owen) se setká s Lucindou
(Jennifer Aniston), přestože jsou oba v
manželském svazku a mají děti, jejich vzájemná přitažlivost je neodolatelná. Jejich
zdánlivě bezchybný vztah se však radikálně změní v okamžiku, kdy do hotelového
pokoje vtrhne brutální cizinec a začne oba
milence ohrožovat pistolí. Poměr se brzy
změní v noční můru…
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

22. února od 19 hodin
TŘI NA LAVIČCE
Trochu veselé, trochu smutné, jako v životě. Bručoun Silvestr a rezignovaný Luigi se chystají jako za klukovských let na velká dobrodružství. A pak se jednoho dne objeví bývalá
učitelka, slečna Ambra. Hrají:PETR NÁROŽNÝ, KVĚTA FIALOVÁ, LADISLAV TROJAN.
Vstupné: 180,- Kč, důchodci: 100,- Kč
25. února od 20 hodin
PLES PORCELÁNKY
26. února od 14 hodin
POHÁDKA O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Hraje Loutkové divadlo A. Neumayera – Karlovy Vary.
Vstupné: 30,-Kč
2. března od 14 hodin
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA
TANEČNÍCH SOUBORŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
Vstupné: DOBROVOLNÉ
4. března od 20 – 03 hodin
PLES MĚSTA
Hlavním hostem slavnostního večera bude Marcela Holanová. Celým plesem bude
provádět Iveta Svobodová. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení tanečního klubu
STYL, skupiny Legarmm. K tanci bude hrát orchestr Ladislava Bareše.
Vstupné je 200,- Kč.

Zámek
kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

Od 3. 3. do 31. 3. 2006
Výstava Heleny Stiessové v Galerii Thun
PRSTOKLADY - keramické obrazy, vázy, šperky, lampy
Vernisáž výstavy se koná 3. 3. 2006 od 17 hodin.
Na violoncello hraje Pavlína Lörinczová.
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č.15 - Nikolas Šarkézy (*93)

Dospělí

další nesporný talent v zápase řecko-římském se loni stal MČR. Trochu
mu ještě chybí mezinárodní zkušenosti, ale na tom už s trenérem Želevem pracují.

č.1 - Markéta Jeriová (*76)
dlouholetá úspěšná olympionička a
reprezentantka ČR v sáňkování. Její
výsledky ji stále řadí mezi nejlepší
patnáctku na světě. V současné době
se intenzivně připravuje na ZOH, které se budou konat v italském Turíně.

Trenéři
č.16 - Vasil Želev (*44)

č.2 - Roman Keřka (*72)
loňský vítěz ankety získal 4. místo v
Evropě, 3. místo ČR, vítězství v anketě Zlatý volant a 3. místo v anketě
sportovec chomutovského okresu.
To jsou výsledky našeho autokrosového reprezentanta v královské kubatuře do 4000 ccm v roce 2005.

č.3 - Jan Říha (*87)
loňský nejúspěšnější juniorský sportovec Klášterce nad Ohří se ihned
prosadil mezi dospělými. 1. a 3. místo
v závodě Světového poháru v Irsku a
Anglii, v celkovém hodnocení SP mu
unikla třetí příčka o jediný bod. 3. místo na Mistrovství Evropy ve francouzském Chalaux, 1.místo Mistrovství
ČR ve Špindlerově mlýně.

Zvolte sami nejlepšího kláštereckého sportovce roku 2005
!!! Uzávěrka ankety je 28. února 2006 !!!
Naposledy vám v dnešním vydání Kláštereckých novin představujeme sportovce, které máte možnost, vážení čtenáři,
nominovat do ankety o nejlepšího sportovce roku 2005 města Klášterce nad Ohří. Každý váš hlasovací lístek, který bude
kompletně vyplněn, bude zařazen do slosování o zajímavé ceny. Tak neváhejte a svoje hlasovací lístky zasílejte na adresu naší redakce Klášterecké noviny, Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří nebo své hlasovací lístky odevzdejte
na sběrná místa, kterými jsou Tabák U Buldoka (naproti Centrumu) a Tabák na náměstí E. Beneše. Slavnostní vyhlášení
vítězů proběhne 17. března v kině Svět. Vstupenky budou včas v předprodeji.

mladé zápasníky trénuje už neuvěřitelných 30 let a díky svým trenérským
zkušenostem vychoval mnoho závodníků, kteří naše město reprezentovali a
reprezentují na špičkové republikové
úrovni a neztratili se ani ve světě.

č.17 - č.3 - Jan Böhm (*77)
vedle nesporných závodních výsledků (2. místo na mistrovství Čech a 4.
místo na MČR) je Honza i úspěšný
trenér a vedoucí ﬁtness skupiny Stiliq
Infection, která patří k nejlepším v ČR
jak ve skupinách, tak i v jednotlivcích.

č.18 - Veronika Blašková (*84)
DOSPĚLÍ

MLÁDEŽ DO 18 LET

MLÁDEŽ DO 14 LET

Veronika dokazuje, že lze s úspěchem
skloubit závodní dráhu s trenérskou.
Její svěřenci se již pravidelně objevují
na krajských či republikových soutěžích, kde získávají pěkná umístění.

TRENÉŘI

č.4 - Roman Pražák (*84)
první odchovanec kláštereckého hokeje, který nakoukl do mužské extraligové soutěže v Karlových Varech, je
momentálně na hostování v prvoligovém Chomutově.

č.19 - Luboš Jíra sen. (*68)

č.5 - Štefan Šturma (*55)

č.20 - Josef Sochor (*79)

jeden z nejlepších sportovních střelců z velkorážních, malorážních a
vzduchových pistolí a pušek. Úspěchy: 1. místo Velikonoční vajíčko, 2.
místo memoriál Petra Vitouše, 1. místo O pohár starosty města, 2. místo
MC3 Cup, 1. místo Vánoční koule a
jeho největší úspěch 98. místo z 570
účastníků na mezinárodní soutěži
ZLATÝ LEV v Chebu.

bývalý úspěšný sáňkařský reprezentant, olympionik z Calgary je dnes
úspěšným šéftrenérem mládežnické
reprezentace ČR.

1

 saně

 kanoistika
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 zápas ř. ř.

11

 zápas ř. ř.

16

Talent roku
č.21 - Michaela Kuncová (*90)

Mládež 15 - 18 let

2

č.6 - Pavel Foukal (*87)
vítěz dvou nominačních závodů na
Mistrovství Evropy, 16. místo na Mistrovství Evropy juniorů v Polsku, 2.
místo na MČR v Praze. Člen reprezentačního družstva.

 autokros

7

 saně

 minikáry

12

 ﬁtness

17

díky svým fotbalovým schopnostem
se Jana stala nejmladší hráčkou 2. ligy
v týmu Karlových Varů, kde stabilně
nastupuje na postu pravého beka.

juniorský reprezentant ČR, mistr
Čech 2005, 4. místo v Lilehameru, 8.
místo v jednotlivcích a 10. místo ve
dvojkách v La Plagne (Francie).

č.23 - Kristýna Kostková (*90)

č.8 - Lucie Drobná (*91)
 kanoistika

3

 st. tenis

8

 šachy

13

 atletika

18

Zasloužilý sportovec
legenda sáňkařského sportu (jako jediný jezdí postaru s vodítkem) si loni
dojel mezi veterány na ME sáňkařů
- veteránů pro 4. místo a s Olgou Stavenskou ve dvojicích získali 3. místo.

talent klášterského hokeje, technicky
útočně laděný hráč hrající extraligu
dorostu v Karlových Varech, ač věkem
ještě patří do žákovské kategorie.

č.25 - Miloslav Král (*36)

č.10 - Tomáš Černý (*87)

4

 hokej

 hokej

9

 hokej

14

 saně

19

dlouholetý aktivní volejbalista se po
ukončení kariéry věnoval tomuto sportu
jako trenér a rozhodčí. Za svůj největší
úspěch považuje 3. místo dcery Martiny
na ME volejbalistek, která své začátky trávila na kurtech právě pod jeho vedením.

č.11 - Josef Kolba (*92)

 střelectví

č.12 - Michal Biša (*95)
v republice nemá ve své věkové kategorii soupeře. Loňský MČR získal
ještě Pohár prezidenta AČR a Pohár
prezidenta ÚAMK. Zúčastnil se mezinárodní soutěže o Pohár vítězů pohárů, kde za ČR obsadil opět první příčku, celkově pak skončil na 5. místě.

5

 kopaná

10

 zápas ř. ř.
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 nár. házená

20

HLASOVACÍ KUPON
DOSPĚLÍ

TRENÉŘI

1.
2.
3.

1.
2.
3.

č.14 - Jan Putyera (*91)
hokejový útočník, odchovanec klášterského hokeje, hraje žákovskou
ligu v Karlových Varech, kde patří k
nejlepším hráčům kanadského bodování v celé soutěži.

MLÁDEŽ 15 - 18 LET
1.
2.
3.

MLÁDEŽ DO 14 LET
1.
2.
3.

TALENT ROKU
1.
2.
3.
jméno a adresa čtenáře:

Kupony zasílejte na adresu: Klášterecké noviny,
Chomutovská 206, 43151 Klášterec nad Ohří nebo
je odevzdejte na sběrných místech: Traﬁka U Buldoka, Polní ulice nebo Tabák, nám. Dr. E. Beneše.

!! Prosíme vyplňte všechny kategorie !!

KOLEKTIVY
1.
2.
3.

dlouholetý fotbalový útočník kláštereckého fotbalu. Jeho góly byly ozdobou všech utkání.

č.28 - Jiří Šafer (*37)
sportovní obojživelník, který celý
sportovní život spojil hlavně s kláštereckým fotbalem a hokejem nejen
aktivně, ale později i jako funkcionář.
stále aktivní, bývalá úspěšná reprezentantka ČR, loni v německém Oberhofu
na ME sáňkařů - veteránů získala titul
ME a se svým oddílovým kolegou Ladislavem Mužíkem ve dvojicích bronz.

Kolektivy
ZASLOUŽILÝ SPORTOVEC

1.
2.
3.

č.27 - Vladislav Nohejl (*32)

č.29 - Olga Stavenská (*55)

č.13 - Helena Grussová (*93)
naše mladá šachistka si udržuje stále
pořadí na předních příčkách ve své
kategorii. Loni získala 2.místo v krajském přeboru a byla bronzová na
MČR v rapidšachu . Dále ještě získala
4.místo na MČR v klasickém šachu.

sportovní bohém. Na co ve sportu
sáhl, to mu šlo. Co bylo kulaté, bylo
jeho. Po skončení bohaté aktivní
sportovní kariéry se zapojil jako funkcionář a ve sportu se stále pohybuje i
jako čerstvý „sedmdesátník“.

č.26 - Alexander Schwob (*43)

Mládež do14 let
tento mladý zápasník se stává jedním
z nejúspěšnějších sportovců našeho
města. Na MČR ve volném stylu
vybojoval titul Mistra ČR, druhý titul
vybojoval v klasickém stylu a mimo
jiné obsadil 3. místo na velkém mezinárodním turnaji v Norsku.

házenkářka, vůdčí osobnost každého
týmu, střelkyně par excellence, kterou zdobí velká bojovnost a zarputilost. Dnes hraje prim v mládežnických týmech SKNH Chomutov.

č.24 - Ladislav Mužík (*49)

č.9 - Martin Chocholáč (*91)

odchovanec klášterecké kopané vyniká pílí a poctivostí. Díky těmto vlastnostem se stal kapitánem dorostu a svými
výkony si řekl i o nominaci do „A“ týmu
mužů, kde je platným hráčem.

během jednoho roku získala licenci
pro parkurové skákání na koni, což se
považuje za malý sportovní zázrak a
na závodech svými někdy až neuvěřitelnými výsledky dokazovala, jaký
ohromný talent v sobě skrývá.

č.22 - Jana Králová (*92)

č.7 - Luboš Jíra jun. (*90)

v první polovině sezony 5.místo v ČR
(v kraji nejlepší) v mládežnické kategorii. V celostátním žebříčku stolních
tenistů 2005 v kategorii ligových hráček 90. místo ze 197, reprezentantka
do 15 let.

vedoucí, trenér a člen realizačního
týmu družstva žen svým vstupem
zachránil pro naše město národní házenou. Stabilizoval družstvo s cílem
postupu do 1. ligy žen, kam jistě naše
házenkářky patří.

Nominaci kolektivů a obrazové představení kategorie Talent roku a Zasloužilý
sportovec do ankety
Sportovec roku 2005
vám přinášíme na straně 6.
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Gerši zahájil nový rok v nejtvrdší kategorii
První letošní turnaj v kickboxu se konal v Klatovech jako „Klatovy Open“.
Klášterecký Milan Gerši, startující za Kickbox klub Kosagym Kadaň, v
letošním roce přešel z lightcontactu do kategorie nejtvrdší (fullcontact) a
hned se mu v kategorii do 75kg podařilo vybojovat krásné 3. místo. Tento
první menší turnaj byl brán jako prověrka borců před nadcházejícím březnovým
„Národním pohárem“ (25.3.) a s výsledkem jsou trenéři i závodníci spokojeni.
Výsledky fullcontact (muži) : Václav Šíp (Kadaň) - fullcontact - 91kg ......... 3. místo
Milan Gerši (Klášt.) - fullcontact - 75kg ......... 3.místo

DOPLŇKOVÉ NOMINACE
TALENT ROKU

 jezdectví

21

 nár. házená
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 saně
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 kopaná

27

 univerzál

 volejbal

25
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 hokej

 saně

28

29

KOLEKTIVY
Stiliq Infection
bývalá skupina Crazy Body Rockers sice
změnila název i několik členů, ale ve svém
oboru stále patří ke
špičce. Vedle mnoha
jiných úspěchů si připomeňme 2. místo na
mistrovství České republiky v break dance.
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HC junioři
Klášterec
vedoucí tým 1. ligy
skupiny „A“ s nejproduktivnějšími útočníky má našlápnuto do
nejvyšší juniorské hokejové soutěže. Stává
se tak i zásobárnou „A“
mužstva, kde se junioři
uplatňují.
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FK dorost
Klášterec
po podzimu na druhém
místě s výhledem postupu do vyšší soutěže. Dorostence zdobí nejméně
obdržených branek. Zásobárna mužského „A“
týmu: Škultéty, bratři
Papouškové, Pohlot, Salčák, Pařil a další.
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SKNH Klášterec
družstvo žen
vloni postup na kvalifikaci žen o 1. ligu
(neúspěšná), po podzimní části 1. místo v
oblasti bez ztráty jediného bodu, postup do
čtvrtfinále poháru ČR,
cílem je postup do 1.
ligy žen.

Hrozivě vypadající pády, sportovci
na nosítkách a helikoptéry mířící
do nemocnice - pondělí na olympijských hrách v Turíně bylo víc než jiné
dny plné bolesti. Třináctka v datu tak
pro mnoho olympioniků nebyla ani
trochu šťastným číslem.

ZASLOUŽILÝ SPORTOVEC

 Milan Gerši (napravo) dokazuje soupeři v rohu ringu svoji připravenost pro letošní rok

 kopaná

Olympijský sen trval
pouhých 50 vteřin

Ani Markéta Jeriová (29) nedokončila svou úvodní jízdu v ledovém
korytě v Cesaně a olympijské hry pro
ni skončily po necelých padesáti vteřinách. Těsně před cílem v levotočivé
zatáčce spadla ze saní.
Znovu tak ožila podezření, že ledová

Porazit Honzu je opravdu tvrdý „Voříšek“
Příslušnost k české dorostenecké
střelecké špičce potvrdil Honza
Voříšek na Mistrovství České republiky v Plzni Lobzích. Výkonem
365b. obsadil 3. místo v disciplíně
vzduchová pistole 40 ran. Přitom
nastřílel pouze o 1 bod méně než
vítěz. Navázal tak na výborné výkony z loňského podzimu. V září
2005 získal 2. místo na mistrovství
České republiky ve střelbě ze sportovní pistole a byl nejúspěšnějším
střelcem družstva, které získalo
mistrovský titul. Ve finále Českého
poháru talentované mládeže v Českých Budějovicích obsadil 2. místo
ve vzduchové pistoli vynikajícím
výkonem 371 bodů. Výrazného
výkonu dosáhl také letos v lednu
na mezinárodních závodech ze
vzduchové pistole v Liberci na VC
Liberce a VC Syneru. Oba závody
ve své kategorii vyhrál. Na VC Liberce zopakoval výborný výkon
371 bodů. Svými výkony si Honza „řekl“ o nominaci do kategorie

dráha v Cesaně není příliš bezpečná,
protože mimo Markéty po nárazech
do betonové stěny program nedokončily ani dvě uchazečky o medaile
Italka Oberstolzová a Ukrajinka Jakušenková. Z dráhy však odešly po
svých stejně jako naše závodnice. To
Američanka Samantha Retrosiová
takové štěstí neměla. Kus trati jela


Honza Voříšek

střelců „M“, což jsou střelci sledovaní Českým střeleckým svazem.
Toto je další stupínek k juniorské
reprezentaci České republiky, do
které by se rád dostal. V dalším období ho čeká soutěž vyšší kategorie
tzv. „Český pohár“, ve které bude
střílet již společně s reprezentanty
ze vzduchové a libovolné pistole.

pod saněmi a výsledkem byla roztržená brada, otřes mozku a chvilková
ztráta paměti.

Grand Prix v Klášterci měl velmi vysokou úroveň
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V sobotu 11. 2. 2006 se v Klášterci
nad Ohří uskutečnil v pořadí již čtvrtý turnaj ze seriálu Grand Prix Ústeckého kraje v šachu mládeže. Pořadatelem byl šachový oddíl TJ DDM
Klášterec nad Ohří, který tímto děkuje 4. ZŠ v Klášterci nad Ohří za poskytnutí pěkných prostor k pořádání
turnaje a firmě ČEZ, a.s. - elektrárny
Prunéřov za věcné dary.
Turnaje se zúčastnilo celkem 117
chlapců a dívek z 15 šachových oddílů Ústeckého, Karlovarského a Středočeského kraje. Hrálo se ve třech
kategoriích: mladší žáci (48 hráčů),
starší žáci (53 hráčů) a dorostenci
(16 hráčů) na 7 kol po 25 minutách
na partii pro každého hráče.
V kategorii mladších žáků reprezentovali TJ DDM Klášterec nad Ohří
čtyři žáci. Nejúspěšnějším byl Ondřej Toman, konečné 10. místo a 4,5
bodu však nebylo to nejlepší, co jsme
mohli od tohoto šikovného klučiny
čekat. Věříme, že Ondra zabojuje v
následujícím turnaji. Další pořadí:

38. místo Michal Dykas - 2,5 bodu,
41. místo Jakub Foltýn - 2 body a 46.
místo Tomáš Groč - 1 bod.
V kategorii starších žáků se Drahomír Krásný (31. místo, 3,5 bodu)
umístil daleko za očekáváním. Helena Grussová dokázala navázat na
úspěšnou sezónu a 2. místem se 6
body ukázala chlapcům, že s ní musí

v dalších bojích neustále počítat. Při
své současné formě jistě nebude bez
šancí na Mistrovství republiky v kategorii dívek, které se uskuteční v
březnu 2006.
V kategorii dorostu jsme bohužel neměli žádné zastoupení. Je veliká škoda,
že starší, velice šikovní chlapci přestávají mít o šachy zájem.
P. Gruss

 Kategorie starších žáků, kde si Helena Grussová (napravo) vedla velmi dobře
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