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Klášterec se prezentoval na mezinárodním veletrhu Holiday World
Po lednovém veletrhu GO-REGIONTOUR v Brně se Klášterec nad
Ohří představil jako zajímavá
turistická destinace také návštěvníkům veletrhu Holiday World.
Jubilejní 20. ročník prestižního
středoevropského veletrhu cestovního ruchu se uskutečnil na
pražském výstavišti ve dnech 10.
až 13. února, a to souběžně s dalšími dvěma veletrhy - TOP GASTRO a GOLF WORLD PRAGUE.
Pro profesionály z oblasti cestovního ruchu i milovníky cestování z řad
široké veřejnosti přichystali organizátoři veletrhu i samotní vystavovatelé kompletní nabídky nadcházející hlavní turistické sezony. Na ploše
přes 17 tisíc m2 se představilo celkem
693 vystavovatelů ze 47 zemí světa.
Mezi tradičními vystavovateli z řad
našich geografických sousedů se
představila velmi silná sestava zemí
ze Středomoří, ve výstavních pavilonech nechyběly ani exotické země
jako Thajsko, Kuba, Dominikánská
republika, Indonésie, Sýrie, Tunisko,
Izrael a další. Obnovenou premiéru
zažily expozice Egypta, Jamajky a
Maroka a jako úplní nováčci se letos
na veletrhu HOLIDAY WORLD představil Vietnam, Filipíny, Korea, Etiopie a zástupce Senegalu a Keni.
Významnou část vystavovatelů
tvořily české a slovenské regiony ve
formě krajů, regionálních subjektů
nebo samostatných měst. Návštěvníci měli možnost na veletrhu
„procestovat“ celou naši republiku a
seznámit se s místními turistickými
atrakcemi a možnostmi trávení volného času.
Výstavní stánek města Klášterce
lákal návštěvníky veletrhu nejen
řadou propagačních materiálů zámku, města i lázní, ale také nabídkou
turistické 3K karty. Nechyběla ani
tradiční autogramiáda Jaroslava
Svěceného spojená s prezentací
hudebního festivalu Klášterecké
hudební prameny.
-lara-

FINANČNÍ ÚŘAD V KADANI
INFORMUJE
Pro usnadnění podání daňových přiznání k dani z příjmů bude možno
daňová přiznání podat i v salonku
Městského úřadu v Klášterci nad
Ohří, a to ve středu 16. a 23. března
2011 od 12.00 do 17.00 hodin.
Pro úplnost dodejme, že od 1. 1. 2011
s účinností daňového řádu dochází u
některých daňových přiznání, hlášení
nebo vyúčtování k posunu termínu
pro jejich podání. Poslední možnost
k včasnému podání přiznání a zároveň i splatnost daně se posouvají o
jeden den z posledního březnového
dne na 1. 4. 2011.

Jsou přechody ve
městě bezpečné?
Neuplyne snad jediný rok, aby v Klášterci nedošlo ke zranění na přechodu.
V několika případech si srážka chodce a vozidla vyžádala dokonce oběť
nejvyšší - lidský život.
více čtěte na straně 2.

Kde se vzala?

Železniční lávka možná zmizí už letos
Již více než čtyři roky je lávka přes
železniční přejezd v Miřeticích mimo
provoz. Téměř čtyřicet let starou kovovou konstrukci nechalo město uzavřít
na podzim roku 2006 kvůli bezpečnosti. Protože se díky novému zabezpečovacímu zařízení, jenž podstatně zkrátilo čekání před železničním přejezdem,
zdála několikamilionová investice do
opravy lávky jako zbytečná, rozhodla
rada města v dubnu 2007 o její likvidaci. Pak se dlouhou dobu nic nedělo, až se zdálo, že zodpovědná místa
na celou věc zapomněla. Jak nám ale
potvrdila vedoucí odboru místního
hospodářství a dopravy Ing. Slunečková, příprava na demolici lávky běží
naplno. Jak ale dodává, bude to náročná akce jak po stránce přípravy, tak z
hlediska samotného provedení. Jedná
se totiž o velmi specifickou záležitost,
a s přípravou zadávací dokumentace
k výběrovému řízení tak bude muset
městu pomoci specializovaná firma.

Samotnou likvidaci musí provést zkušená firma, která bude mít k dispozici
potřebnou techniku. Náročné to bude
i organizačně. K lávce je poměrně
špatný přístup, dole jsou koleje, nahoře trolejové vedení. Musí se počítat s
výlukou na trati i s uzávěrkou provozu

na přilehlé silnici. V současné době
vedení odboru místního hospodářství
čeká na vyjádření Správy železniční
dopravní cesty. Pokud vše klapne
podle plánu a v rozpočtu se najde dost
peněz, mohlo by k demolici lávky dojít
už v letošním roce.
-lara-

foto: archiv (2005)

V uplynulých dnech zavítal na sídliště
nezvyklý návštěvník – labuť. Přítomnost velkého bílého opeřence místní
obyvatele značně překvapila, což
dokládá i množství telefonátů, které
zaznamenala jak městská a státní
policie, tak pracovníci městského úřadu. Lidé se obávali, že labuť hovící si v
kaluži mezi paneláky zamrzne a pojde
hlady nebo žízní. Ze strachu o její život
se jí někteří dokonce pokoušeli dát
něco k snědku. Odborníci, které oslovili zaměstnanci odboru životního
prostředí zdejší radnice, ale podobné
snahy o záchranu nedoporučují. „Lidé
by určitě neměli labuť ničím krmit. V případě, že zde nebude mít potravu, sama
změní stanoviště. Podle doporučení
odborníků je to jediný vhodný způsob,
jak labuť tuto lokalitu sama opustí a již
se sem nevrátí. Krmením ztrácí labuť
přirozené instinkty a soucit lidí je v tomto případě bohužel spíše na škodu,“
vysvětluje Ing. Slunečková.
Labutě si tedy v jejím vlastním zájmu
nevšímejte, můžete pouze dohlédnout na to, aby jí nikdo úmyslně neubližoval.
-lara-

Stovky měst vyvěsí solidárně tibetskou vlajku
10. března zavlaje na klášterecké
radnici po dvou letech opět tibetská vlajka. Zatímco v loňském roce
zůstala červenomodrožlutá zástava „v šuplíku“, tentokrát se Klášterec nad Ohří k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ připojí.
Celosvětová akce Vlajka pro Tibet
vznikla v polovině devadesátých
Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server

let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká
republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996 a
v loňském roce ji v ČR podpořilo
364 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Klášterec se letos
k akci připojí již pošesté. Podle

www.klnoviny.cz

informačního portálu občanského sdružení Lungta zavlála tibetská vlajka na klášterecké radnici
v letech 2003, 2004, 2005, 2008 a
2009.
Dne 10. března 2011 si tak spolu se stovkami dalších měst a
obcí připomeneme již 52. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů.
-lara-
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Přechody ve městě
Mezi nejrizikovější přechody v Klášterci
patří jednoznačně ty na „třináctce“. Je
proto pochopitelné, že se město snaží
bezpečnost na těchto přechodech zvyšovat. V loňském roce se podařilo zajistit
nasvícení dvou frekventovaných přechodů na silnici I/13 u Stavebního bytového
družstva a letos jsou v rozpočtu připraveny finanční prostředky na úpravu dalších
přechodů. Jak nás informovala vedoucí
odboru místního hospodářství, dopravy
a životního prostředí Ing. Slunečková,
doplňující nasvícení by mělo být nainstalováno na přechody v ulici Osvobozená
(u Penny marketu a přechod směrem ke
světelné křižovatce) a také u přechodu na
autobusovém nádraží směrem k parčíku,
kde je nyní viditelnost opravdu špatná. K
úpravě přechodu dojde také v souvislosti
s probíhající rekonstrukcí ulice Ciboušovská.

MATEŘSKÁ ŠKOLA UŽ NA VÁS VOLÁ
Máte zájem o kvalitní předškolní vzdělávání pro své dítě – přijďte se podívat
do MŠ ve Školní ulici. 14 a 15. března 2011 od 9,00 do 16,00 hodin bude probíhat zápis dětí do mateřské školy pro další školní rok. Při této příležitosti se
můžete i se svými dětmi podívat do naší školy a prohlédnout si její prostory.
Má-li vaše dítě zdravotní handicap, seznámíme vás s možností zařazení do
speciální třídy, kde pracují učitelky s příslušným speciálním pedagogickým a
logopedickým vzděláním. Pokud má vaše dítě problémy se správnou výslovností a potřebuje logopedickou péči, může být zařazeno do třídy s rozšířenou
jazykovou výchovou nebo můžete využít možnosti navštěvovat logopedická sezení spolu se svou ratolestí. V dnešní době neustále přibývá dětí, které
mají problémy se správnou výslovností, což je potom nemalý problém při
vstupu do ZŠ. Logopedii vám nabízíme samozřejmě bezplatně v rámci školního vzdělávacího programu. Z dalších zajímavých činností jsou to například
základy angličtiny pro předškoláky, plavání nebo aerobik. Vaše děti si mohou
v tělocvičně vyzkoušet náš nafukovací hrad, překážkovou dráhu a další atraktivní nářadí a pomůcky. Už se na vás těšíme!
Anna Tussetschlägerová

„Na základě doporučení z dopravního
inspektorátu se v současné době dělají
některé menší změny v projektu a čekáme
také na vyjádření vlastníka komunikace
Ředitelství silnic a dálnic. Až budou všechny nezbytné podklady kompletní a dovolí
nám to počasí, chtěli bychom zahájit stavební práce,“ přiblížila nám časový harmonogram Ing. Slunečková.
Kromě již zmíněného nasvícení jsou v
plánu i další opatření. „V letošním roce připravujeme umístění výstražného světelného panelu u přechodu u Kulturního domu,
a to jak ze směru od Karlových Varů, tak ze
směru od Chomutova. V tuto chvíli čekáme
na vyjádření vlastníka silnice Ředitelství
silnic a dálnic, posvěcení od dopravního
inspektorátu už máme.“
Ve snaze zvyšovat bezpečnost přechodů
chce město pokračovat i v následujících
letech. Horkým kandidátem je podle Ing.
Slunečkové například přechod na silnici
I/13 u hotelu Bohemia Excellent. -lara-

Firma ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Mezinárodní firma zabývající se výrobou elektrotechnických komponentů a
komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozici:

Programátor webových aplikací
Základní požadavky:
SŠ vzdělání technického směru
znalost německého nebo anglického jazyka
pokročilá znalost operačních systému Windows a MS Office
programování v PHP, HTML
znalost SQL databází

Správce sítě
Základní požadavky:
SŠ vzdělání technického směru
znalost německého nebo anglického jazyka
pokročilá znalost operačních systému Windows a MS Office
dobrá znalost HW (PC, tiskárny a ostatní periférie)
orientace v sít´ovém prostředí (Ethernet, TCP/IP)

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
finanční příspěvky na dovolenou a na vánoce
5 týdnu dovolené
profesní vzdělávání a další zaměstnanecké výhody

Životopisy posílat na: michaela.zemanova@zf.com
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz

Anketa o spokojenosti občanů skončila.
Na počátku letošního roku proběhla
na internetových stránkách města
rozsáhlá anketa, která měla za cíl zjistit spokojenost občanů s odpadovým hospodářstvím města. Ankety
se zúčastnilo celkem 133 respondentů, převážně ze sídlišť. Názory
občanů, které v anketě zazněly,
byly v řadě případů velmi kritické.
Jak hodnotí výsledky ankety odbor
místního hospodářství, který má
problematiku odpadů na starosti? Je
kritika občanů oprávněná? Chystají
se nějaká opatření ke zlepšení situace? O tom všem jsme si povídali s
vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí
Ing. Slunečkovou a referentkou téhož odboru Simonou Novákovou.
Z výsledků ankety vyplývá, že
více než dvě třetiny lidí považují
četnost svozů za nedostatečnou.
Podle většiny z nich by bylo ideální, aby se kontejnery vyvážely 2x
týdně.
V tomto případě je kritika ze strany
občanů zapříčiněna jednoznačně
neznalostí. Zatímco lidé v rodinných
domcích mají o termínech vývozů
dokonalý přehled, na sídlištích to lidé
příliš nesledují a často pak nemají
představu o tom, jak to ve skutečnosti funguje. Většina těch, kteří se
ankety zúčastnili, bydlí na sídlištích a
právě tam se odpad vyváží pravidelně 2x, v některých částech dokonce
až 3x týdně. Protože ale svozová firma chtěla za tyto třetí vývozy zaplatit navíc, rozhodli jsme se věc vyřešit
tak, že se bude všude vyvážet 2x,
ale na ta nejexponovanější místa se
přidají nádoby. Celkem se to bude
týkat asi sedmi kontejnerových stání.
Jenom pro úplnost dodávám, že dva
vývozové dny v týdnu se praktikují
podle schváleného harmonogramu
už řadu let. Vyváží se i během svátků,
a to jak vánočních, tak velikonočních. V tomto případě se dělají i tzv.
„mimořádné vývozy“.
Podobná kritika zazněla v anketě i na adresu vývozu tříděného
odpadu. Jak je to tedy se svozy v
případě separace?
Svoz PET lahví probíhá 2x týdně, papír
a sklo se vyváží jedenkrát týdně. Spíš
než v četnosti svozů je u tříděného
odpadu problém v objemu odpadových nádob. V současné době jsou
na většině míst pouze menší popelnice. Již v loňském roce jsme proto
žádali EKO-KOM o jejich výměnu za
větší kontejnery a v letošním roce by
mělo dojít k výměně zhruba čtyřiceti
240litrových popelnic na PET lahve a
papír za stejný počet 1100litrových
kontejnerů. Nádoby na sklo zatím
dostačují.
V anketě zazněl názor, že se město
při třídění zaměřuje jen na suroviny, které jsou pro něj výhodné
- papír, sklo, PET lahve – zatímco
například o tetrapaky nebo plechovky zájem nemá.
Možná to bude pro čtenáře překva-

pivá informace, ale skutečnost je
taková, že město doplácí na všechny tříděné komodity. Ani v případě
papíru, skla či PET lahví nepokryjí
výkupní ceny náklady na sběr a svoz.
Města mají ze zákona povinnost co
nejvíce produkovaného odpadu
vytřídit, rozhodně to není motivováno snahou vydělat.
Pokud jde o sběr tetrapaků, nejbližší
zpracovatel, který je odebírá, sídlí až
u Sokolova. Dovoz by byl v tomto
případě velmi drahý a město by na
tom tratilo ještě víc než v případě již
zmíněného papíru, skla či PET lahví. K
tomu přidejte výkupní ceny na váhu
a vyjde vám, že sběr tetrapaků by
byl vysoce ztrátový. Samotný EKOKOM doporučuje třídit tetrapaky
jen ve velkých městech, kde je velká
produkce. Menším městům, která to
mají navíc daleko ke zpracovateli, se
to vůbec nevyplatí. Co se týče sběru
plechovek, neznám osobně žádné
město, které by je třídilo. Kdo má
zájem, může je za úplatu odevzdat
do sběrných surovin nebo zadarmo
ve sběrném dvoře.
Stejný respondent se domnívá,
že v loňském roce zavedený sběr
bioodpadu je nesmyslný, protože
tento odpad neznamená prakticky žádnou zátěž. Co vy na to?
Sběr bioodpadu není rozhodně
nesmyslný. V první řadě nám to přikazuje plán odpadového hospodářství a za druhé je o to mezi domkaři
velký zájem. Lidé bydlící na sídlištích
mají možná představu, že všichni
z rodinných domů mají kompost
a veškerý odpad ze zahrádky tak
zužitkují. Pravda je ale taková, že
do doby, než jsme sběr bioodpadu
zavedli, končil tento často ve směsném odpadu, což příslušná vyhláška
i zákon zakazují.
V loňském roce, kdy jsme v několika lokalitách se sběrem bioodpadu začali, se vytřídilo úctyhodných
71,55 tun a kvůli rostoucímu zájmu
se budou sběrná místa nadále rozšiřovat.
Považujete místní nabídku na třídění odpadu za dostatečnou?
Myslím si, že každý, kdo chce odpad
poctivě třídit, má v Klášterci možnost. Vedle již zmíněného papíru,
skla, PET lahví a bioodpadu tu jsou
k dispozici tři boxy na sběr textilu a
obuvi provozované firmou Koutecký,
s.r.o, přímo v budově městského úřadu a také v sídle Stavebního bytového družstva funguje sběr drobných
elektrospotřebičů, u nás na odboru
máme sběrný box na zářivky, v celé
řadě obchodů a opět i na úřadě lze
odevzdat baterie... Vše podstatné o
tom, co lze v našem městě třídit a
kam mohou ten který druh odpadu
odevzdat, najdou lidé v podrobném
Rádci, kterého jsme nedávno vydali
a který byl občanům zdarma doručen do schránek.
Jen pro zajímavost, kde končí
občany vytříděný odpad?

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
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Co prozradila?
PET lahve a papír vykupuje firma
Ekoselect Chomutov, sklo vozíme do
Staré Role na Karlovarsku a bioodpad
končí v Ahníkově u Chomutova, kde
jej využívají při výrobě kompostů a
rekultivačních substrátů.
V další části ankety se lidé vyjadřovali k otázce informovanosti.
Někteří si v této souvislosti stěžovali na špatnou informovanost o
termínech přistavení velkokapacitních kontejnerů či o chystaných
mimořádných svozech nebezpečného odpadu.
Tak v tomto případě si dovolím
nesouhlasit. Informace o přistavení
velkokapacitních kontejnerů či o
mimořádném svozu nebezpečného
odpadu jsou pokaždé k dispozici jak
na webových stránkách města, tak v
předstihu v Kláštereckých novinách.
Víc už pro lepší informovanost lidí
těžko můžeme udělat.
Když už na to přišla řeč, chystáte
opět mimořádný svoz nebezpečného odpadu?
Všechny nebezpečné odpady
mohou lidé odvážet zdarma na sběrný dvůr, není třeba dělat mimořádné
vývozy. V loňském roce jsme jeden
na zkoušku udělali, ale zájem ze strany občanů byl naprosto minimální.

S otázkou kvality prostředí kontejnerových stání souvisí také
stížnosti na zapáchající kontejnery. Dělá se v tomto ohledu něco?
Všechny popelnice a kontejnery se
pravidelně jednou ročně čistí a dezinfikují. Na to důsledně dohlížíme.
Děje se tak většinou na začátku léta
před příchodem nejteplejších měsíců, kdy je riziko zápachu pochopitelně největší. Lidé si toho možná ani
nevšimnou, protože čistící vůz vypadá stejně jako ten svozový. Funguje
to tak, že nejprve jede svozový vůz,
který kontejner či popelnici vyveze, a
hned za ním jede čistič, který prázdnou nádobu nasadí a za pomoci
vody pod tlakem vymyje.
-lara-

Policie informuje ...

Na základě rozhodnutí Města Klášterec nad Ohří dochází od 01.02. 2011 ke
změně správce bytového a nebytového fondu v majetku města. Tuto správu
bude zajišťovat společnost Lázně Evženie, a.s. jako společnost 100% vlastněná městem, která pro tuto činnost zřídila středisko:

Správa bytového a nebytového fondu
města Klášterce nad Ohří

Pro motoristy ...

Adresa: Nádražní176, 431 51 Klášterec nad Ohří
Úřední hodiny: * PO 9.00 – 11.30 12.00 – 16.30 * ST 9.00 – 11.30 12.00 – 16.30
Hlášení poruch: STAVMAX s.r.o. 605 017 012 nebo 474 721 357 (7.00 – 15.00)
Ostatní: Ing. Štěpánek Jiří 602 461 104, kancelář 474 374 463
Při řešení záležitostí týkající se Vašeho bytu nebo nebytového prostoru se
obracejte na Správu bytového a nebytového fondu Města Klášterce nad Ohří.
V případě nahlašování požadavků na opravy, které hradí vlastník, tj. Město
Klášterec nad Ohří, se obracejte na Správu bytového a nebytového fondu
Města Klášterec nad Ohří (viz telefonní kontakty).

Zastupitele čeká první letošní jednání
Ve čtvrtek 24. února se od 14 hodin uskuteční v kulturním domě první letošní jednání kláštereckých zastupitelů. Na programu jednání bude například návrh představenstva Lázní Evženie, a.s. na úhradu ztráty společnosti za rok 2010, písemná
informace firmy CENTREPOINT VERNE, a.s., rozbor hospodaření za rok 2010 či zpráva o činnosti MP a PČR za rok 2010. Zastupitelé by měli hlasovat také o poskytnutí
příspěvku na zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2011 Nemocnici Kadaň
s. r. o. či o žádosti o poskytnutí účelově vázané dotace na akci„Klášterecká country
koza“. Součástí programu jsou i pravidelné zprávy finančního a kontrolního výboru
či informace o dokončených i probíhajících investičních akcích města.
-lara-

Město varuje dlužníky před nepříjemnými sankcemi
Vyzýváme všechny dlužníky, kteří nemají vyrovnané dluhy vůči
městu Klášterec nad Ohří (poplatky za odpady, poplatky za psy,
pokuty apod.), aby dluh ihned zaplatili. Město bude od března
předávat dluhy k vymáhání soudnímu exekutorovi, čímž se
dlužná částka navýší o náklady exekutora v řádu několika tisíc.
V případě nejasností se obracejte na pracovnice ekonomického odboru osobně nebo telefonicky na čísle 474 376 001.

!

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ dle zákona č. 128/2000 Sb., § 39 odst. 1
vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor:
v objektu Komerčního centra č.p. 206 ul. Chomutovská
místnosti o výměře 18,5m2 + 8,5m2 (podíl ze spol. prostor)
místnosti o výměře 29,7m2 + 8,6m2 (podíl ze spol. prostor)
místnosti o výměře 30m2 + 4,9m2 (podíl ze spol. prostor)
místnosti o výměře 11,4m2 + 3,3m2 (podíl ze spol. prostor)
místnosti o výměře 11,4m2 + 3,3m2 (podíl ze spol. prostor)
místnosti o výměře 14,20m2 + 1m2 (podíl ze spol. prostor)
místnosti o výměře 10,2m2 + 6,9m2 (podíl ze spol. prostor)
v objektu č.p. 486 ul. Budovatelská
• místnosti o výměře 54,5m2 + 14m2 (podíl ze spol. prostor)
v objektu č.p. 528 ul. Sadová
• místnosti o výměře 64m2 + 4m2 (podíl ze spol. prostor)
•
•
•
•
•
•
•

Bližší informace získáte na tel. č. 474 376 001-3 kl. 614 nebo 474 359 614

Pronájem nebyt. prostor

Když měli lidé napsat, s čím jsou
nejvíc nespokojeni, mnoho z
nich zmiňovalo nepořádek kolem
popelnic. Jak vnímáte tuto kritiku?
O tomto problému víme. Stává se,
že svozová firma vyveze odpad, ale
kontejnerová stání už neuklidí, i když
to je podle smlouvy její povinnost.
My samozřejmě kontrolu provádíme, ale není v našich silách uhlídat
všechno. Tady bych se proto chtěla obrátit přímo na občany. Pokud
budou svědkem, že svozová firma
nevyvezla všechny kontejnery nebo
po sobě neuklidila, mohou kontaktovat přímo Klášterecké služby. Telefonní číslo najdou na každé popelnici i v našem Rádci.
Ne všechno bychom ale měli svádět na svozovou firmu. Za spoustu
věcí si můžeme sami a nepořádek
u popelnic není žádnou výjimkou.
Lidem je někdy zatěžko udělat pár
kroků a když jsou první dva kontejnery plné, už se ani neobtěžují jít
dál a odpad skončí na zemi. Nebo
pošlou s odpadem malé dítě, které
tak vysoko nedosáhne. To už nemluvím o lidech, kteří kontejnery vybírají, nebo o těch, kdo k nim odkládají
velkoobjemový odpad jako nábytek,
matrace, ledničky a podobně.
Takže kritika svozové firmy je částečně oprávněná, ale viníkem špatného
stavu kontejnerových stání není jen
ona.

OZNÁMENÍ NÁJEMNÍKŮM BYTŮ – NEBYTŮ

ZE ŽIVOTA MĚSTA

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ 2011
sobota 12.3. - 11.6. - 15.10.
Ulice Žižkova + Sadová +
Karlovarská
Přistavení 8.30 hodin
Vývoz 12.00 hodin
úterý 15.3. - 14.6. - 18.10.
Rašovice
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
středa 16.3. - 15.6. - 19.10
Lestkov
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
dotazy
zodpovíme na tel. čísle
474 359 613

čtvrtek 17.3. - 20.10.
Ciboušov
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
sobota 19.3. – 18.6. - 22.10.
Útočiště + Větrná
Přistavení 8.30 hodin
Vývoz 12.00 hodin
úterý 22.3. - 21.6. - 25.10.
Klášterecká Jeseň
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
Hradiště
sobota 26.3. - 25.6. - 29.10.
Přistavení 8:30
Vývoz 12:00

• Do kontejnerů se nesmějí vhazovat nebezpečné odpady, ale pouze odpad kusový z domácností.
• Pokud bude velkokapacitní kontejner naplněn dříve,
bude odvezen před termínem.

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

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

AP – Servis Pavel Švamberg radí:

Jejda, díra!

Chtěl mít o pár koleček navíc ...

Tak si Vám takhle jedu a pomalu si připadám,
že podstupuji slalom. Díky své zručností se
jen tak tak vyhýbám kráterům, které ten černý pás na sobě ukrývá. Avšak co čert nechtěl,
i když se vyhnu těm několika„málo“ dírám, ta
jedna je tam vždy pro mě připravena. Vzhledem k tomu, že naše vozidlo je konstrukčně
vybaveno tlumiči a stabilizátory, není však
toto zařízení schopno stále odolávat těm
ustavičným nárazům. Co tedy doporučit,
když se naši „páni údržbáři silnic“ šalamounsky vymlouvají na nemožnost operativně
zareagovat? Když tvrdí, že nemůžou za krátery v silnicích způsobené vlivem počasí?
Musíme tedy naši cestu naplánovat po silnicích nižší třídy, kde není taková frekvence
vozidel a doufat, že tato silnice snad bude v
lepším stavu.

XV Klášterci nad Ohří vykradl kdosi
tři sklepy. Obyvatelé domu v ulici 17.
listopadu zjistili, že mají poškozené
dveře do sklepních kójí. Z jednoho
sklepa zmizelo pánské horské jízdní
kolo, z druhého pak dětská koloběžka
a ze třetího opět pánské horské jízdní
kolo. Majitelé vyčíslili celkovou škodu
na 6 tisíc korun. Policisté zjistili, že
uvedenou krádež má na svědomí trojice místních mladíků ve věku 16,18
a 19 roků. Odcizená koloběžka byla
zajištěna a bude předána majiteli.
Vyšetřování je vedeno na svobodě.

Kdo mi to zaplatí?
1. Pokud má Vaše vozidlo Havarijní pojištění, tak lze toto nárokovat, pak je ale
stránka druhá, kolik bude stát oprava a
kolik je Vaše spoluúčast.
2. V případě, že díry nejsou označeny
dopravní značkou, lze toto požadovat
po údržbě silnic. V tomto případě je lepší
zavolat policii, aby vše zdokumentovala.
Ale pozor! Pokud značka na místě opravdu je a Vy jste ji jen přehlédli, bude Vám
uložena bloková pokuta za nepřizpůsobení rychlosti vozidla ke stavu vozovky!
Což je velice kruté trestat řidiče za to, že
si nedobrovolně ničí své autíčko. Nepřipadáte si už jako v Kocourkově? Já ano.

XPohonné hmoty za 805 korun odcizil 35letý muž ze zaparkovaného auta
v Klášterci nad Ohří. Benzín odčerpal
do kanystru, který si za tímto účelem
přinesl a následně z místa odejel. Po
několika hodinách však pachatele
zadržela policejní hlídka, obvinění
z krádeže si již převzal. Muži zákona
dále zjistili, že za stejnou trestnou
činnost byl pachatel podmínečně
odsouzen soudem v Chomutově, a
to v loňském roce.

Takže si před každou jízdou umyjte čelní
okno, promněte si oči a hlavně se vyzbrojte trpělivostí. Nezapomeňte stále sledovat
vozovku, aby vás nějaká ta díra nepřekvapila. Stále totiž někde číhá na každého z nás a
bohužel tomu tak ještě dlouhou dobu bude!

X31letý Kadaňák vnikl na pozemek
rodinného domu v Klášterecké Jeseni. Přelezl dřevěný plot v zadní části
zahrady a z domu strhal několik metrů měděného okapového svodu. Pak
přešel ke garáži, která je součástí domu
a choval se stejně. Když se pokusil
vloupat i do samotné garáže, objevila
se na místě majitelka. Způsobená škoda bude majitelku stát nejméně 7 tisíc
korun. Muž byl zadržen a bylo mu sděleno podezření ze spáchání trestných
činů krádeže a porušování domovní
svobody.



AUTO CENTRUM RAISOVKA
RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL
osobní-dodávky-nákladní-návěsy
motory-podvozky-karoserie
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
suchý-mokrý proces

Sosal z nádrže, až dososal ...

Majitelka si ochránila majetek ...

Kasař si dovoloval na kasičku ...

AUTOSERVIS
osobní až nákladní
výměny olejů
antikorozní nástřik dutin-podvozků

Raisova 5456, Chomutov
tel.776 565 780, 732 186 702



X26letý muž z Klášterce nad Ohří se
pokusil odcizit peníze z kasiček na
místním veřejném záchodku. To se
mu ovšem nepodařilo, neboť byl na
místě zadržen pracovníky bezpečnostní agentury. Muže si převzali policisté z místního obvodního oddělení,
kteří ho obvinili z pokusu krádeže. Po
nezbytných úkonech byl muž propuštěn, jeho další vyšetřování bude probíhat na svobodě.

Přišlo na adresu redakce ...
... add 2: Strážníci si vezmou na mušku pejskaře
Vyjádření k článku z Kláštereckých novin č. 3/2011
Na jednu stranu souhlasím s paní Jindrovou, je velice hezké a účelné, že po
svých psech uklízí (to v dnešní době málokdo), též nejsem spokojená s hromádkami všude okolo. Ale naprosto nesouhlasím s jejím odsouzením tzv.
bojových plemen. Pokud jsou v městě bez vodítka, tak jejich pán je dozajista
blázen. To jo, ale sama vlastním psa bojového plemene, který není agresivní a
nechápu, proč bych měla svému psovi nasazovat povinně košík. Myslím si, že
městská vyhláška je stanovena dostatečně a pokud nemám agresivního psa,
nebudu ho mučit košíkem. Problém se ale netýká jen bojových plemen. Stále
častěji potkávám psy ostatních ras bez vodítka. A že by byli zrovna mírumilovní, to se o nich říct nedá. Tak tedy se potom ptám, proč se všechno zlé svádí jen
na bojová plemena. I když pokousání od nich má často katastrofální následky,
je méně časté než pokousání malými plemeny, u kterých můžeme být jen rádi,
že nemají takovou výbavu zubů jako větší plemena. Z nejnovějších celosvětových výzkumů vyplývá, že nejvíce agresivní plemena jsou kokršpanělé, teriéři a
plemena trpasličí. Navíc bylo zjištěno, že feny malých plemen vykazují agresivní chování častěji než psi, že 55 % všech případů napadení člověka je způsobeno jedinci mladšími jednoho roku. Přístup médií je nejrůznější – od seriózních
článků, jež vidí realisticky problém ne v určitých plemenech psů, ale v nezvládnuté nebo úmyslně nesprávné výchově vedoucí k agresivitě zaviněné většinou
psychicky i sociálně slabšími jedinci, až po zcela nesmyslné, neinformované a
matoucí články hysterických jedinců, jejichž obsah hraničí se šířením poplašných zpráv.
Aneta Fejková
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KULTURA

Reprezentační ples města

Přišlo na adresu redakce ...

ŘÁDKOVÁ
Naučím anglický jazyk bez stresu,
připravím na zkoušky.
Tel. 725 180 146
Nabízím řešení obtížných životních
situací (vztahové, zdravotní, osobnostní problémy) formou alternativních
léčebných metod - rodinné konstelace, individuální terapie. www.zivot-laska-smich.cz Tel.: 725 180 146

Country kůzle je na světě

Vážení přátelé dobré muziky,
náš již tradiční hudební festival klášterecká Country koza se snaží od prvního ročníku podporovat hlavně začínající muzikantské talenty, a tak každým rokem stanuly
vedle hvězd zvučných jmen také zcela neznámé hvězdičky. V letošním roce jsme se
rozhodli tyto aktivity ještě rozšířit a připravili jsme pro vás hudební soutěž s příznačným názvem Country kůzle.

Pronajmu garsonku s balkonem,
nájemné 5 tis. Kč + elektřina, kauce 5
tis., v Kl.n.o. Tel.: 723 393 644
Prodám prostorný dr. byt 3+1 s lodžií
v Jirkově, 79m2, 1.NP. Dům je zateplen,
plast. okna, bezproblémový vchod. V
blízkosti je škola, dětská hřiště, knihovna, MŠ je za domem. Cena: 255.000,-Kč
Tel.: 725 520 760
Pronajmu nadstandardní dvoupokojový byt v obytném domě ve starém
Klášterci, Tyršova ul., dvůr, zahrada,
parkování. 8.000,- Kč bez energií.
Tel.: 602 439 401

V sobotu 19. února se v kulturním domě konal Reprezentační ples lázeňského města Klášterce nad Ohří. V pořadí již pátý ples letošní sezóny
(nepočítáme-li dětský karneval, který je z trochu jiného soudku) se těšil
až nečekaně velkému zájmu milovníků tance a společenské zábavy. Jak
nám prozradil ředitel kulturního domu Antonín Trejbal, lístky tentokrát
mizely přímo před očima a už několik dnů před plesem nebyly k sehnání
ani ty do předsálí.
Na ty, kteří nezaváhali a lístky si zajistili včas, čekal příjemně strávený večer
plný tance a zábavy. Organizátoři plesu nenechali nic náhodě. Hned při
vstupu byla každá z dam obdarována krásnou růží, na stole čekala na
návštěvníky láhev klášterecké Kyselky, orchestr Ladislava Bareše hrál jako
o život a nechyběl ani bohatý doprovodný program.
-lara-

Prodáme velmi čistý a udržovaný byt
3+1+B ve 3.p. v ul. Příčná. Dům po komplet. rekonstrukci, v bytě plast.okna,
rohová kuch. linka, moderní dvoukřídlá lednice, pračka, nové plov. podlahy,
nové všechny dveře+kování+dřevěné
zárubně, nově vyštukováno. Byt se
prodává s kompletním velmi vkusným, kvalitním zařízením a vybavením. Výhodná cena 800 tis. Kč.
Tel.: 739 486 435
Pronajmu byt 3+1 ve Školní ulici po
rekonstrukci. Zděné jádro.
Nájem 7 tis. Kč/měs. bez energií.
Tel.: 777 711 243

INZERCE

Tímto zveme všechny amatérské muzikanty, bez ohledu na věk, hrajícífoto:
stylarchiv
country, folk, bluegrass apod. k účasti v naší soutěži, na jejímž konci můžete stanout na
pódiu vedle známých tváří (např. Monogram, Hop Trop, BlueGround, Wabi Daněk
a dalších). Soutěž proběhne ve třech kvalifikačních kolech (počet účastníků jednotlivých kol je omezen). Každý z interpretů zahraje tři soutěžní skladby. Dva nejlepší účinkující postupují do finále, které proběhne první den festivalu klášterecká
Country koza 17. června 2011 od 17 hodin v Letním kině v Klášterci nad Ohří. Z
finálového večera postupují opět dva nejlepší interpreti, kteří budou mít tu čest
vystoupit v hlavním programu klášterecké Country kozy 2011.
Jednoho z postupujících v každém kole a ve finále vybere odborná porota, druhého pak hlasování diváků. V případě
shody diváků a poroty, porota vybere
dalšího postupujícího v pořadí. Pořadatelé soutěže mají právo udělit komukoli
z účinkujících tzv. divokou kartu.
Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2011.
Každý ze zúčastněných obdrží podrobné informace o místě a termínu konání
předkola. Přihlášky a další informace
ohledně soutěže nebo festivalu najdete
na www.countrykoza.cz nebo nás kontaktujte na e-mail jirka@countrykoza.cz
Za organizátory festivalu se na vaši
účast těší Jirka Bauer.

Víte, kde jsou kameny J.W. Goetha ?
Po roztátí hromad sněhu a částečném
oteplení láká občana našeho města
první sluníčko k procházce na místa,
která uklidňují a vyvolávají příjemný
pocit uvolnění. Takovým výšlapem je
i procházka do zámeckého parku a
návštěva lázeňského areálu Evženie
spojená s ochutnávkou tří pramenů minerálních vod jako všeléku a
procházkou okolo mistrovských děl
kameníků a našeho uměleckého
kováře Karla Melouna. Vedle cestičky
k rybníčku a prameništi Městského
pramene leží už dlouho tři balvany,
které sice měly v minulosti informační tabulku, ale místní sběratelé kovů ji
zhodnotili po svém.
Dle vyjádření Krajanského spolku
bývalých kláštereckých občanů a
rodáků německé národnosti, které
bylo uveřejněno ve vánočním listě
kláštereckých a okolních krajanů v
roce 2009, jsou tyto balvany dopravené ze Šumburka nad Kláštercem
tzv. pamětními kameny J.W. Goetha
z roku 1932. Přestože nejsou žádné
důkazy o tom, že se Mistr Goethe
zastavil v Klášterci nad Ohří u hraběte
Thuna, když zdejší krajinou projížděl
v roce 1812 na Hasištejn k hraběti Firmianovi, na Duchcov nebo do Teplic,
nechalo zde město Klášterec nad
Ohří přece jen umístit dne 22. března 1932 tyto pamětní kameny. Stalo
se tak u příležitosti 100. výročí úmrtí
Johanna Wolfganga Goetha, známého básníka, cestovatele, mineraloga
a znalce přírody, který byl proslulý
svým vřelým vztahem k západním
Čechám. Jednak jako lázeňský host
z Mariánských Lázní, Karlových Varů,
Františkových Lázní i Teplic, ale také

jako vědec. Studie o geologických
a mineralogických poměrech zdejší
lázeňské oblasti ve vztahu k rozvoji
lázeňství a léčbě nemocí, kterou zveřejnil po své návštěvě Karlových Varů
v roce 1785, vzbudila veliký ohlas a
přinesla zvýšení popularity těchto
lázní.
Jeho vřelý vztah se projevil opakovanou návštěvou lázní. V letech 1785
- 1823 sem zavítal celkem 17krát a
pobyl zde celkem 1114 dnů, tedy
skoro tři roky života, které mu přinesly nejen zdraví a lásku, ale i poznatky
o přírodě, zdejší krajině, lidech a dějinách.
Spolupráce s brusičem kamenů
Josefem Müllerem a jejich společné hledání minerálů ho dovedly k
obdivu této části Čech (své sbírky
minerálů odkázal Českému národnímu muzeu) i Uriky von Levetzow
z Třebívlice na Litoměřicku. Tento
vědec, básník, ale také státník zemřel
v roce 1832, když ještě předtím stačil
dokončit svého „Fausta“. Pochován je
v královské kryptě ve Weimaru.
Po dvou letech diskutování byla
nakonec v závěru roku 2010 péčí
města Klášterce nad Ohří zhotovena
nová dvojjazyčná pamětní tabulka
a umístěna na dominantní balvan z
hradu Šumburk. Zda tato památka
na J. W. Goetha vydrží další léta, je
otázkou času a kvality provedené
práce.
Horst Kotouč
M&M reality a.s. pobočka Chomutov
přijme zájemce na pozici
realitní makléř/ka
pro oblast Žatec, Kadaň a Klášterec n. O.
Hlavní i vedlejší pracovní poměr.
Tel. 777 808 886, email zfibrich@mmreality.cz

Místní skupina
Českého červeného kříže
zve všechny své členy a ostatní
občany města na poučnou besedu o první pomoci při dopravních
nehodách a použití nové autolékárničky.
Akce se koná ve čtvrtek
dne 3. března od 16 hodin
ve Společenském domě
Panorama.
Ve čtvrtek 3. března 2011 proběhne
další část Zimního kalendária v hotelu Bohemia Excellent. Tentokráte to
bude prodejní výstava tajemných
mandal Ivany Stonjekové, která již
měla v Klášterci úspěšnou výstavu
v roce 2009.

Slovo „mandala“ znamená posvátný, rituální či magický kruh. Mandaly slouží jako prostředek ke zklidnění mysli a k dosažení absolutního
klidu. Vernisáž proběhne 3.3. v 17
hodin v salonku hotelu, v prostorách restaurace můžete po vernisáži
posedět při povídání s autorkou a
ochutnávkou skvělé kvalitní kávy
„Yakima Coffee“. Přijďte se potěšit
obrázky, které pohladí na duši.
V. Kratochvílová
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veterinární okénko
Lucie Lukášová

foto: www.profifotoart.cz

Kristýna Rotterová

Alexandr Trněný

Lukáš Wiedermann

KAM ZA KULTUROU ...
.
Kristýna Neubrtová

do 28. února 2011
Městská knihovna - minigalerie
HRA BAREV
Prodejní výstava olejů a akrylů kláštereckého malíře Milana Kocourka
do 3. března
Galerie Kryt
NEPÁL – LIDÉ Z HOR
Výstava Jiřího Kopeckého

Sofie Mikulenčáková

do 6. března
Zámek
PANÍ ZIMA
Výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Petlerská
do 30. dubna
Zámek - Galerie Thun
ANGLIČÁKY NA ZÁMKU
24. února v 19 hodin
Kino Svět
VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC
ČR 2010, 82 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 55,- Kč

Daniel Jindřich

Štěpánka Sláviková

10. a 11. března v 19.00 hodin

ZELENÝ SRŠEŇ*

4. března od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
POSEZENÍ NA ZÁMKU
První díl nového večerního pořadu.
Moderátor Jiří Rámeš uvádí zpěvačku
Marcelu Holanovou a spisovatele, zpěváka a astrologa Richarda Sachera.
Vstupné: 80,- Kč
Omezený počet míst v sále! Možnost
rezervace vstupenek v recepci zámku
/474 375 436/ do 25. února 2011.
4. března od 17 hodin
Galerie Kryt
BERENIKA SAUDKOVÁ SUB – TITLES
Vernisáž výstavy
5. března od 20 hodin
Kulturní dům
PLES SBD
K tanci a poslechu hraje Sonet. Vystoupení: TK Sparta Praha, Davide Mattioli, žonglér Fíla, Radek Jirgl. Bohatá tombola.
Vstupné: 200,- Kč (předprodej na správě
SBD)

náš
tip

USA 2011, 116 minut, české titulky.

Darja Štětinová

Sebastián Kisty

Johana Wetterová

Václav Lukáš

Noví občánci města

Vážení chovatelé všech druhů zvířátek,
dnešní příspěvek bude věnovaný
nejčastějším poruchám chování u
pejsků a kočiček. Toto téma spadá,
dalo by se říci, do oblasti zvířecí
psychologie, která se v dnešní
době stává velice populární, je již
zahrnuta do studia na veterinární
vysoké škole a bývá častým tématem televizních pořadů.
Nejčastější poruchou chování
u kočiček je nežádoucí močení,
které je pro majitele vzhledem
k následnému zápachu v bytě
neúnosné. Příčin, které tento problém vyvolávají, je velké množství,
proto je vždy třeba začít celkovou
prohlídkou u veterinárního lékaře a vyloučit zdravotní příčinu,
zejména zánět močových cest. V
dalším kroku je třeba zhodnotit,
jestli podmínky, ve kterých kočka
doma žije, jsou pro ni dostatečné
- zda má přístup k toaletě, která by
měla být umístěna na nerušeném
a klidném místě. Pro počet toalet
platí, že mají o 1 převyšovat počet
kočičích obyvatel. Stelivo by mělo
být čisté, znečištěnému se kočka
bude vyhýbat. Dezinfekční prostředek pro čištění kočičího wc by
neměl být moc aromatický, silná
‚vůně‘ může kočce vadit. Močením a kálením mimo toaletu kočka vyjadřuje i stres z určité změny,
např. z malování bytu, příchodu
nového zvířecího nebo lidského
kamaráda apod. U kocourů je velice časté značkování po dosažení
pohlavní zralosti. V tomto případě
je nejjednodušším a trvalým řešením kastrace, která se u kocourů
provádí většinou od stáří jednoho
roku.
U pejsků je nejčastějším problémem v chování agresivita vůči členům domácnosti či jiným psům.
Některá plemena mají agresivnější chování již v povaze, u jiných se
objevuje až v situacích, kdy si pes s
členy domácnosti nějak konkuruje - když ho chce majitel připravit
o hračku, kterou kouše, vyhodit
ho z jeho oblíbeného křesla apod.
I v tomto případě je nejprve nutné
vyloučit zdravotní obtíže a brát v
úvahu předchozí umístění pejska. Terapie musí být komplexní,
zejména je nutné změnit chování
a přístup k psovi u všech členů
rodiny tak, aby bylo zdůrazněno
podřízené postavení psa v rodině. Vzít mu jeho pelech, křeslo či
přesunout někam stranou, chovat
se k němu nevšímavě, i doma mu
nasadit košík, pokud je nebezpečný pro členy domácnosti. Je třeba
upevnit povely, zejména přivolání
a zákazový povel „nesmíš“. Kastrace celkově zklidňuje povahu psa,
který se stává méně dominantním, takže je nutnou součástí terapie. Záleží ovšem individuálně na
daném pejskovi, případ od případu. Ani celková terapie ale nemusí
být zcela účinná, může problém
pouze zmírnit. Proto je třeba si
vybírat plemeno psa dle časových
i prostorových možností majitele
a pokud je pes pro členy domácnosti nebezpečný a nezvladatelný, je třeba ho umístit u jiného
majitele nebo ho dát k zvířecímu
odborníkovi - psychologovi na
převýchovu.
Pokud máte jakékoli dotazy, rádi
je zodpovíme osobně, telefonicky,
či na e-mailové adrese vetmeda@
email.cz
MVDr. Petra Honomichlová,
Veterinární klinika U Koupaliště

Jan Daniš

Britt Reid je synem jednoho
z mediálních magnátů v Los
Angeles a je více než ochotný spokojeně pokračovat ve
svém marnotratném a bezcílném životě plném večírků
– až do chvíle, kdy jeho otec
za záhadných okolností
zemře a odkáže Brittovi své
rozsáhlé mediální impérium.
Ten naváže nečekané přátelství s jedním z kreativnějších
a vynalézavějších zaměstnanců svého otce, s Katóem,
a společně se chopí šance k
tomu, aby poprvé v životě dělali něco smysluplného: aby bojovali se zločinem. Britt se
spolu s Katóem vydává do ulic chránit zákon tím, že ho porušují, a stává se obávaným
bojovníkem proti zločinu – Zeleným sršněm. Kató s využitím veškerých svých nápadů a
dovedností postaví nejdokonalejší retro zbraň na světě, Černou krásku, nezničitelné auto,
které disponuje působivou silou motoru i tou palebnou. Zelený sršeň a Kató s pomocí
nové sekretářky Lenore (Cameron Diaz) se vydávají po stopě muže, který ovládá temné
podsvětí Los Angeles.
Mládeži do 12 let nevhodné, Vstupné: 70,- Kč
24. února od 18 hodin
Zámek - hudební salónek
ZADÁNO PRO DÁMY
26. února v 19 hodin
Kino Svět
AMERIČAN
USA 2010, 105 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

Vlastimil Dokoupil

26. února od 20 hodin
Kulturní dům
DANCE PÁRTY PRO MLÁDEŽ
LADY GAGA – EMINEM – RIHANNA – LINKIN PARK – SHAKIRA – USHER – KESHA
– ONE REPUBLIC – KATY PERRY a další
uvádí ve své show DJ Lehkej Ventil.
Vstupné: 60,- Kč
1. a 2. března v 17 hodin
Kino Svět
NA VLÁSKU
USA 2010, 92 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

Nahlédnutí do „krytu“ - Berenika Saudková přijede na vernisáž
Vážení čtenáři, ráda bych Vám
doporučila výstavu barevných
fotografií „Nepál – lidé z hor“ Jirky
Kopeckého, která potrvá v galerii Kryt do 3. března. Tato poučná
výstava má nevídanou návštěvnost.
Dále bych Vás ráda pozvala na prodejní výstavu malířky Bereniky Saudkové (dcery Káji Saudka, jehož výstava známých komiksů se uskuteční
také v tomto roce stejně jako výstava
fotografií Jana Saudka), která v Krytu
vystaví do 6. dubna své malby. Bere-

ničiny obrazy jsou naprosto moderní
jako ona sama a jsou projevem současné městské kultury.
Vernisáž v pátek 4. března 2011
navštíví Berenika osobně s matkou
Johanou a herečkou A. Šimonovou.
Galerií se budou linout swingové
tóny, čeká na Vás nevšední zážitek v
příjemné atmosféře „krytu“ s přípitkem s mladou výstřední malířkou
Berenikou Saudkovou.
Srdečně Vás zve galeristka
Romana Parmová

8. března v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
NEVINNOST
ČR 2011, 98 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč
9. března v 19 hodin
Kino Svět
NA MAMUTA
Francie 2010, 92 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

7. března 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)
Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Je možno si telefonicky objednat i
slepičky 10týdenní - cena 95 Kč/ks
Informace:
728 605 840
415 740 719 728 165 166

strana 6

Klášterecké noviny č. 04/2011
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Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Další vítězství Michala Biši ve snowboardingu

Vítězný Michal Biša

V sobotu 5. února pokračoval český
pohár 4x4 ve Freestyle snowboardingu druhým kolem v Moravském
Jeseníku, kde na sjezdovce Paprsek
vyrostl nádherný snowpark, perfektně připravený pro jezdce všech kategorií. Nás samozřejmě nejvíce zajímala kategorie juniorů, v které si minulý
týden ve Špindlu vybojoval první místo Michal Biša a čtvrtým místem ho
následoval Filip Bartoň. To ale není
vše, protože naše město reprezentoval ještě Kuba Král v kategorii mužů.
Začátek závodu se stal větrnou loterií,
a tak se start musel o hodinu odložit.
Když se vítr utišil, začalo se naplno

závodit, a to kvalifikačními jízdami.
V juniorech bez problémů postoupili Michal i Filip a po krátké pauze se
mohli připravovat na finále. Bohužel
Kuba na Paprsku neměl tolik štěstí a
do finále se nedostal, a tak budeme
držet pěsti v dalším kole. Finále začínala kategorie dětí a dá se říct, že i tam
slavil náš region úspěch, protože na 3.
místě se umístil Dan Kašpar z Božího
Daru. Před něj se dostal druhý Miky
Pajer a první byl Tom Císař. Hned po
dětech jeli junioři a my jsme s napětím čekali, jak dopadnou Michal s Filipem. V konečném zúčtování dvou
skoků a jednoho zábradlí, které stálo
cestou dolů jezdcům v cestě, se na
1. místě umístil Michal Biša, druhý
byl Martin Makovec a třetí Filip Bartoň. Michal si tak upevnil průběžné
první místo a Filip se posunul hned
za něj na místo druhé. V kategorii dívek zvítězila Lucka Zábranská, druhá
byla Gábina Matoušková z domácího resortu Neklid a třetí skončila
předchozí vítězka Katka Vojáčková.
Chlapi si pořadí rozdělili následovně: 1. Petr Horák, 2. Dan Paulíček a
3. Filip Gutwirt. Sečteno a podtrženo
- druhé kolo se celkem vydařilo a my
můžeme našim jezdcům přát mnoho
úspěchů v druhé polovině českého
poháru 4x4. V příštím týdnu se jede
Volcom planut butter and rail jam
na Mísečkách, kde určitě kluky zase
uvidíme, no a pak už MČR v U rampě
na Klínovci, 3. kolo a finále 4x4. Za
všech závodů vám přineseme čerstvé

Basketbalisté porazili v derby Most
Klášterečtí basketbalisté přivítali
v zatím posledním domácím utkání
na palubovce kadaňské zemědělské školy Most. Hosté sice v prvních
dvou třetinách o několik bodů vedli,
ale od druhé poloviny získali převahu
domácí hráči. Trestali každou chybu
mosteckých basketbalistů a nakonec vyhráli celé severočeské derby
v poměru 58:52.
„Kluci mě velice potěšili,“ chválil po zápase trenér kláštereckých basketbalistů
Jiří Matoušek. „Hráli výborně, kolektivně, což se cení ze všeho nejvíc. Na druhou
stranu bych to nerad přeceňoval, já si
myslím, že v juniorských kategoriích by-

chom ještě neměli tolik tlačit na výsledky. Měla by to být především radost ze
hry a aby nás to všechny bavilo.“

Toman vede seriál Grand Prix
Koncem ledna se klášterečtí šachisté
zúčastnili turnaje mládeže Grand Prix o
Pohár města Štětí. Podařilo se jim získat
dvě medaile. V kategorii dorostu skončila na druhém místě Helena Grussová
za zisk 4,5 bodů ze 7 možných.
V kategorii starších žáků si suverénně
vedl Ondřej Toman, když si v konkurenci čtyřiceti hráčů došel pro druhé
vítězství v seriálu Grand Prix Ústeckého
šachového svazu. Ondřej Toman se i
po třetím turnaji drží na 1. místo celého seriálu.

Ondřej Toman

SK Reál slaví i za hranicemi
Mladí sáňkaři vyjeli uplynulý víkend
na mezinárodní závody do Innsbrucku. Náš klub SK Reál měl dvojí
zastoupení a opět se naši mládežníci
neztratili. Při účasti závodníků ze 7
států obsadil Michael Lejsek v mladších žácích 4. místo a Martin Hlavatý ve starších žácích 11. místo. Naši
závodníci potvrdili dobrou formu z
mistrovství republiky, a proto uspěli i
na mezinárodních závodech.

Hokejisté vyhráli základní část
HC Klášterec – HC Predators Č. Lípa
11 : 5 (3:1, 6:0, 2:4)
V posledním domácím utkání základní části 2. hokejové ligy přivítal Klášterec předposlední tým soutěže Českou
Lípu. Zatímco domácí měli první místo jisté, Česká Lípa bojovala o záchranu. Přesto Klášterec zápas nevypustil
a dokonce nastřílel hostům jedenáct
branek a nakonec vyhrál 11:5.

HC Vlci Jablonec – HC Klášterec
3 : 2 (1:1, 0:0, 2:1)
V posledním utkání základní části druhé ligy sice Klášterec podlehl
jabloneckým Vlkům, ale na jeho
umístění v čele tabulky to nic nezměnilo. Soupeřem kláštereckých hokejistů v play-off se stala Roudnice nad
Labem. Tu Klášterec v základní části
čtyřikrát porazil.

PLAY-OFF play-off PLAY-OFF
čtvrtfinále play-off, 1. utkání
HC Klášterec – HC Roudnice n.L.
3 : 2 (0:0, 1:2, 2:0)
Čtvrtfinále play-off západní skupiny
2. hokejové ligy začal Klášterec na
domácím ledě. První třetina se táhla
jako týden před výplatou a také v ní
nepadl žádný gól, ačkoli oba celky si
vypracovaly slušné šance.
Druhou část hry otevřeli brankově
hosté, když se před Kaššákem prosadil Pavel Mrňa. Za pět minut sice
vyrovnal Tomáš Polanský na 1:1, ale
těsně před koncem třetiny zvýšil
vedení hostů na 1:2 opět Pavel Mrňa.
Domácí naštěstí gól do šatny nesrazil
na kolena a ve 48. minutě opět Polanský srovnal na 2:2. Těžký a vyčerpávající zápas ukončil Jiří Panocha, který
dotlačil domácí k těsné výhře 3:2.
„V play-off se vlastně začíná úplně
znovu a postavení na konci sezony
nerozhoduje,“ řekl nám po utkání trenér kláštereckých hokejistů Michal
Jäger. „V prvním utkání jsme se neskutečně natrápili a zlomili jsme zápas až
těsně na konci, kdy jsme dali gól na tři,
dva.“
čtvrtfinále play-off, 2. utkání
HC Roudnice n.L. - HC Klášterec
6 : 3 (2:0, 2:2, 2:1)
Na roudnickém ledě se kláštereckým
hráčům příliš nevedlo a už v první
minutě prohrávali 1:0. Po celý zápas
pak pouze dotahovali náskok domácích a těsně před koncem prohrávali
4:3. Jenže pak při power-play dvakrát
inkasovali do prázdné branky a čtvrtfinálová série se opět stěhovala na
klášterecký led.
„Za stavu čtyři, tři jsme mohli vyrovnat
těsně před koncem, když jsme dali břevno, ale to se nepočítá,“ okomentoval
roudnický zápas trenér Jäger. „Pak
jsme dostali góly v power-play, ale přesto jsme tam byli horším týmem a prohráli jsme zaslouženě. První dva zápasy
jsme odehráli špatně, nebyl jsem spo-

kojený s výkonem. Podle mého názoru
se play-off takhle nehraje.“
čtvrtfinále play-off, 3. utkání
HC Klášterec – HC Roudnice n.L.
4 : 1 (1:0, 0:0, 3:1)
Ve druhém domácím utkání nastoupilo před klášterecké fanoušky úplně
jiné mužstvo než při prvním duelu.
Domácí nedali hostům vydechnout
ani na chvilku a nakonec je prakticky
roznesli na bruslích. Euforie fanoušků
nebrala konce a hráči se začali chystat
na pondělní semifinálový duel s jabloneckými Vlky.
„Dneska před zápasem jsme si udělali
takové malé sezení, řekli jsme si pár
věcí, které by se v tom utkání měly objevit a objevily se tam,“ pochvaloval si po
zápase výkon svých svěřenců trenér
Jäger. „A dneska jsme odehráli utkání
tak, jak se podle mě má hrát v play-off.
Byla to zodpovědná hra plná nasazení,
bojovnosti a střelby.“
semifinále play-off, 1. utkání
HC Klášterec – HC Vlci Jablonec
5 : 3 (0:2, 3:0, 2:1)
Čtvrtfinálová ruleta přihrála Klášterci
za soupeře jablonecké Vlky a ti se do
domácích zakousli hned od začátku
zápasu. Brankami Beránka ze 3. a Pulce ze 20. minuty se ujali v první třetině vedení a s domácími to vypadalo
všelijak.
Jenže od druhé části hry nastoupilo
na led domácí mužstvo jako vyměněné a prakticky k ničemu už hosty
nepustilo. Postupně se za záda jabloneckého gólmana trefili Kalinovič,
Stoklasa, Stehlík a Pražák. Na konečných 5:3 pak v poslední minutě
utkání pečetil do prázdné branky Jiří
Panocha.
Druhé utkání se odehraje na jabloneckém ledě ve středu 23. února.
Případné třetí, rozhodující, pak opět
na kláštereckém zimním stadionu
v pátek 25. února.

Atleti získali dvě prvenství v krajském přeboru a ukončili halovou sezónu
V neděli 13. února se v pražské přetlakové nafukovací hale na Strahově
uskutečnily přebory Ústeckého kraje mladšího a staršího žactva. Hned
v úvodní disciplíně jsme měli zastoupení. Jako první se postavil na start
Petr Gregor, který startoval v prvním
rozběhu běhu na 60 m a s časem 9,22
postoupil z druhého místa do finále B.
Ve finále B na něj čekalo 5 dalších soupeřů. Od výstřelu startovní pistole byl
Petr na prvním místě, které si udržel až
do cíle a časem 9,11 vyhrál finále B. Čas
9,11 nakonec stačil celkově na dělené
5. místo. Petr se ještě postavil do bloků
na start běhu 150 m. Svůj rozběh suverénně vyhrál a pak už jen čekal na časy
soupeřů. Jeho čas bohužel stačil „jen“

na 5. místo. Při počtu 32 závodníků je
to super výsledek. V kategorii st. žákyň
startovala v běhu na 60 m Jana Dvořáková. Svůj rozběh suverénně vyhrála
a stejně jako Petr postoupila do finále
B, kde obsadila 5. místo. To jí nakonec
stačilo na celkové 11. místo. V další
disciplíně, skoku dalekém, jí výkon
396 cm zajistil 9. místo. Velkou naději
na zisk medaile měl Lukáš Bartoň, který závod od závodu ukazoval, že má
formu. V poli 16 závodníků v závodě
na 800 m se Lukáš ukázal jako velký
bojovník. Hned po startu se probojoval na první místo, které si udržel až
do cíle a závod vyhrál stylem „start-cíl“
ve výborném vylepšeném osobním
rekordu 2:33,32. Jako další doplňkovou

disciplínu měl skok do dálky. Výkonem
411 cm postoupil do finálové osmičky,
kde obsadil 6. místo (z 31). Dá se říci, že
den snů prožil „chomutovský“ Ondra
Chloupek, který pro zlepšení své kondice využívá tréninků jak v Chomutově, tak i v atlet. klubu v Klášterci. Jako
první ho čekala trať 1500 m, kde měl
díky osobnímu rekordu 5:36 šanci na
medaili. To se potvrdilo hned po startu,
kdy se trio běžců oddělilo od zbytku
pole. Ondra se držel na průběžném 3.
místě. 2,5 kola před koncem se dostal
na první místo, které si udržel až do cíle
a zároveň si o 3 vteřiny vylepšil osobní
rekord. Hned po doběhu šel na další
disciplínu, skok do dálky. A již prvním
skokem si vytvořil osobní rekord 406
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cm. Ale to by nebyl pořádný den snů,
kdyby tento výkon ještě nepřekonal.
V dalších dvou pokusech se jen zlepšoval, 418 a 424 cm. A ve finále mezi 8
nejlepšími si posledním pokusem 428
cm vytvořil nejen velký osobní rekord,
ale navíc vybojoval i stříbro. Na 1500 m
jsme měli ještě jednoho zástupce. Marcel Červenka, který nastoupil do závodu po nemoci, se na trati trochu trápil.
Jeho výsledný čas 6:04 byl tak trochu
za očekáváním. Ale netrápil se sám.
Své maximum nemohl předvést ani
Dan Vejražka, který stejně jako Marcel
prodělal virózu, která se podepsala na
jeho výkonu. Skok daleký 375 cm stačil
na celkové 14. místo z 31. Tímto jsme
halovou sezonu ukončili. V. Blažková
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