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Hnedle vedle v Motole

Poslední paví hrdina už nebude sám

Hudební divadlo přináší radost vážně
nemocným dětem

Klášterecký zámek pořídil dva nové paví páry
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Michal Biša opět boduje
Mladému snowboardistovi se daří i
v zahraniční konkurenci.
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Slovo starosty

One-woman-show Elišky Balzerové uchvátila klášterecké publikum

VÝZVA PRO OBČANY
Na základě § 188 zákona 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů má Město Klášterec nad
Ohří povinnost pořídit územní plán na
celé správní území.

Správní území obce
Klášterec nad Ohří

Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že se v poslední době
rozšířila nabídka služeb pro seniory. Je
nesmírně důležité nezapomínat na potřeby skupin občanů, kteří si naši pozornost
a pomoc zcela jistě zaslouží. V minulém
týdnu proběhla v Městském ústavu sociálních služeb beseda pro seniory, při níž
bylo možné obdržet speciální nouzový
alarm. Tento alarm je možné využít v krizových situacích – při náhlé nevolnosti,
úrazu či přepadení.
Existují však také další možnosti. V únoru
se v sousední Kadani připojili první dva
uživatelé k zařízení krizové pomoci Areíon. Tuto službu v rámci celé republiky
zajišťuje občanské sdružení Život 90. Jak
celé zařízení funguje, vysvětlil na poradě
starostů k Kadaňska manažer Sekce krizové pomoci a poradenství: „Základem
je spojení přes telefon s krizovým centrem.
Klient má stále u sebe speciální tlačítko, po
jehož stisknutí se vytočí číslo na krizový dispečink a on může řešit problém se zkušenou
zdravotní sestrou, nebo sociální pracovnicí.
Ta vyhodnotí, zda je nutné volat polici, lékaře, člena rodiny nebo zda stačí rada pomoc
po telefonu. K tomu má na dispečinku
veškeré důležité informace, například zda
není klient diabetik, jestli používá kompenzační pomůcky, jak velký je byt, ve kterém
patře atd., tedy všechno co potřebuje znát
pro případný zásah“. K zařízení patří také
pohybové čidlo, které při absenci pohybové aktivity klienta hlásí tuto skutečnost
dispečinku. V době nepřítomnosti funguje systém jako zabezpečovací zařízení.
Pokud by někdo měl zájem o zajištění
této služby, je možné se obrátit na tajemnici úřadu Antolovou, která mu sdělí další
podrobnosti. V souvislosti s rozšířením
nabídky těchto služeb bych chtěl připomenout přípravu Komunitního plánu
rozvoje sociálních a souvisejících služeb
v Kadani a Klášterci nad Ohří. Do procesu
přípravy tohoto, pro město jednoho ze
strategických dokumentů, jsme vstoupili již v loňském roce. Vzhledem k malé
vzdálenosti obou měst rádi pracujeme
na společném rozvoji sektoru sociálních
služeb. Co mne však mrzí, je poměrně
malý zájem občanů či občanských aktivit
Klášterce na tomto procesu. Je to však
jedinečná a velmi důležitá možnost, jak
se podílet na kvalitě budoucího života ve
městě, přinést tolik důležité informace,
nápady, požadavky. Díky dobře připravenému komunitnímu plánu se nabídka služeb nejen pro seniory či osoby se
zdravotním postižením, ale také třeba
pro rodiny s dětmi může rozšířit a stávající služby zkvalitnit. Případní zájemci se
mohou spojit s vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Řeháčkovou.
Závěrem bych Vám všem rád popřál krásné jarní dny.
Jan Houška

zahrnuje tato katastrální území:
Hradiště u Vernéřova, Klášterec nad
Ohří, Klášterecká Jeseň, Kunov, Lestkov
u Klášterce nad Ohří, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří,
Pavlov u Vernéřova, Potočná u Vernéřova, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Suchý
Důl u Klášterce nad Ohří, Velká Lesná,
Vernéřov.
Město Klášterec nad Ohří tímto nabízí
občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k
pozemku nebo stavbě na území obce,
že v termínu do 30. 4. 2011 mohou
podat podněty k pořízení územního
plánu Klášterec nad Ohří.

O Elišce Balzerové se někdy říká, že působí jako technicky dokonalá herečka, přesná ve výrazu, ale méně spontánní. Ovšem
to, co předvádí v Aronové hře, popírá tyto představy o jejím herectví. Příběh Angely Kennedyové Lipské, ženy středních
let, kterou právě opustil manžel a která se po desetiletích v roli manželky a matky začíná učit žít sama, sklízí úspěch po
celé Evropě. Podle divadelních kritiků je jednoznačně nejúspěšnější komedií současné irské dramatičky Geraldiny Aron,
která jakoby tuto roli napsala přímo na tělo právě naší populární herečce. One-woman-show aneb divadlo jedné herečky
je určitě tou nejobtížnější hereckou činoherní disciplínou. A Eliška Balzerová dokázala před zcela zaplněným sálem kláštereckého„kulturáku“, že je skutečně výbornou herečkou a že i tento náročný divadelní formát s přehledem ustojí. Za její
brilantní výkon ji klášterecké publikum náležitě odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. Ti, kdo nemohli z různých důvodů
hru navštívit a očekávají, že naleznou na našem webu fotodokumentaci z tohoto představení, však mají smůlu. Jak už
bývá u pražských umělců zvykem, nesměli jsme z představení pořídit žádný snímek.
-rony-

Podnět musí obsahovat:
• údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě
na území obce (informace o parcele)
• údaje o navrhované změně využití
ploch na území obce (snímek u katastrální mapy)
• zdůvodnění záměru
Podnět je možno zaslat poštou nebo
osobně podat do podatelny Městského úřadu v Klášterci nad Ohří.

Cyklostezka se už opravuje
DIVOKÝ
DIVADELNÍ
PLES
Zveme na tradiční
ples divadelníků všechny muže, kteří nosí kolty proklatě nízko u pasu,
všechny dámy lehčích i
těžších mravů, všechny náčelníky, drsňáky, prosťáčky i
sprosťáčky. Zveme všechny arizonské pěnice, pistolníky, vrhače
nožů i šavlí, všechny Bedmany i Goodmeny. Všechny, kteří
pijí Kolaloku nebo Trigerwhisky. Zkrátka všechny, kteří si
chtějí zavzpomínat na dobu, kdy ještě nebyli na světě a kterou tak krásně popsal May v knihách a Lipský s Brdečkou
na filmovém plátně. Tak vzhůru na koně, bídáci i bídačky a
ať se práší za dostavníkem!

S příchodem prvních jarních dní se do
přírody vydaly desítky cyklistů. Jejich
častým cílem se už krátce po svém
dokončení v roce 2008 stala cyklostezka Kadaň – Klášterec. Osmikilometrová trasa podél pravého břehu
řeky Ohře s výhledem na obě města
i na nedaleké Krušné Hory není příliš
náročná a je tak ideálním místem i pro
méně trénované cyklisty. Na ty, kdo
se rozhodli vyzkoušet po zimě tuto

cyklostezku mezi prvními, ale čekalo
nepříjemné překvapení. Ledové kry
a následná velká voda poškodily na
několikasetmetrovém úseku od rašovické lávky směrem k čistírně odpadních vod speciální štěrkový povrch.
Náhradní materiál se musel podle
vedoucí odboru místního hospodářství Ing. Slunečkové dovézt až z lomu
u Karlových Varů, proto se s opravami
začíná teprve nyní.
-lara-

Vstupné: 5 $ nebo 90 Kč

POSLEDNI' PLES SEZONY

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní,
abyste navštívili náš server
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PNEUSERVIS
Klášterec nad Ohří, Václava Řezáče 95
** cca 50m od kina Svět **

Prodej nových pneumatik, hliníkových kol za internetové ceny
Prodej použitých pneumatik a hliníkových kol - velký výběr!!
Přezouvání kol - i nízkoprofilové pneumatiky

Provádíme veškeré opravy a lepení pneumatik!!
Kontakt: +420 608 227 230, +420 777 655 177
Otevřeno Po - So
VAŠE AUTO OBUJEME ZA VELMI PŘIJATELNÉ CENY

Za dobrou cenu kvalitně odvedená práce

Soňa Rašková-FRAMI a Koloman Fehér

Odborně prováděné práce
v oblasti ochranné DDD
deratizace, dezinsekce, dezinfekce, sítě proti ptákům.

Střípky z jednání rady města Klášterce nad Ohří

Policie informuje ...

Ve čtvrtek 24. března se uskutečnila 9. schůze rady města. Přinášíme vám několik z
našeho pohledu zajímavých bodů jednání. Rada města mimo jiné:
• vzala na vědomí petici občanů Města Klášterce nad Ohří „Za ponechání DDM
Klubíčka ve stávajících prostorech“ a pověřila starostu města Jana Houšku jednáním se zástupcem petičního výboru;
• vzala na vědomí dopis primátora statutárního Města Chomutova Mgr. J. Mareše
s souhlasila s vyjádřením podpory pro zachování péče o onkologické pacienty
v Chomutově;
• vzala na vědomí informaci o průběžných přípravách koncepce školství a znění 3.
verze pracovního materiálu a uložila vedoucí OSS předložit tento bod na jednání
zastupitelstva města dne 21.04. 2011;
• souhlasila s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu
Severozápad, oblasti podpory 4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury
CR na projekt „Modernizace areálu aquaparku v Klášterci nad Ohří“ o celkových
nákladech 19 622 681,18 Kč vč. DPH a se spolufinancováním projektu ze strany
Města Klášterce nad Ohří v předpokládané výši 12 362 289,14 Kč vč. DPH ( tj. 63%
z celkových způsobilých výdajů );
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele zakázky „Úprava dopravního řešení před kulturním domem“.

Hnedle vedle dělá radost nemocným dětem

Zajišťujeme i vyhlášenou celoplošnou deratizaci,
stačí jen zavolat a objednat. Platby bez DPH.
mobil: 603865464
e-mail: sorasko@seznam.cz

Lehce přišel o peníze ...
XNa jízdu vozidlem taxislužby v Klášterci
nad Ohří bude jistě dlouho vzpomínat
45letý místní obyvatel. Při vystupování z vozidla totiž zapomněl na sedadle
svou peněženku s hotovostí ve výši 30
tisíc korun. Když na ztrátu přišel, byla
peněženka pryč. Kdo ji nalezl a nevrátil,
vyšetřují nyní policisté z místního obvodního oddělení.

Ženy si do oka nepadly ...
XKlášterečtí policisté řešili incident v ulici Příčná. Do bytu svého manžela přišla
39letá žena, která uvnitř našla současnou manželovu přítelkyni. Ihned ji začala vulgárně urážet a fyzicky napadat. Po
incidentu vyhledala poškozená lékaře,
k pracovní neschopnosti nedošlo. Jednání útočnice vyhodnotili policisté jako
přestupek proti občanskému soužití, který bude řešit příslušná komise Městského
úřadu Klášterec nad Ohří.

Tak dlouho se chodí se džbánem ...

Prodám stavební parcelu 1203m2
Včetně všech inžen. sítí. Nově vybudovaná komunikace.

V lokalitě Rašovická ulice - ICEN

Tel.: 602 431 701
LÁZNĚ EVŽENIE A.S., KYSELKA 104, 43151 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Pracovní příležitosti pro Vás!
Lázně Evženie a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

Masér, Lázeňská, Fyzioterapeut
Požadujeme:
• dokončené odborné vzdělání v oboru
• praxe ve zdravotnickém oboru vítána
• občanskou bezúhonnost
• spolehlivost, pracovní nasazení
• chuť učit se novým věcem
• aktivní znalost cizích jazyků vítána

Nabízíme:
• zajímavé platové ohodnocení
• příjemné a moderní pracovní
prostředí
• nástup možný ihned
• možnosti dalšího vzdělávání v oboru

Kontaktní osoba: Bc. Eva Čmichovská, vrchní fyzioterapeut
Tel.: 474 698 779
E-mail: cmichovska@lazneevzenie.cz
Své nabídky s životopisem zasílejte na výše uvedené kontakty
nejpozději do 30. 4. 2011.

Hudební divadlo Hnedle vedle, v jehož
čele stojí Tomáš Barták, znají místní hlavně jako pořadatele nejrůznějších hudebně-zábavních pořadů pro děti i dospělé.
Hrátky s Tomem, Večer pod lampiony,
Dětský kabaret – to jsou namátkou jen
některé z nich. Málokdo už ale ví, že se
divadlo Tomáše Bartáka může od loňského roku pochlubit spoluprací s nadačním
fondem Kapka naděje. A jak se klášterečtí
divadelníci dostali do kontaktu s nadačním fondem zaměřeným na pomoc onkologicky nemocným dětem? „Už nějakou
dobu děláme divadlo pro děti a asi tak před
dvěma roky jsme to rozjeli ve velkém. S našimi pořady jezdíme po celé republice, vystupujeme hlavně v mateřských a základních
školách, v dětských domovech apod. Před
časem nás oslovila přímo ředitelka nadačního fondu Kapka naděje paní Švarcová, která spolu s Vendulou Svobodovou prověřila,
co přesně děláme, jak a proč,“ vzpomíná na
začátek spolupráce Tomáš Barták a pokračuje, „moc se jim to líbilo, a tak nás pozvali,
abychom přijeli na Vánoce udělat dětem do
Motola vánoční besídku. Spolu s námi tam
byla jako host Gábina Partyšová, rozdávali
jsme dětem dárky, zpívali jsme, byla to moc
hezká akce.“
Tím ale spolupráce hudebního divadla
Hnedle vedle s nadačním fondem Kapka
naděje neskončila, právě naopak. „Pod
patronátem Kapky naděje vystupujeme
jednou za čtvrt roku buď přímo v Motole,
nebo na letních ozdravných pobytech, které

Posezení v knihovně
je oblíbené
Městská knihovna od ledna nabízí svým
čtenářům další zajímavý program. Každou poslední středu v měsíci zveme do
knihovny zajímavé lidi a naši čtenáři mají
možnost si s nimi popovídat. A ono se to
osvědčilo. Postupně jsme Klášterečákům
nabídli posezení s cvičitelkou psů, zahradnicí a nyní v březnu se včelařem. Návštěvnost posezení se od nesmělých začátků
zvyšuje a účastníky posezení se včelařem
jsme málem museli z knihovny vystrkat, tak se zabrali do družného hovoru. I
nadále vám budeme představovat spoluobčany se zajímavým koníčkem nebo
prací, které budete moci vyzpovídat. Již
ve středu 27. dubna mezi 16 a 18 hodinou se v knihovně můžete setkat s paní
Prokopcovou, která se zabývá alternativní
medicínou a léčivou životní energií Reiki.
Mgr. Biša, ředitel knihovny

Kapka naděje pro děti pořádá,“ říká Tomáš
Barták.
Další vystoupení pro malé pacienty z
motolské nemocnice čeká členy divadla
Hnedle vedle 18. dubna. A aby nepřijeli s prázdnou, rozhodl se Tomáš Barták
spojit velikonoční vystoupení se sbírkou.
„Jezdíme dělat dětičkám radost a radost
každému dítěti určitě udělá hračka. Vyhlásili jsme proto sbírku nových hraček a oslovili
jsme klášterecké školy, školky, městský úřad
i další organizace, aby se k této sbírce připojily. Jsem moc rád, že se naše výzva setkala s
poměrně velkým ohlasem a doufám, že se
ještě někdo přidá.“
Spolu s dalšími se do akce zapojily také
odbor sociálních věcí a městská knihovna. „Vedle těch nejmenších, pro které jsou
určeny hračky, leží v motolské nemocnici i
starší děti, které ocení spíš knížku. Proto jsme
se dohodli s ředitelem městské knihovny, že
si tam přijdeme vybrat vyřazené knížky,
které pak předáme přímo panu Bartákovi,
aby je mohl dětem přivést,“ prozradila nám
vedoucí odboru Ing. Šárka Řeháčková.
Pokud byste se i vy chtěli ke sbírce divadla Hnedle vedle přidat a vykouzlit tak
úsměv na tváři malých pacientů z motolské nemocnice, máte stále ještě možnost.
Hračky můžete posílat na adresu: Tomáš
Barták – Hudební divadlo Hnedle vedle,
Krásný Les 91, 363 01 Ostrov nebo osobně
přinést do klášterecké Základní umělecké
školy. Mějte na paměti, že hračky jsou
určeny onkologicky nemocným dětem a
měly by tedy jít v případě potřeby dezinfikovat. Nevhodné jsou plyšové hračky, i
nové, vítané jsou naopak hračky plastové,
puzzle, stavebnice či knížky. Posílejte prosím jen hračky nové a zabalené.
-lara-

XZ podvodu se bude zodpovídat 21letá
žena z Klášterce nad Ohří. V prodejně na
Palackého ulici v Chomutově uzavřela
úvěrovou smlouvu na nákup zboží. Již při
sepisování věděla, že na splácení dlužné
částky ve výši 16200 korun nebude mít
peníze a tak uvedla nepravdivé údaje.
Dohodnuté splátky samozřejmě neplatí
a je nekontaktní. Nepoctivou ženu může
soud poslat až na dva roky do vězení.

Další „hrdina“ do sbírky ...
XDo Školní ulice v Klášterci nad Ohří
vyjížděly policejní hlídky již několikrát.
V bytě s přítelkyní tu žije 32letý muž. Ženu
ovšem neustále napadá a vulgárně ji uráží.
Toto se opakuje a policisté v bytě zasahovali již třikrát. Ani tentokrát nebyla situace
jiná, slova brzy vystřídaly rány. Z tohoto
důvodu přikročili policisté k vykázání
muže ze společně obývaných prostor. Na
výzvu k ukončení jednání násilník nereagoval, aby se uklidnil, použili policisté pouta a muže zadrželi. Žena naštěstí neutrpěla zranění, která by si vyžádala ošetření u
lékaře. Pachatel se bude ze svého jednání
zodpovídat u přestupkové komise.

Křižovatkový biliár ...
TO tom, jak se ocitnout v nesprávné chvíli na sice správném, ale v tomto případě
nesprávném místě, se nechtěně přesvědčil řidič tmavé Felicie. Ten dával přednost
stříbrnému vozu KIA Sorento jedoucímu
po hlavní silnici, kterému však nepochopitelně z druhé strany z ulice Pod Stadionem vjel přímo do cesty řidič bílého Fordu.
Řidička vozu KIA už neměla šanci srážce
zabránit. Náraz byl tak silný, že řidič bílého
Fordu už nestačil reagovat a zastavil se až
o Felicii. Kromě šoku všech zúčastněných a
pomačkaných plechů se naštěstí nikomu
nic nestalo. I tak je tato kuriozní dopravní
nehoda varováním, jak málo stačí k tomu,
aby chvilková nepozornost způsobila velké neštěstí. I když to tentokrát odnesly jen
„pomačkané plechy“.
-rony-
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

Okénko PPP
Jak probíhá vyšetření školní zralosti
Pokud uvažujete pro svého předškoláka o odkladu povinné školní
docházky či naopak chcete, aby dítko
šlo do školy o rok dřív, než by podle
kalendáře mělo, pravděpodobně vás
čeká vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně.
Jak vyšetření školní zralosti probíhá?
Psycholog či speciální pedagog mluví
nejprve s rodiči. Zajímá se o to, proč
rodiče váhají ohledně školní zralosti svého dítěte, v čem je podle nich
zralé a v čem ne, jaký je jejich postoj
k možnému odkladu povinné školní
docházky (nebo proč chtějí, aby šlo
dítě do školy dříve). S rodiči se také
sepisuje anamnéza, ve které se zjišťují
údaje, které by mohly být pro posouzení školní zralosti dítěte podstatné
(o porodu dítěte a jeho dosavadním
psychomotorickém vývoji, o jeho
rodinném zázemí apod). Pak následuje vlastní vyšetření dítěte. Většinou
probíhá bez rodičů, ale pokud by se
dítě bránilo, je možné je uskutečnit i v
přítomnosti rodičů. Je však vhodnější,
aby při vyšetření dítě bylo bez maminky či tatínka, více to simuluje budoucí
školní situaci, kdy také dítě nebude
mít rodiče stále nablízku.
Co se u dítěte při vyšetření školní zralosti sleduje? Vlastnosti a dovednosti, které jsou potřebné pro úspěšné
zvládnutí první třídy. Zaměřujeme se
na rozumový vývoj a znalosti dítěte,
na úroveň hrubé i jemné motoriky,
schopnost zacházet s tužkou, úroveň
kresby a obkreslování. Sleduje se řeč
(výslovnost, aktivní i pasivní slovní
zásoba, vyjadřovací schopnosti), úroveň pozornosti a schopnost soustředit
se, paměť. Zjišťuje se tzv. lateralita (zda
je dítě vyhraněný pravák nebo levák, či
zda ruce při činnostech střídá). Sleduje
se i sociální zralost dítěte (jak dokáže
spolupracovat s neznámým člověkem,
jak se chová bez rodičů). Ke zjišťování
školní zralosti se používají standardizované testy, které byly zadány reprezentativnímu vzorku stovek dětí předškolního věku z České republiky, z jejich
výsledků byly stanoveny normy. Proto
můžeme výsledky dítěte porovnat s
výsledky běžné populace předškoláků
(takové srovnání rodiče nemají), což
pomůže předurčit, zda by dítě nástup
do školy zvládlo, či ne. Po vyšetření
následuje rozhovor s rodiči, kdy jsou
seznámeni s výsledky vyšetření. Vyšetření školní zralosti by nemělo končit
jen konstatováním, že dítě je pro školu
zralé či nezralé. Odborník by vám měl
ukázat výsledky dítěte v jednotlivých
zkouškách a srozumitelně vysvětlit,
proč doporučuje či nedoporučuje
odklad či předčasné zaškolení dítěte a
co vám doporučuje dále, na čem byste
doma s dítětem měli pracovat, co procvičovat a proč. Měli byste se vyptat
na všechno, co vás zajímá, čemu nerozumíte, o čem byste chtěli vědět víc.
Odborník je tam pro vás.
Vyšetření školní zralosti potrvá celkově asi hodinu a půl. Vlastní vyšetření
dítěte trvá cca půl až třičtvrtě hodiny
(záleží na tom, jak rychle dítě pracuje
a jak jednoznačné jsou výsledky testů). Zbytek času je věnován úvodnímu
rozhovoru s rodiči a závěrečnému sdělení výsledků a probrání jednotlivých
doporučení. Vyšetření školní zralosti
bývá v dopoledních hodinách, aby dítě
bylo čilé a podalo optimální výkon. Z
vyšetření je sepsána zpráva, pro kterou
si přijdete cca za týden.
Mgr. Tereza Beníšková
psycholožka, vedoucí PPP Kadaň

FOTOATELIÉR

„na světelné křižovatce“

je přestěhován
do objektu nákupního
střediska Panorama.
www.profifotoart.cz

Přišlo na adresu redakce ...
Moje babi – můj nejcennější dar
Studenti třídy II. G a sexta se i v letošním školním roce zapojili do úspěšného projektu celostátního deníku MF DNES Studenti čtou a píší noviny. Dne 31. 3. otiskl uvedený deník
studentce Thi Ngoc Anh Nguyen článek, ve kterém reagovala na otázku „Jak mají lidé přistupovat ke starým lidem
ve svém okolí a rodinách? Jak k nim přistupujete vy?“ Na
adresu GSOŠ přišla v těchto dnech odezva i z řad čtenářů...
Moje babi – můj nejcennější dar
Moje dětství nebylo tak ideální, jak jsem si ho představovala.
Rodiče nemohli být se mnou, a tak péči o mě převzala babička. Není divu, že první slovo, které jsem vyslovila, bylo „babi“.
Byla vším, co jsem měla. Milovala jsem, když mě každý večer
před spaním kolébala. Milovala jsem ji za to, že dokázala
trpělivě rybařit celý letní den, aby její milovaná vnučka mohla mít rybu k večeři. Byla jsem jí vděčná za to, že mi běžela
v dešti shánět doktora, když jsem byla nemocná. Snad
ještě nikdy ode mě nic nevyžadovala, kromě toho, abych
ji poslouchala a byla poslušná. Vždycky říkala, že mi chybí
rodičovská láska, takže si zasloužím veškerou lásku její.
Když jsem vyrostla, rodiče mě vzali k sobě. Na babičku jsem
neměla moc času. Plakala pokaždé, když jsem jí volala. Měla
jsem možnost navštěvovat ji o letních prázdninách. Čas plynul a já jsem se od ní vzdálila. Nevím, čím to je. Nevoláme si,
nepíšeme si. V mém srdci měla ale významné místo. Nikdy
jsem na ni nezapomněla.
Včera jsem slyšela od maminky, že je babička hodně nemocná. Neví, jak dlouho tu ještě bude. Najednou jsem začala
plakat jako dítě. Chtěla jsem se k ní vrátit, ale nejde to. Zatím
ne. Jen si přeji, aby žila aspoň do toho dne, kdy budu moci
splnit slib, který jsem si dala – říct babičce, jak moc ji miluji a
pošeptat: „Babi, jsi nejcennější dar mého života!“
(Thi Ngoc Anh Nguyen, GSOŠ Klášterec nad Ohří, sexta)
Dobrý den, moc prosím o předání mého vzkazu Vaší studentce Thi Ngoc Anh Nguyen. Děkuji moc…
Milá Thi Ngoc,
Ve včerejších DNES jsem si přečetl Váš článek „Moje babi
– můj nejcennější dar“. I mne vychovávala babička a já měl
tu možnost všechno, co mě naučila, předat svým, dnes
dospělým, dětem. Moc Vám děkuji za ten krásně a od srdce
napsaný článek a stačí, abych si ten článek připomenul a i
dospělému chlapovi vlhnou oči a chytá ho to za srdce….
Děkuji Vám… moc Vám děkuji…
S přáním všeho nejlepšího v životě - Jan Talášek, Přerov

Senioři dostali pomůcku, se kterou by se měli cítit bezpečněji
Senioři se často stávají obětí zlodějů
a nejrůznějších podvodníků, kteří s
oblibou využívají jejich osamělosti,
důvěřivosti či zdravotního handicapu. A právě bezpečí seniorů bylo
hlavním tématem přednášky, kterou
ve středu 30. března uspořádala v
jídelně domova pro seniory Policie
ČR ve spolupráci s městskou policií a městem Klášterec. Zhruba pět

desítek seniorů, kteří na přednášku
přišli, se dozvěděli například to, jak
se chránit před okradením, jak si
zabezpečit majetek, jak se vyhnout
podvodníkům nebo jak se bezpečně chovat v silničním provozu.
Na závěr setkání dostali senioři od
policistek bezpečnostní alarmy, což
ocenil hlavně přítomný zastupitel
Josef Suchý. „Na prosincovém jedná-

Poslední paví hrdina už nebude sám
Klášterecký zámecký park se vyznačuje velkým množstvím vzácných
stromů, ale jeho kouzlo určitě dotváří
pohyb krásných zámeckých pávů.
Pávi se v parku pohybují dlouhá léta
ve velkém počtu a na své lidské sousedy si zvykli a přestali být přirozeně
opatrní, a to se jim stalo ve většině
případů osudné.
Po letošní zimě jsme po vzoru Českého statistického úřadu provedli akci
„Sčítání pávů 2011“ a potvrdili jsme si
to, co jsme už bohužel věděli: v parku nám zůstal poslední paví hrdina,
samec Pepík.
Za poslední tři roky tak zámecký park
přišel o osm kusů pávů, kteří - ač se
mohou dožít až patnácti let - nepřežili
lidskou nedbalost nebo nepozornost.
K úhynu těchto ptáků dochází u samic
nejčastěji roztrháním volně pohybujícími se psy při sezení na vajíčkách
nebo zahnáním psem do vodní plochy.
Samci většinou nepřežijí promenádu
po silnici a náraz do auta, popřípadě
jsou odcizeni za účelem okrasy domácích zahrad. Nejhnusnější případ je ale
ten, když je páv pomlácen nějakou
partou výrostků, takto dopadl loňský
paví dorostenec vzácný bílý páv Karel.

Naštěstí po převozu a ošetření teď
zdobí chomutovský lesopark.
Po těchto všech událostech jsme se
rozhodli posílit náš zámecký paví tým
a po komunikaci s chovateli z celé
republiky jsme si minulý týden ze
Strakonic přivezli dva mladé paví páry.
Momentálně jsou umístěni ve voliéře
v sala terreně na takzvané zvykání
a pozorování nového domova. Do
parku budou vypuštěni v pondělí 18.
dubna, aby si před velikonočními svátky prozkoumali nové teritorium v praxi a zvykli si na pohyb lidí v parku.
A aby naše paví omladina nezůstala
bezejmenná, spojili jsme se s kláštereckými mateřinkami a „zadali“ jsme
jim kolektivní domácí úkol, který spočívá v nalezení jména pro dvě paví
slečny a dva paví mladíky. Zároveň
doufáme, že se i těmito malými akcemi zlepší vztah dětí k přírodě, zvířatům
a krásám našeho města.
A úplně nakonec bych připomenul,
že výtěžek ze vstupného z akce Velikonoce na zámku, která se koná na
Velikonoční neděli 24. dubna, bude
použit na uhrazení nákladů spojených
s nákupem nových zámeckých pávů.
Ing. P. Hybner, ředitel zámku

19.dubna 2011
od 15.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří při prodeji: 18 - 20 týdnů
Cena: 138,- až 148,- Kč (dle stáří)
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.

Slepičky pouze
z našeho odchovu.
Informace:
728 605 840
415 740 719 728 165 166

ní zastupitelstva jsem podával interpelaci na vedení města, která se týkala právě možnosti pořízení nějakého
typu bezpečnostního zařízení pro
seniory. Šlo mi hlavně o ty, kteří žijí
sami a mohou se tak stát snadným
terčem různých podvodníků. Navíc je
tu i zdravotní riziko. Může se stát, že
starý člověk doma upadne a nemůže
se dovolat pomoci. Jsem rád, že město
zareagovalo tak rychle a ve spolupráci
s policií a městský ústavem sociálních
služeb zajistilo pro seniory tyto osobní
alarmy. Není to sice úplně přesně to,
co bych si představoval, ale je to lepší
než nic.“
Osobní bezpečnostní alarmy, které
zaplatil Ústecký kraj, se podobají přívěsku na klíče. Po vytržení poutka z
přívěsku se spustí hlasitá siréna, což
by mělo nejen vylekat případného
útočníka, ale také upozornit lidi v okolí, že se něco děje. Starší lidé mohou
alarm použít i k přivolání pomoci při
zdravotních potížích nebo pokud se
například ztratí.
-lara-
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Vše je jednou poprvé ...

Uhelné sklady
Petr Gregor
Klášterec nad Ohří (sklad Ciboušov)
Mostecké uhlí:
OŘECH 2
200,- /q
OŘECH 1
280,- /q
KOSTKA
290,- /q

Jarní ceny uhlí
od 1. 4. 2011
Ledvické uhlí (cena jen do 31.5.11):
OŘECH 2
210,- /q
Brikety (cena jen do 14.5.11):
UNION 3
410,- /q
Dále nabízíme:
PÍSKY, ŠTĚRKY
1m3/850,-Kč

Objednávky na telefonu 723 651 880
Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin
Děkujeme těm zákazníkům, kteří objednávky neodkládají na poslední chvíli.

CVIČENÍ

www.petrgregor.cz

ŘÁDKOVÁ
Pronajmu byt 3+1 v okále - zařízený, nové okna, podlahy, koupelna,
WC, kuchyň (indukční vařič, myčka).
Nájem 8 000,- Kč + energie.
Kauce 20 000,- Kč - vratná.
Tel.: 731 455 075
Pronajmu garsonku s balkonem,
nájemné 5 tis. Kč + elektřina, kauce 5
tis., v Kl.n.o. Tel.: 723 393 644
Prodám byt 2+1 s balkonem v os.
vlastnictví. Královéhradecká ulice 425.
Tel.: 724 690 458
Ráda poznám muže, který také
nechce být sám. Jsem vdova (60 let),
zahrádkářka. Tel.: 725 649 163

INZERCE
Jana Žampachová

Jde ve šlépějích svého bratra

Denisa Olahová

Vanesa Olahová

Noví občánci města

Jaro je ten správný čas pro tanečníky a i
pro tanečníky dětského scénického tance. Podzim a zimu strávili přípravou choreografií a zdokonalováním tanečních
technik, aby během jara a léta mohli své
umění předvést na různých jevištích.
První akcí pro tyto soubory a bezesporu
významnou akcí jsou krajské přehlídky
dětského scénického tance. Pro ústecký
region v Ústí nad Labem. Krásné divadlo
vítá několik souborů převážně ze ZUŠek,
aby se v příjemném prostředí tanečníci
sešli a zatancovali, pedagogové porovnali způsob tvůrčí práce a nechali si poradit
od odborné poroty a všichni, aby se dále
inspirovali.
Už v loňském roce byla přehlídka velmi
podařená a letos kvalitu přehlídky opět
potvrdila organizátorka Martina Hroudová s občanským sdružením S-HLE-DÁVÁNÍ. Už jenom kvůli ní stojí se přehlídky
účastnit. Prostorové zkoušky probíhají
v klidu a během samotné přehlídky je
v zákulisí a v hledišti pohoda. Škoda jen,
že souborů na přehlídce v našem kraji
ubývá? Kladu si otázku „Proč?“ Ale tato
úvaha by byla nejspíš na jiný článek.
Z čtrnácti choreografií patřily 3 ZUŠ Ústí
nad Labem, 3 ZUŠ Klášterec nad Ohří, 2
ZUŠ Kadaň, 2 ZUŠ Most, 2 ZUŠ Teplice a
2 ZUŠ Litvínov.
Krajské přehlídky mají své „vyvrcholení“
v Celostátní přehlídce dětského scénického tance v Kutné Hoře, kde se sejdou
malí tanečníci z celé republiky a mezi
nimi nebude chybět ani choreografie
s přímým postupem „Probuzená louka“
devítiletých tanečníků ze ZUŠ Klášterec
nad Ohří pod pedagogickým vedením
Zory Breczkové.
Odborná porota v ústeckém divadle dále
rozdala ještě několik opodstatněných
ocenění. Choreografie tanečního oboru
v ZUŠ Klášterec nad Ohří také byly mezi
nimi. Choreografie „Z kola ven“ (ZUŠ Litvínov) a Hašteřice (ZUŠ Klášterec n.O.)
získaly ocenění za interpretaci (což je
pochvala za kvalitní taneční a výrazové
vyjádření). Choreografie Houpačka (ZUŠ
Kadaň, Z. Breczková) porota ocenila
hravost, s kterou 8leté tanečnice zvládly
své téma. Choreografie Měření je řešení
(ZUŠ Klášterec n.O.) velmi kladně ocenila
souznění ve skupině, což je pro tanečníky netančící sólo velmi důležité. Vítr ve
vlnách (ZUŠ Kadaň, K. Hadrávková) byla
ukázkou výborné práce s rekvizitou, za
což získala od poroty ocenění.
Za pedagogické vedení si odvezla ocenění Zora Breczková za Probuzenou
louku (ZUŠ Klášterec nad Ohří). Ocenění
a návrh na postup do Kutné Hory mají
také tanečníci z choreografie Za maskou
a Pospolu (ZUŠ Ústí nad Labem).
Poděkování patří organizátorům přehlídky, tanečníkům a hlavně i rodičům,
že vedou své děti k smysluplné činnosti
v jejich volném čase, jako je tvůrčí práce
v oblasti dětského scénického tance.
Zora Breczková, ředitelka ZUŠ

V sobotu 2. dubna se v kláštereckém Kulturním domě uskutečnil historicky první abiturientský ples kláštereckého Gymnázia a střední odborné školy. Jak nám prozradila
zástupkyně ředitele Mgr. Cvrčková, podnět k uspořádání plesu dali sami studenti.
„Nápad uspořádat abiturientský ples se zrodil v okamžiku, kdy začali přicházet naši absolventi – a bylo jich stále víc – kteří si chtěli zakoupit lístek na některý z maturitních plesů.
To je totiž jedna z mála příležitostí, kdy se mohou setkat se svými bývalými spolužáky a
učiteli. Jenomže zdejší kulturní dům není dost velký a maturanti mají vstupenky hlavně
pro své příbuzné a známé, takže bývalí studenti odcházeli s nepořízenou. Proto se nám
zdál abiturientský ples jako dobrý nápad.“ Vzájemné setkání přivítali nejen studenti, ale
V LÁZNÍCH EVŽENIE
také pedagogové. „Samozřejmě že i my máme zájem dozvědět se, jak se našim bývalým
studentům vede, na jakou školu se dostali, co vystudovali, kde pracují... Od roku 2002, kdy
ÚTERÝ
se konaly první maturity, opustilo brány školy 594 absolventů z třiadvaceti maturitních
• 16.00 - 17.00 cvičení pro SENIORY
tříd. Je pochopitelné, že jejich další osud nás učitele zajímá. Na plese proto bude k dispozici
• 17.30 - 18.30 cvičení pro ženy SILUETA
speciálně udělaná třídní kniha se seznamy jednotlivých tříd, kam budou moci studenti ke
• 18.40 - 19.40 cvičení v BAZÉNU
svému jménu doplnit, kde jsou teď, popřípadě, kde skončili jejich spolužáci, kteří na ples
nedorazí,“ prozradila nám v předvečer konání plesu Liesbet Cvrčková.
STŘEDA
Každý, kdo někdy pořádal ples, ví, že to není zrovna levná záležitost. Organizátoři abi• 17.30 - 18.30 cvičení pro ženy SILUETA
turientského plesu ale zvolili poněkud netradiční postup, který nejen že nezruinoval
ČTVRTEK
rozpočet školy, ale v konečném součtu znamenal naopak jeho vylepšení. „Rozhodli
• 17.00 - 18.00 cvičení pro ženy SILUETA
jsme se, že tentokrát nevyužijeme pomoci našich obvyklých sponzorů, ale zajistíme koná• 18.30 - 19.30 RELAXAČNÍ HODINA
ní abiturientského plesu vlastními silami. Vstupenky na ples jsme prodávali za dvě stě
Cvičení pro těhotné dle objednávek!
korun. Nejprve jsme s touto cenou trochu váhali, ale pak jsme si řekli, že je to dobrý způsob,
jak si alespoň trošku přivydělat. Protože jsme si vše udělali sami, včetně vystoupení, která
Prostory jsou limitovány pouze
zajistili naši stávající nebo bývalí studenti, budeme moci výtěžek z plesu použít například
pro 15 osob. Rezervace nutná !!!
na exkurze a další vzdělávací akce pro studenty,“ vysvětlila Mgr. Cvrčková. Jak podotkla
ředitelka Ing. Kovandová, nastala tak poměrně zajímavá situace, kdy se absolventi i
pedagogové školy stali tak trochu jejími sponzory.
Sobotní ples se nesl v duchu „běžného“ vyučovacího dne. Celým plesem provázel
– nebo abychom zůstali u školní terminologie - „výuku vedl“ Mgr. Kodýtek. V průběhu večera se návštěvníkům plesu postupně představili „budoucí studenti“ - děti
z MŠ Bruslička, současní studenti ze IV.G se svým předtančením, taneční skupina Spray-lay pod vedením bývalé studentky Olgy Ratajové nebo autorská módní tvorba
absolventky Zdeňky Bílkové. Po módní přehlídce následovala dražba, ze které si ti
Bližší informace a předběžné
nejvytrvalejší přihazovači odnesli například „Jedličkovu borovičku“, „Rosťův ležák“,
rezervace na e-mail. adrese:
„Pedagogovu krev“, „Zeleného maturanta“ či dort ve tvaru školy. Všeobecné nadšení
instruktorfitness@seznam.cz
vyvolalo vystoupení studentů sexty, kteří ve svých scénkách imitovali některé učitele
Hana Seidlová tel. 732 105 152
tak mistrně, že lidé v sále doslova brečeli smíchy. Velké ovace si vysloužila i čtveřice
pedagogů, která se postarala o tradičně-netradiční půlnoční překvapení. Šarmantním „tanečnicím“ sice
rašily vousy, ale kankán zvládly na
Centrum ekologické výchovy Viana při Schole Humanitas v Litvínově, ve spoluprá- výbornou.
ci s vodárenskými společnostmi Severočeská vodárenská společnost a.s., Severo- První abiturientský ples v historii
české vodovody a kanalizace a.s., Povodí Ohře s. p., Povodí Labe s. p. a mediálním kláštereckého Gymnázia a střední
odborné školy nebyl možná žádný
partnerem časopisem FotoVideo, vyhlásilo u příležitosti světového Dne vody již ples v opeře, ale dozajista splnil to,
12. ročník fotografické soutěže „Voda hrou“. Zatímco mladý klášterecký fotograf co slibovala před jeho zahájením
Jan Parma, který zde v roce 2007 zvítězil s černobílou fotografií „Otázka s odpově- ředitelka Kovandová - měl své osobdí“, se soutěže zúčastnil již potřetí, pro jeho teprve třináctiletou sestru Kamilu byl ní kouzlo.
-laraletošní ročník premiérou. Vernisáž výstavy se uskutečnila 23. března v aule Scholy
Humanitas. Snímky obou sourozenců byly vystaveny mezi nejúspěšnějšími fotoNatálie Knězová
grafiemi, největší zájem sklidila Kamilina fotografie sochy Klášterecké moudré
z lázeňského parku. Účastí v soutěži „Voda hrou“ ale aktivity Kamily Parmové v
oblasti fotografie nekončí. V současné době prezentuje Základní školu Krátká v
mezinárodní soutěži „Mladí fotografují památky“ vyhlášené Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
-lara-

foto: www.profifotoart.cz

VTANČILI JSME
DO JARA

Skládání pásovým dopravníkem
dle možností za 300,- Kč.
Ceny uhlí jsou uvedeny při objednávce od 30q včetně dopravy a DPH.
Nad 30 km účtujeme dopravu.

Dominik Plomer

Karolína Černá

Lucie Urbanová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ / KULTURNÍ PROGRAM

veterinární okénko

KAM ZA KULTUROU ....
do 18. dubna
Zámek
O ČEM SNÍ DĚTI
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Školní
do 29. dubna
Městská knihovna - minigalerie
VELIKONOČNÍ DEKORACE
Prodejní výstava Pavly Salačové
do 29. dubna
Městská knihovna - odd. pro dospělé
HAND MADE ŠPERKY
Prodejní výstava Soni Tyslové
do 30. dubna
Zámek
ANGLIČÁKY NA ZÁMKU
7. dubna v 19 hodin
Kino Svět
TANTRA
ČR 2011, 77 minut.
Mládeži do 18 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
8. dubna v 17 hodin
Kino Svět
NA VLÁSKU
USA 2010, 92 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

ké titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
14. dubna v 19 hodin
Kino Svět
SPRÁVCI OSUDU
USA 2011, 106 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
15. dubna v 19 hodin
Kino Svět
ČERNÁ LABUŤ
USA 2010, 108 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
16. dubna v 19 hodin
Kino Svět
LONDÝNSKÝ GANGSTER
USA/VB 2010, 103 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 75,- Kč
19. a 20. dubna v 19 hodin
Kino Svět
VARIETÉ
USA 2010, 119 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

náš
tip

22. pátek v 19.00 hodin

ODCHÁZENÍ*
ČR 2011, 97 minut.

Bývalý prezident a dramatik
Václav Havel debutuje jako
režisér filmovou verzí své
celosvětově úspěšné hry
Odcházení. Příběh filmu
se odehrává ve zlomovém
okamžiku života Dr. Viléma
Riegera (Josef Abrhám), který po dlouhá léta zastával
funkci kancléře. O tu však v
nedávné době přišel a ačkoliv se snaží nedat nic najevo, v
podstatě se mu zhroutil svět.
Musí se vystěhovat z vládní
vily, která se už za ta léta stala jeho domovem. Zároveň - a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí, svého „dvora“,
a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal: z patolízalského tajemníka (Oldřich Kaiser) se
vyklube zrádný had, z protivného byrokrata (Jiří Lábus) jediný věrný, starší Riegrova
dcera (Tatiana Vilhelmová) zvolna ustupuje od svého původního úmyslu otce ubytovat
u sebe, mladší dcera (Ivana Uhlířová), která se zdála být jen jakousi ozdobou rodiny, je
naopak jediná, kdo hledá reálné východisko. Z vyšších míst přichází Riegerovi nabídka,
že by ve vile mohl zůstat, kdyby veřejně podpořil svého cynického protivníka (Jaroslav
Dušek). Tato výzva je navíc doprovázena vydíráním pomocí kompromitujících dopisů,
které jsou Riegrovi nepřátelé připraveni nabídnout bulvárním plátkům. Dokáže zlomený
Rieger odolat nebo ho čeká zoufalá a ponižující kapitulace?
Mládeži přístupné, Vstupné: 70,- Kč

9. dubna od 20 - 02 hodin
Kulturní dům
DIVOKÝ DIVADELNÍ PLES
Zveme všechny na tradiční ples divadelníků.
Vstupné: 5 $ nebo 90 Kč

20. dubna od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
SETKÁNÍ S TAJEMNEM
Beseda s Olgou Krumlovskou na téma
astrologie.
Vstupné: 50,- Kč

11. a 12. dubna v 17 hodin
Kino Svět
FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
ČR 2011, 75 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč

21. dubna v 19 hodin
Kino Svět
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
USA 2010, 109 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

13. dubna v 19 hodin
Kino Svět
BIUTIFUL
Španělsko/ Mexiko 2010, 148 minut, čes-

22. dubna od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
DUO TERES
Koncert profesionálního hudebního dua
Pořádá Základní umělecká škola

Tel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

Rolety látkové, řetízkové
Sítě proti hmyzu
Těsnění do oken a dveří
Žaluzie-horizontální, vertikální:
* na plastová okna * na EURO okna *na okna VELUX
* celostínící * na hliníková okna

Vážení majitelé zvířecích členů
rodiny,
dnešní článek bude věnován opět
aktuálnímu tématu, které souvisí
s jarním obdobím, které konečně
převzalo žezlo vlády od dlouhé a
bílé zimy.
S jarem a oteplením se znovu hlásí
ke slovu vnější parazité, zejména
klíšťata, blechy, svrab ale i další.
Jak u pejsků, tak u kočiček je
důležité předcházet napadení
parazity, jelikož můžou přenášet
různé závažné infekce, způsobují
zánět kůže a mohou vyvolat alergickou reakci.
Existuje několik možností prevence. První z nich je antiparazitární
obojek, který má účinnost celou
sezónu, tzn. 5 až 6 měsíců. Některé z nich působí i proti komárům a
pakomárům, většinou jsou odolné
proti vodě. U koček, které chodí
i ven, ovšem existuje riziko, že se
mohou obojkem za něco venku
zachytit. Důležité je zvolit vhodný obojek u veterinárního lékaře,
jelikož vámi zakoupené obojky v
hypermarketech nemusí být vždy
účinné. Druhou možností je pipeta, která se aplikuje přímo na kůži
po rozhrnutí srsti mezi lopatky. Ta
však účinkuje jen omezenou dobu
- tři měsíce na blechy a měsíc na
klíšťata, proto je nutná opakovaná
aplikace. Existují také antiparazitární spreje, u kterých je ovšem těžké
nadávkovat potřebné množství.
Rozhodně ale nepoužívejte spreje
určené pro psy na kočky! Jsou pro
ně toxické.
Zapomenout byste neměli ani
na vnitřní odčervení. Škrkavky a
tasemnice jsou přenosné i na člověka! Odčervení proti vnitřním parazitům by se mělo minimálně jednou
za tři měsíce zopakovat. Také u
vnitřního odčervení existuje více
způsobů podání. Tabletou nebo
pastou, která odčerví zvíře jednorázově. To znamená, že již druhý den
může zvíře vnitřní parazity venku
opět dostat. Pokud již v trusu vidíte
parazity, je nutné tabletu za 10 dní
podat znovu. Pokud máte problém
u kočky, které tabletu nemůžete
žádným způsobem podat, existuje pipeta, která se rovněž aplikuje
na srst mezi lopatky. Důležitá souvislost mezi vnitřními a vnějšími
parazity je u blech, které jsou mezi
hostiteli tasemnic z myší a potkanů.
Proto je při napadení blechami nutné také vnitřní odčervení!!
V souvislosti s blechami se často u
psů vyskytuje alergie na bleší kousnutí. Po napadení blechami vzniká
zánět kůže, který se nejmasivněji a
typicky vyskytuje zejména u kořene ocasu, kde vzniká zarudlé místo
bez srsti, které velmi svědí. Těmto
místům se říká hot-spots. V této
situaci je nutný antiparazitární program, dezinfekce a oholení místa a
přeléčení dermatitidy antibiotiky.
U kočiček začne být aktuální kočičí ušní svrab, který kočky přenáší
mezi sebou, ale může se jím nakazit
i pes, fretka, morče apod. Parazité v
uchu vytváří hnědé krusty. Prvotní
svědění přechází v bolestivost uší,
kočka si pořád uši drbe. Je nutné
aplikovat antiparazitární pipetu,
uši vyčistit čistícími kapkami a v případě velkého zánětu přeléčit ještě
antibiotickými ušními kapkami.
Věřím, že tyto informace pro Vás
byly nějak užitečné. Pokud máte
nějaké téma, o kterém byste se
chtěli dozvědět více – můžete nám
poslat námět na další článek na
vetmeda@email.cz, zavolat nebo
přijít osobně. Jakékoli dotazy Vám
rádi zodpovíme.
MVDr. Petra Honomichlová,
Veterinární klinika U Koupaliště

50 + 50 = 2x zlatá svatba
V sobotu 26. března si v obřadní síni kláštereckého zámku připomněli 50. výročí svého sňatku manželé Knapovi. Miloslav Knap a Jaroslava Vopičková se poprvé potkali ve
Vernéřově a tato dnes již neexistující obec byla také svědkem jejich prvních schůzek.
Podobně jako velká většina jejich sousedů, i rodiče manželů Knapových do severních
Čech přistěhovali odjinud. Rodina Miloslava Knapa pocházela z obce Mořina, co by
kamenem dohodil od Karlštejna, rodina Jaroslavy přišla po 2. světové válce do Vernéřova ze Zduchovic nedaleko Kamýka nad Vltavou.
Bylo to prý láska jako trám, ale mladí lidé museli překonat nejednu překážku (vojna,
nepřízeň mezi rodinami, kolektivizace zemědělství) než si tehdy dvaadvacetiletý Miloslav a jedenadvacetiletá Jaroslava mohli říct na kadaňské radnici své „ano“. Psal se 25.
březen 1961. Novomanželé se přestěhovali do Klášterce, kde se jim postupně narodili tři děti. Po nejstarší dceři Milušce přišli na svět synové Jaroslav a Petr. Deset let prožitých v Klášterci ukončilo další stěhování, tentokrát do Kadaně. Oba manželé vystřídali
během života vícero povolání, ale nakonec oba zakotvili u Vojenských Lesů. V roce 1985
se odstěhovali z Kadaně do rodinného domku Vojenských lesů v Okounově, kde bydlí
dodnes. Radost ve stáří jim dělá nejen zahrádka a malé hospodářství, ale především pět
vnoučat. Během uplynulých 50 let spolu manželé Miloslav a Jaroslava Knapovi prožili
chvíle šťastné i smutné. Stáli při sobě i v té nejtěžší době, kdy tragicky zahynul teprve
jedenadvacetiletý syn Jaroslav. Jak se u příležitosti zlaté svatby přítomní shodli, všechny
peripetie života včetně zdravotních problémů spolu zvládají absolutně na jedničku a
jsou pro své děti i vnuky velkým vzorem.

O necelý týden později zažila zámecká obřadní síň zlatou svatbu podruhé. Za přítomnosti svých dětí, vnoučat a dalších příbuzných si tu svůj svatební slib po padesáti letech
zopakovali manželé Fialovi. I když se Jindřich ani Miroslava v tomto kraji nenarodili paní Fialová přišla na svět v Praze, rodiče jejího manžela byli volyňští Češi - prožili zde
oba prakticky celý život, i když na různých místech. Miroslava je Kralupačka, Jindřich
Fiala prožil dětství na Žatecku. Seznámili se na zemědělské škole v Žatci, kde oba studovali. Jindřich se poté přestěhoval do Kralup, kde se 1. dubna 1961 vzali. A proč právě
na apríla? Nehledejte za tím žádný žertík, podle manželů Fialových je k tomu vedly čistě
pragmatické důvody. V tu dobu se zrovna slavily Velikonoce a protože byly tři dny volna
a k rodině navíc přijela spousta příbuzných, rozhodli se Jindřich a Miroslava spojit svatbu s velikonočními svátky. V Kralupech u Chomutova prožili manželé Fialovi dvanáct
let. Podle jejich slov to bylo nejkrásnější období jejich společného života - byli mladí,
zdraví a narodili se jim zde nejprve syn a pak dcera. Jen s těžkým srdcem se rodina v
roce 1973 loučila se svým domovem. Obec Kralupy potkal podobný osud jako řadu
jiných v tomto kraji - padla za osud těžbě uhlí. Manželé se přestěhovali do Klášterce, kde
si nakonec prý už zvykli.
A rada manželů Fialových na šťastné a dlouhé manželství? Láska, ale hlavně respekt k
tomu druhému a vzájemná úcta.
-lara-

Přišlo na adresu redakce ...
Barometrem úspěšnosti jsou diváci
reakce na článek „Byla to úspěšná sezóna“ - klnoviny 6/2011
Nesouhlasím s názorem trenéra. Tvrdím, že sezóna byla naprosto identická
jako poslední roky. Co je platné, že Klášterec rok co rok suverénně vyhrává
základní skupinu, když končí pod vrcholem.
Proč nemůžeme hrát baráž o 1. ligu? Co je to platné, že v závěru základní
části nastoupilo několik hráčů z domácí juniorky, když na začátku dalšího
ročníku budou sedět na bidle a trpělivě čekat, kolik cizích hokejistů přijde
z Kadaně a Chomutova.
Domnívám se, že ještě několik „takových to úspěšných sezón“ a diváci přestanou úplně chodit. Chtěl bych zase jednou zažít plný dům a slyšet fandy
až na novém sídlišti. Až letos Chomutov otevře nový hokejový stánek, tak
opět ubude diváků a i sponzorů. Těžko se bude hledat sponzor, který by
sponzoroval klub, který má zakázáno postoupit a jeho vrcholem je jakési
srandovní mistrovství světa neregistrovaných koncem března.
Problém vidím v projektu 3K. Jeho vedení přikleplo našemu hokeji poslední pozici v okrese Chomutov a tím i vystavilo stopku rozvoji hokeje. Domnívám se, že ani trenér Jäger není spokojen s projektem, když si stěžuje, že
vrátivší hráči z Kadaně neměli čas na odpočinek a začala se projevovat
únava. Možná, že je to úmysl ze strany vedení 3K.
Jsem místní patriot a chtěl bych, aby se i v Klášterci jednou hrál prvoligový hokej. Domnívám se, že zakladatelé kláštereckého hokeje, ale i ti věrní
diváci si zaslouží derby Klášterec – Kadaň, Klášterec – Chomutov apod.
Ještě štěstí, že mrňatům se líbí rolba a náctiletí mohou vesele randit, jinak
jsme bez diváků.
Bc. Jaroslav Krejsa
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Karatisté vybojovali první jarní body
V polovině března se klášterečtí a
kadaňští karatisté zúčastnili prvního
letošního národního poháru dorostenců, juniorů a seniorů v Bílině.
V soutěžích národního poháru získávají karatisté body do mistrovství
republiky.
„Dobrého úspěchu dosáhla Bára Malčánková, která poprvé v seniorkách
vybojovala šesté místo, takže se dostala
do semifinále a finále jí uteklo jen o dvě
místa,“ vzpomínal na výkony svých
svěřenců trenér Josef Patík. „V juniorkách skončila třetí v kata. Kumite nešla,
protože má problémy s kolenem.“
Zraněné koleno bylo také podle slov
Báry Malčánkové příčinou třetího místa v kategorii juniorek. „Ale co je pro
mě veliký úspěch, je to, že jsme v únoru
společně se Štěpánem Krejčíkem složili
v Praze u našeho velkého Šihana Očiho
první technický stupeň dan a tedy černý
pásek,“ dodala karatistka Malčánková.
V kata starších dorostenek si výborně
vedla Zuzana Struková, která v této
kategorii startovala úplně poprvé a
hned skončila na třetím místě. Velmi
dobrý výkon předvedl na národním

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

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

M&M reality a.s. pobočka Chomutov

přijme realitní makléře
Tel. 777 808 886
email: zfibrich@mmreality.cz
Tým juniorek ve složení Martina Kůsová, Zuzana Struková a Bára Malčánková

poháru kadaňský karatista Michal
Levý. Ve velké konkurenci skončil
v kategorii juniorů na čtvrtém místě.
Skvěle si karatisté vedli také v soutěži týmů. V kategorii juniorek skončil tým ve složení Bára Malčánková,
Martina Kůsová a Zuzana Struková
na prvním místě. Seniorský tým ve

Důrazný Černý se prodral přes chomutovského obránce a hlavičkou našel
Papouška, který zvýšil na 3:1. Na konci
zápasu korunovali hosté svou snahu
druhým gólem, když potrestali nedůslednost klášterecké obrany. Jakub
Pohlot v rozhodující chvíli minul míč a
chomutovský Šimon snížil v pádu na
3:2. To bylo ale také poslední vzepětí
hostů, a Klášterec tak nakonec vyhrál
v důležitém utkání 3:2.
„Z prvního zápasu jsme samozřejmě měli
strach, jak přijede soupeř posílený, protože jeho áčko hrálo včera,“ řekl nám po
zápase trenér Jiří Janda. „Sám jsem byl
překvapený, jak hosté hráli špatně. První
gól jim rozhodčí daroval, nejspíš se upískl, protože to malá domů nebyla. Chvíli
nám trvalo, než jsme se otřepali, ale pak
jsme začali bojovat a ve dvou minutách
jsme otočili skóre. Musím poděkovat hráčům za to, jak dřeli a bojovali.“

složení Ondřej Novotný, Štěpán Krejčík a Ondřej Struk vybojoval stříbro
a stejný kov si odvezli v kata týmech
juniorů Štěpán Krejčík, Ondřej Struk
a Jan Kříž.

Michal Biša boduje i v zahraniční konkurenci
Vrchol juniorských snowboardových závodů v České republice a
zároveň poslední závod sezóny
pod hlavičkou WSF (World snowboard federation) se uskutečnil
tento víkend ve Špindlerově Mlýně. Na Protest East Rookie Fest se
sjeli nejen jezdci z Čech, ale mezi
25 závodníky nechyběli ani borci
z Finska, Itálie, Rakouska či Polska.
Špindlerovský East Rookie Fest spadá do největšího juniorského světového seriálu snowboardových
závodů World Snowboard Tour, ze
kterého v minulosti vzešly hvězdy jako Peetu Piroinen, Gjermund
Braaten nebo loňský vítěz Roope
Tonteri, kterého si můžete pamatovat coby aktuálního vítěze Burton
European Open.
Díky skvěle připravenému parku
ve Špindlu se opět mohl jet závod
v jedinečném formátu, který v sobě
zahrnuje U-rampu, rail a 19metrový skok. Jezdci byli rozděleni do

Atleti bez medaile neodjíždějí
Stává se již pravidlem, že téměř celá
výprava získá medaili. Na přespolním
běhu v Krásném dvoře jsme získali 5
medailí ze 7 možných. Sbírku začaly v kategorii dívky do 9 let zlatem
Hanička Čechová a stříbrem Maruška
Dvořáková. V kategorii chlapců do 11
let přispěl bronzem Vašek Zahrádka,
když na cílové čáře předběhl oddílového kolegu Marcela Červenku. 6.
místem je doplnil Ondřej Hrubiško.
Své kvality opět prokázal zatím neporažený Lukáš Bartoň. V kategorii mladších žáků si suverénně doběhl pro
další zlatou medaili. Na druhém místě
doběhl Ondřej Chloupek. Oba měli
před ostatními velký náskok. Poslední
víkend v březnu jsme zajeli na přespolní běh do Mostu. Vzhledem k tomu, že
nebyla vypsaná kategorie pro ročníky
2002 a ml., musela Maruška a Hanička
běžet v kategorii 2000. Tam ovšem na
starší děvčata nestačily a mezi nejlepší tři se nedostaly. Konkrétní umístění
nám není známo, jelikož pořadatel
ještě neposlal výsledky. Medaili si
ale odvezli Vašek Zahrádka za 2. místo v kat. do 11 let, Lukáš Bartoň za 1.

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

Fotbalisté zahájili jarní část sezony
Klášterečtí fotbalisté nastoupili poslední březnovou neděli k prvnímu utkání
jarní části 1. A třídy krajského přeboru.
Soupeřem jim bylo béčko Chomutova,
které se s Kláštercem dělilo o sousední příčky tabulky. Hosté ve spolupráci s rozhodčím začali lépe. Obranný
odkop domácího hráče vyhodnotil
hlavní sudí jako malou domů a chomutovský Tomáš Holub přímý kop
z devíti metrů s přehledem proměnil
ve vedoucí gól. Do přestávky hosté
také vedení udrželi, ale po poločase
se začaly na trávníku dít věci. Nejprve
si chomutovského gólmana vychutnal
krásnou střelou z pětadvaceti metrů
Petr Papoušek a bylo vyrovnáno. O dvě
minuty později už domácí vedli. Tomáš
Černý usměrnil míč do sítě patičkou a
bylo to 2:1.
V 67. minutě zafungovala spolupráce
Tomáše Černého a Josefa Papouška.

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří

místo a Ondra Chloupek za 2. místo
v kat. mladšího žactva. Na první dubnový víkend jsme se vydali do Žatce.
V místním parčíku byly pořadateli připraveny velmi náročné kopcovité tratě, ale odměnou byly pěkné pohárky
v každé kategorii. Maruška Dvořáková
jako jediná nevystoupala na stupně
vítězů, když doběhla na 6. místě. Vác-

lav Zahrádka vybojoval 3. místo. Lukáš
Bartoň a Ondra Chloupek si opět s jistotou pohlídali své tradiční 1. a 2. místo. V kategorii žen získala druhé místo
trenérka Veronika Blašková. V sobotu
9. dubna odjíždí atleti na Krajské přebory v přespolním běhu do Bíliny.
Doufáme, že potvrdí své výsledky a
nějakou medaili opět přivezou.

dvou kategorií, a to do 15 a do 18
let. V nejmladší kategorii bojoval i
klášterecký Kuba Král, který sázel
na jedinou kartu, a to vítězství.
Bohužel se mu nepodařila odjet
ani jedna jízda čistě, a tak z toho
nakonec nebyla ani bedna. Snad se

mu bude více dařit v Rumunsku na
posledním postupovém kole.
Po kategorii dětí se do rampy a
skoku pustili junioři (rookies), kde
jsme měli zastoupení Michalem
Bišou. Z vyhrocené kvalifikace,
kde se bohužel zranil Dušan Kříž,
postupovalo šest jezdců a Michal
svou jízdou jen těsně proplul do
finále. To ho nabudilo k výkonu,
který komentoval jako jízdu sezóny,
a vyhoupl se na třetí místo celkově. Jeho jízda s 540 v rampě a 720
na skoku byla prostě skvělá. Před
Michala se dostali 1. Teemu Lambert (FIN), 2. Martin Mikyska (CZE),
další umístění ve finále: šesté místo
Vesa Makarainen (Fin), páté Angelo
Gastl (AUT), čtvrté místo lokál ze
Špindlu Dan Paulíček (CZE).
Michalovi a jeho českým kamarádům blahopřejeme za skvělé
výsledky v mezinárodní konkurenci
a přejeme mnoho dalších úspěchů
v jejich sportovní kariéře.

Šachový turnaj již podesáté
V sobotu 26. března se na klášterecké
Základní škole v Krátké ulici uskutečnil
již 10. ročník šachového turnaje mládeže zařazeného do 9. ročníku seriálu
Grand Prix Ústeckého šachového svazu. Turnaje se zúčastnilo 124 mladých
šachistů, kteří se utkali v kategoriích
mladších a starších žáků a dorostu.
„S turnajem jsem naprosto spokojený,“
usmíval se v jeho průběhu ředitel Petr
Gruss. „Zatím jen dvacetiminutové zpoždění. Vždycky to ale v pohodě dohoníme. Děti jsou klidné, nic se neděje, je
to paráda.“ V kategorii mladších žáků
vyhrál Jan Vykouk z Mostu. Domácí Robert Šponták a Ivan Kotlík sice
skončili na chvostu, ale byl to jejich
teprve první turnaj v ostré konkurenci.
Mnohem lépe se dařilo kláštereckým
šachistům v kategorii starších žáků.
Žák kláštereckého gymnázia Ondřej
Toman s přehledem celou kategorii
vyhrál, když získal 6,5 bodu ze sedmi
možných. V kategorii dorostu skončil
Drahomír Krásný na sedmém místě
a největší naděje domácích Helena
Grussová se nakonec musela spokojit
„pouze“ s druhým místem, když podlehla v jediném utkání proti budou-
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Helena Grussová

címu vítězi Lukáši Klementovi z Mostu. „Pořadatelem turnaje je tradičně
šachový oddíl klášterecké tělovýchovné
jednoty ve spolupráci s domem dětí a
mládeže,“ dodal Petr Gruss. „A letos nás
podpořila ZŠ Krátká, která nám zapůjčila
prostory.“

Ondřej Toman
Nové číslo vyjde 19.
21. června
dubna 2011
2008
Uzávěrka příštího čísla je
13.
11.04.
6. 2008
2011
Uzávěrka pro inzerenty je
15.
13.04.
6. 2008
2011

