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Do kostela až za rok

Zájemci o prohlídku kostela Nejsvětější
Trojice odejdou asi s nepořízenou. Kostel
pro letošek zavírá pro veřejnost své brány,
aby je v budoucnu otevřel a ukázal se v
novém barevném hávu. V hlavním prostoru svatostánku vyrostlo v minulých dnech
lešení vypínající se od země až do výše
klenutého stropu. Je připraveno pro řemeslníky, kteří zde budou restaurovat malířskou výzdobu. V loňském roce získal Farní
úřad v Klášterci na obnovu této církevní a
zároveň také kulturní památky dotaci 500
tisíc od Ústeckého kraje. Celkové náklady
této náročné akce jsou ovšem vyčísleny
na 3 miliony. „Zbývající dva a půl milionu
se nám ještě nepodařilo shromáždit. V letošním roce se proto budeme o dotaci ucházet
znovu. Nedělám si iluze, že bychom dostali
celou částku, ale uvítáme každý příspěvek.
Doufám také v pomoc od města Klášterce,“
nevzdává se páter Rafal Wala.
I přesto, že se zatím nepodařilo shromáždit všechny potřebné peníze, rozběhnou
se práce na obnově malířské výzdoby v
nejbližší možné době. „Zatím čekáme, až
ustanou mrazy. Začít by se mohlo někdy
na přelomu března a dubna. A během této
doby budeme pokračovat ve shánění peněz.
Podle doporučení památkářů už totiž nemůžeme tyto opravy z technických důvodů dále
odkládat,“ vysvětluje páter Wala
. -lara-



Číslo 5/06



8.března 2006



www.klnoviny.cz

Klášterec lákal turisty na Holiday Worldu

Koncem února se uskutečnil na pražském výstavišti již 15. ročník středoevropského veletrhu cestovního
ruchu Holiday World. Mezi 700 vystavovateli z 50 zemí světa, kteří se po čtyři dny představovali obrovskému počtu návštěvníků z řad odborníků i veřejnosti, nechyběl ani tentokrát Klášterec nad Ohří. Kláštereckou delegaci tvořili místostarosta PaedDr. Homolka, ředitel zámku Mgr. Zajíc, pracovnice odboru
školství, kultury, sportu a cestovního ruchu Zdena Poláková, turistické informační centrum zastupoval
Miroslav Foltýn. Rozhovor s místostarostou města PaedDr. Václavem Homolkou o průběhu veletrhu a
reprezentaci našeho města naleznete na str. 3.

Krutá realita: Naše město vypadá jako velký psí záchod

Dokud leží na trávnících a chodnících čerstvě napadaný sníh, můžeme podléhat iluzi, že je naše město
čisté a uklizené. Když sníh roztaje,
dojde nám krutá realita. Klášterec
je jeden velký psí záchod. Stovky psích hromádek rozsetých po
trávnících se ještě dají s přivřením
obou očí tolerovat. Není nad přírodní hnojivo a nevábné kopečky
alespoň odradí většinu chodců,
kteří by si chtěli přes veřejnou zeleň zkracovat cestu. Ovšem nutnost

kličkovat mezi psími výkaly „zdobícími“ chodníky po čase rozčílí i
sebevětšího milovníka čtyřnohých
chlupáčů. Hromádky jsou všude.
Nejhorší je to na sídlištích, ale bez
problému není ani historická část
města. Když už je psími výkaly obsypána i radnice, je zřejmé, že je
situace na pováženou a že se s tím
musí začít hodně rychle něco dělat.
V tomto případě je ovšem každá
rada drahá. „V Klášterci je kolem
1800 registrovaných psů. Kolik je

nepřihlášených se můžeme jen dohadovat. Tak jako tak to máme přes
dva tisíce hromádek denně,“ sděluje
šokující statistiku Bc. David Biem z
odboru životního prostředí. No a
kolik z nich skončí v koši místo na
chodníku? Opatření se speciálními
koši s pytlíčky na psí exkrementy
rozmístěnými po městě se příliš
neosvědčilo. V lepším případě zmizely do druhého dne jen sáčky. V
tom horším celý koš.
„V současné době to řešíme tak, že se
speciální biologicky rozkladné sáčky
vydávají zdarma na vybraných místech. Pejskaři si pro ně mohou přijít
na městský úřad, na městskou policii, do psího útulku, k dispozici jsou
dále v prodejně Tabáku U buldoka
v ulici Polní, v papírnictví Bajbar v
Příčné ulici, na Stavebním bytovém
družstvu a u MVDr. Kotoučové,“
vypočítává Bc. Biem.
Tato snaha ze strany odboru životního prostředí je jistě chvályhodná. Dá se ale vážně pochybovat o
tom, že by důvodem zaneřáděných
chodníků a trávníků byl pouze nedostatek sáčků. Vždyť stačí i igelitový pytlík od svačiny, kterých si
přinese každý z obchodu denně
několik. Problém bude spíš v tom,
že většina pejskařů není ještě do-

statečně „vycvičená“ a srozuměná s
tím, že mít pejska nejsou jen radosti, ale také starosti a spousta povinností. A těch stále přibývá. Vodítko,
náhubek, čipování – to vše ukládá
městská vyhláška. A co se týče výše
zmíněného úklidu po psích miláčcích, tak tam mluví jasnou řečí zase
zákon o přestupcích, podle kterého
se přestupku dopustí ten, kdo „znečistí veřejné prostranství“. A protože pejsek pokutu dostat nemůže,
budou ji strážníci městské policie
vyžadovat po jeho majiteli. A vězte, že městská policie zahájila v poslední době každodenní pravidelné
kontroly se zaměřením právě na
venčení psů. Doufejme, že se situace v budoucnu zlepší a že tam, kde
nepomohly domluvy, možná pomůže finanční postih. Málokdo si
bude asi cenit hromádku od svého
pejska na tisíc korun.
-lara-
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Období klidu končí, město
opět ožije stavebními pracemi
Blíží se jaro, což znamená, že po vynuceném zimním spánku propukne opět
čilý stavební ruch. Klášterec čeká v tomto ohledu rušný rok. Zvlášť pokud bude
město úspěšné se svými žádostmi o dotace, ať už na regeneraci sídliště Panorama,
či na vybudování odpočinkové zóny na
novém sídlišti. Některé přípravné kroky se
dělají už teď. Navzdory nebo spíše právě
proto, že tu máme stále ještě zimu. Podle
kalendáře i podle teploměru. Zvýšenou
pracovní aktivitu jste možná zaznamenali
v prostoru za Dlouhou ulicí. Místostarosta
ing. Saitz nám prozradil, že se zde v rámci
plánované zóny odpočinku sídliště Centrum provádí prořezávka jako příprava na
realizaci lesoparkové části. „V současné
době vedeme jednání s potencionálními
sponzory, kteří by měli celou akci ﬁnancovat spolu s městským úřadem. Předpokládám, že se projekt bude realizovat ve dvou
etapách. Jako první přijde na řadu lesoparková část, která je ﬁnančně i technologicky
méně náročná než oddychová část s hřišti.
V případě, že budeme úspěšní při získání
ﬁnančních prostředků zhruba ve výši 3 milionů, mohla by sloužit veřejnosti do konce
roku,“ slibuje ing. Saitz.
Po zimní přestávce se rozjíždí také druhá
etapa rekonstrukce náměstí. Na řadu přišla
nyní jeho levá část, kde se provádějí práce
na inženýrských sítích. V letošním roce se
dočkáme i demolice budovy bývalého Kovomatu. Přesné datum bude známo až po
skončení výběrového řízení na zhotovitele, které proběhne v úterý 7. března. Vše
včetně konečných úprav náměstí by mělo
být hotovo do letošního podzimu.
Občany města ale spíše zajímá, co se
bude dělat s neutěšeným stavem silnic,
kterým dala letošní zima obzvlášť zabrat. „Jako každý rok máme zpracovaný
program údržby komunikací, na který je
z rozpočtu vyčleněna částka 10 milionů
korun. To stačí jen na pravidelnou údržbu
výtluků. Větší investiční akce se z těchto peněz nepořídí,“ řekl nám k tomu ing. Saitz.
Nepříliš potěšující odpověď. Je tu ale určitá naděje. Klášterec se totiž přihlásil do
programu revitalizace sídliště Panorama,
jehož součástí bude generální oprava
ulice Školní. Ostatní části města si ale budou muset na výrazné opravy silnic ještě
počkat. „Zatím můžeme dělat jen to, že
budeme důsledněji kontrolovat provádění
drobných oprav, aby se vyspravené výtluky
nemusely za pár měsíců dělat znovu,“ zdůrazňuje ing. Saitz.
Plánů má ing. Saitz hodně. Čeho se podle
něj ale v letošním roce určitě nedočkáme,
je před několika lety plánované umělé
zatravnění a osvětlení pískového hřiště
vedle stadionu. Takto vylepšené hřiště
měli využívat místní fotbalisté i školy.
„Město tehdy žádalo na realizaci této akce
o peníze na ministerstvu školství. V tomto
případě jsme ale úspěšní nebyli. Místo toho
jsme dostali ﬁnanční prostředky na rekonstrukci ledové plochy,“ vysvětluje ing. Saitz.
Ze strany fotbalistů i veřejnosti se ozývají
určité hlasy, že by se město mělo spíše
než plánované oddychové zóně za Dlouhou ulicí věnovat úpravám tohoto hřiště.
Podle ing. Saitze je situace složitější. „Zóna
oddychu je nejen ﬁnančně méně náročná,
ale i jednodušší a její realizace se dá navíc
rozdělit na víc etap. Proto bude také snazší
sehnat potřebné ﬁnanční prostředky. Plánů
na modernizaci fotbalového hřiště se úplně
nevzdáváme, ale musíme si uvědomit, že
konkurence mezi městy o peníze ze strukturálních fondů EU roste a dosáhnout na ně
už není tak jednoduché. A umělé zatravnění
hřiště a jeho osvětlení bude ﬁnančně velmi
náročné,“ upozorňuje ing. Saitz.
-lara-
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... Zastupitelé, co vy na to ? ... Zastupitelé, co vy na to ? ...

Seriál otázek pro zastupitele se blíží ke konci. Jedním z posledních,
koho jsme oslovili, je Ing. Jiří Marek (SNK).
Kontrolní výbor, jehož jste předsedou,
zkoumá v současné době dvě kauzy
ohledně možného vracení dotace na
výstavbu bytového domu UNION a
evakuačního výtahu v domově důchodců. Už výbor dospěl k nějakým
závěrům? Jak se oba případy vyvíjejí?
Případ bytového domu Union kontrolní výbor projednal, k případu výtahu v
domově důchodců se bude kontrolní
výbor teprve vyjadřovat. Závěry kontrolního výboru budou nejprve předloženy zastupitelstvu města, na jednání
zastupitelstva se s nimi mohou všichni
seznámit.
Jaký je váš názor na privatizaci městského bytového fondu?
To je složitá otázka, ve které sám zatím nevím, jak bych případně hlasoval. Vše závisí na mnoha konkrétních
podmínkách pro každý konkrétní
dům. Sám jsem nájemníkem v městském bytě a jsem spokojen. „Někdo“ se
za mne stará, aby vše fungovalo, a jsem
v podstatě spokojeným nájemníkem,
tedy pokud mne nevyvede z míry prohra našeho oblíbeného hokejového
klubu, je to však dáno i pohodovými
lidmi, kteří bydlí v našem vchodě. Nemusím se starat o revize plynu, dálkového topení, odečty měřidel energií
na patě domu, jestli máme či nemáme mít namontovány termoregulační
ventily a regulaci na patě objektu, zda
je nutno vyměnit odpočítávací měřiče teplé a studené vody a zda je určen
někdo, kdo uklidí sníh před domem a
dokonce mne nezajímá, zda je zaplacena daň z nemovitostí a zda někdo
vede účetnictví. Prostě zatím máme
určeného správce domovního bytového fondu, který se z nájemného stará
za mne. Jsou tu sice nějaká ALE, ale
dnes mi nikdo neřekne, zda se současné regulované nájemné udrží i nadále,
zda po přiblížení koruny k EURU nezmění reálnou hodnotu naše úspory.
Tato ALE hrají ve prospěch vlastnictví
bytů, tedy účelně realizovaných úspor.
Je však otázkou, kolik takový byt bude
stát, zda návrhy na poměrně nízkou
cenu, kterou doporučuje rada města,
nezmění legislativa EU nebo ČR, co
se stane s byty v domě, které si nikdo
nekoupí, kdo je pak bude spravovat.
Osobně si myslím, že je umění dosáhnout dohody, pokud je ve hře 48 vlastníků bytů v jednom domě (jeden dům
jsou dva vchody). Pokud se v domě
neprodá více jak polovina bytů, zůstane ve společenství vlastníků majoritní
vlastník – město. Pokud při prodeji
bude rovnou určen správce bytového
fondu, kterého po nějakou dobu budou vlastníci nuceni respektovat, pak
je to zřejmě schůdná cesta. Byl tu již
pokus zajistit převod bytového fondu prostřednictvím družstva, ale ten
se nesetkal s většinovým souhlasem
v zastupitelstvu, takže v případě privatizace bude možno zřejmě použít
příklady úspěšných převodů do osobního vlastnictví, které proběhly např. v

ulici Dukelská. Na ty, kteří získají byt
do vlastnictví, čeká při následném prodeji daň z převodu nemovitosti, a to i
při „výměně“ bytu, ale budou moci byt
pronajmout bez jakýchkoli problémů.
Vlastníků bytů se mnohem citelněji
dotkne, pokud někdo v domě nezaplatí
nájem nebo energie, protože energie se
odečítají na patě domu a musí je vlastníci bytů zaplatit za celý dům, i když
někdo neplatí do společné pokladny.
Město prodejem bytů získá i ztratí. Získá jednorázově prostředky, které bude
moci investovat nebo i utratit za běžný
provoz – to závisí na rozhodnutí zastupitelstva. Ztratí možnosti zastavit majetek v případě potřeby úvěru od bank
při provádění nějaké rozsáhlejší akce.
Jak jsem řekl na začátku, je to otázka
podmínek, nabídky a poptávky.
Myslíte si, že prodej rozsáhlých pozemků plochy „C“ průmyslového
parku Verne britské developerské
firmě CENTREPOINT byl krok
správným směrem? Někteří zastupitelé z řad opozice měli k tomuto prodeji značné výhrady.
Do současné doby se staralo město o
zajištění přípravy ploch pro výstavbu
nových podniků na průmyslové zóně.
Již v minulosti byli osloveni i místní
podnikatelé s nabídkou, zda nemají zájem o výstavbu hal, které by pak
dále pronajímali zahraničním investorům. Teď s touto nabídkou přichází uvedená firma. Město by z tohoto
obchodu mělo profitovat nejen výnosem z prodeje, ale i vytvořením dalších pracovních míst, což je hlavním
cílem průmyslových zón. Sympatické
pro mne jako zástupce odborného
školství je to, že projekt počítá i s vytvořením školícího centra pro budoucí zaměstnance.
Kromě toho, že jste kláštereckým zastupitelem a radním, ředitelujete Střední
odborné škole služeb a Střednímu odbornému učilišti AMOS. V loňském
roce jste žádal zastupitele o 200 tisíc
korun na projekt pro „vaši“ školu. Ta
sídlí v Kadani, ale předpokládám, že tu
existují úzké vztahy s Kláštercem.
Do doby vzniku Gymnázia v Klášterci
nad Ohří bylo zástupcem středního
školství v našem městě Střední odborné učiliště. Toto učiliště zřizoval
podnik ZKL Klášterec nad Ohří a také
hradil značnou část provozních nákladů, kromě mezd učitelů teoretického
vyučování. Že výuční list zde získalo
více než 1000 žáků si můžete spočítat
na www stánkách naší školy na adrese www.amoskadan.cz odkaz SOU,
absolventi. Na úhradě provozních
nákladů se tehdy také podílely ostatní
podniky, pro které se připravovali žáci
v kláštereckém učilišti, např. Doly nástup Tušimice, VTŽ Chomutov, Karlovarský porcelán Klášterec nad Ohří,
ale i mnoho dalších. (Bývalý vchod do
učiliště je stále vyzdoben výtvarným
dílem Ladislava Steňka, který také
působil jako učitel na našem učilišti a
zároveň i v porcelánce.) Po přechodu
na nové formy vlastnictví v podnicích
přecházelo financování učilišť na stát.
Město Klášterec nad Ohří finančně
i morálně podporovalo zachování
středního školství ve městě. Tak tomu
i bylo po sloučení Střední zemědělské a
Rodinné školy v Kadani, SOU v Kadani, SOU v Klášterci nad Ohří, Domova
mládeže v Kadani do jedné školy. V
době sloučení v roce 1998 měla škola
cca 350 žáků nyní má 700 žáků. Zásluhou města máme v Husově ulici školní
kadeřnický i krejčovský salon, děvčata
z těchto oborů reprezentují úspěšně na
módních přehlídkách své dovednosti
a do letošního roku probíhala i výuka
zámečnické části výuky a strojního
obrábění u oboru automechanik v Ná-

dražní ulici v areálu ZKL. V letošním
roce zřejmě prodá Ústecký kraj společnosti s ručením omezeným ZKL
Klášterec nad Ohří areál SOU, který
je součástí výrobní haly, a aktivity, které pobíhaly na adrese Nádražní 224,
přeneseme do Kadaně. Rozsah aktivit
zůstane zachován. Podle záměru, který předložilo ZKL Ústeckému kraji, se
tím vytvoří předpoklady pro zvýšení
počtu pracovních míst v podniku.
Proč se vlastně snažíme zachovat možnost výuky strojírenských oborů pro
oblast Klášterce a Kadaně? Již dnes
se objevují požadavky na absolventy
učebních oborů strojírenských profesí
pro podniky na průmyslových zónách
Verne a Královský vrch. Do oborů se
však žáci dlouhá léta nehlásili a učiliště
je přestalo i nabízet. Zřejmě bude nutná motivace žáků základních škol, aby
si vybírali povolání podle požadavků
podniků. A pamětníci si jistě vzpomenou, že i v dobách minulých byla pro
některé obory nutná motivace a žáci
oboru obráběč kovů jako preferovaného oboru dostávali zdarma svačiny
a obědy a kapesné až 500 Kč měsíčně
v době, kdy plat učitele byl 2500 Kč.
Úzké vazby na Klášterec jsem snad vysvětlil a nyní něco k projektům.
Po přistoupení k EU se s projekty, jak
se říká, roztrhl pytel, ne že by předtím
žádné nebyly, ale pro aktivní organizace
a tedy i školy se otevřely nové možnosti. Pokud se chce škola rozvíjet, hledá
nové možnosti pro získání prostředků.
Když jsem vyhodnocoval školní rok
2004/2005 dopočítal jsem se , že jsme
ve školním roce byli zapojeni do 22
projektů. Záleží na typu projektu, ale
u projektů, kde získáváme vybavení, je

většinou podmínka spoluúčasti v rozsahu 10 až 30%. Některé projekty dofinancovává zřizovatel a státní rozpočet jako například projekt SROP „Na
internet do AMOSU“, ve kterém jsme
získali novou počítačovou učebnu za
cca 1 mil. Kč, u některých nemůžeme
použít prostředky dané zřizovatelem
na provoz a hledáme pomoc u sponzorů, tedy i u měst Kadaň (nákup nového cvičného automobilu Octavia s
automatickou převodovkou a diagnostického přístroje pro automechaniky)
a Klášterec nad Ohří (dofinancování
projektu AMOS Kadaň, mezinárodní
spolupráce v oblasti Krušnohoří).
Jsou však i projekty, a to mnoho lidí
neví, o které se může přihlásit i skupina lidí bez začlenění do nějaké formální organizace, kteří například chtějí
hrát divadlo. Tak realizovali divadelní
projekt Mrazík naši žáci pod vedením
Ing. Müllerové v roce 2005 a v roce
2006 slaví úspěchy s netradičním nastudováním představení Dívčí válka.
Na závěr otázka shodná pro všechny
zastupitele: Co vy a Evropská unie?
Já jsem v Evropské unii spokojen. Když
jedu do partnerské školy v Ansbachu
u Norimberka, Helle u Bruselu nebo
přes kopec do Annaberku nebo Drebachu jen přibrzdím a ukážu pas někdy i
občanku na našich hranicích a hranice
dalších států už ani nepoznám. Někdy
přemýšlím, proč v Belgii nemusí mít
žáci šatny a stačí jim studená voda na záchodě, když u nás se tvrdí, že to vyžadují
předpisy EU. Ale na druhé straně mám
radost, že nejsme pozadu. A těším se, až
se bude otevírat nová lázeňská zóna, na
kterou nám přispěla EU.
- rony-

Riziko určitě nepodceňujeme
Ptačí chřipka se sice v Čechách ještě
neobjevila (alespoň tomu tak bylo v
čase naší uzávěrky), ale protože ji potvrdily státy bezprostředně sousedící
s naší zemí, je ostražitost na místě.

jen kvůli těm holubům či vrabčákům.
A to i několikrát denně. Žádnou uhynulou labuť či kachnu jsme ale naštěstí
ještě nahlášenou neměli. Ovšem vyloučit se to do budoucna rozhodně nedá,“

Konkrétní doporučení směřují i na
občany Klášterce. Čemu v současné
době věnovat větší pozornost a jak se
zachovat v případě podezřelého nálezu, to nám sdělil Bc. David Biem,
referent odboru životního prostředí
z kláštereckého městského úřadu.
„Riziko výskytu ptačí chřipky určitě
nepodceňujeme. Podle Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj by měli
občané bezpodmínečně nahlásit nález
jakéhokoli množství uhynulého vodního ptactva. Stačí i jedna mrtvá labuť,
kachna nebo volavka. K mrtvému
zvířeti by se neměli ani přibližovat, ani
na něj sahat. Nález mohou oznámit
buď přímo na městském úřadě, nebo
městské policii či hasičům. Co se týče
ostatních volně žijících ptáků, tak zde
by se měl hlásit jen nález alespoň pěti
uhynulých jedinců,“ vysvětluje Bc.
Biem. Takže nepropadat panice kvůli
jednomu stářím uhynulému holubovi
či vrabci. „Zatím nám lidé volají právě

upozorňuje Bc. Biem.
Takže při procházce zimní přírodou
mějte oči otevřené, ale nezapomeňte
se kochat i pohledem na živé ptáky a
nepátrejte jen po případných obětech
ptačí chřipky.
-lara-

Mělo by vás zajímat
O desítky procent se loni zvedl počet
běžných bankovních účtů zatížených
exekucí. Souvisí to s rostoucí oblibou
lidí žít na dluh. Při neschopnosti své
dluhy splácet jim hrozí zmrazení konta.
Exekuce prostředků na běžném bankovním účtu je nejčastěji používaný
způsob exekuce a zároveň to je jeden
z nejrychlejších způsobů vymáhání
dluhu. Cesta k penězům přes zabavený
majetek je oproti tomu mnohem delší. Tyto věci se musí prodat ve veřejné
dražbě a navíc pouze za zlomek ceny.
Ekonomové se shodují, že více exekucí na účtech v bankách souvisí se
zadlužeností Čechů, která se za loňský
rok přehoupla přes čtyři sta miliard
korun. Se zadlužeností tuzemských
domácností roste každým rokem také
celkový počet dlužníků, kteří přecení
svou schopnost splácet dluhy, a jejich
majetek nakonec skončí v rukou exekutorů. Z údajů Exekutorské komory
České republiky vyplývá, že zatímco v
roce 2001 bylo vydáno jen přes čtyři tisíce exekučních příkazů, v roce 2004 to
bylo už téměř 160 tisíc. Počet loňských
exekucí by mohl přesáhnout hranici
200 tisíc. Exekutoři jsou přitom nejúspěšnější ve vymáhání relativně nižších částek, tedy u dluhů do 100 tisíc
korun. Tam se jim podaří vymoci přes
šedesát procent dlužných částek.

MP informuje

V poslední době zaznamenala MP nárůst případů, kdy přijala oznámení nebo
sama nalezla uhynulou lesní zvěř na území
města. V tomto období se zvěř stahuje z
okolních lesů do města za potravou a často
dochází ke střetu s projíždějícími vozidly.
Po ulicích města se již delší dobu prohání smečka toulavých psů. Strážníci
se již několikrát pokoušeli psy odchytit,
protože není znám jejich majitel. Psi ale
pokaždé, když vidí uniformu, tak uprchnou pryč. MP proto požádala o spolupráci veterináře a za pomoci narkotizační pušky se psy podařilo odchytit.
Přestupku proti veřejnému pořádku se
dopustila jedna z firem, která v ulici Pionýrů provádí výměnu oken. Firma ponechávala stará okna na trávníku před panelovým domem a neprováděla jejich úklid.
MP Klášterec nad Ohří přestupek předala
k prošetření jinému příslušnému orgánu.
Při odpolední procházce na Šumnou
se jeden z občanů dočkal nečekaného nálezu. Vedle cesty nalezl několik menších
i větších pytlů, které nemile zapáchaly.
V pytlích byly ostatky hospodářských
zvířat. MP Klášterec nad Ohří o události vyrozuměla odbor životního prostředí
a okresní veterinární správu v Chomutově. V současné době probíhá zjišťování
původce této podivné skládky.
zástupce velitele M. Krása
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Klášterec se prezentoval mezi 700 vystavovateli z 50 zemí světa
O účasti Klášterce na veletrhu Holiday
World jsme si povídali s místostarostou Homolkou.
Byla přítomnost našeho města na
tomto veletrhu spíše ojedinělou a
nahodilou záležitostí nebo se jedná o
součást nějaké celkové koncepce zaměřené na propagaci Klášterce?
Město se dlouhodobě připravuje na
celkový rozvoj Klášterce, a to nejrůznějšími prostředky. Na počátku byla
myšlenka, která se postupně rozvíjí.
Vytvářejí se dokumenty vytyčující
cestu, kterou by se měl rozvoj našeho města v budoucnu ubírat. Na
konci roku 2004 pak rada ustavila
komisi pro rozvoj propagace města,
která konečně vnesla do celé oblasti
propagace města určitý řád. Z dílny
této komise pochází také dva klíčové
dokumenty: Koncepce prezentace
města Klášterce nad Ohří a Aktivní

byl také náš host - houslový virtuos
Jaroslav Svěcený - který zde propagoval hudební festival Klášterecké
prameny, jehož druhý ročník by se
měl o prázdninách opět uskutečnit
na zámku. Myslím si, že se spojení
houslových kurzů a koncertů různých žánrů osvědčilo a my bychom
v této tradici rádi pokračovali i v budoucnu.
Byla účast našeho města na veletrhu
Holiday World ještě něčím přínosná?
Kromě toho, že se Klášterec představil široké veřejnosti a možná přilákal
i nějaké turisty?
Za velmi důležité považuji prohloubení spolupráce se sousední Kadaní.
Města Klášterec a Kadaň se na veletrhu prezentovala společně v jednom
výstavním stánku Tím se samozřejmě snížily náklady na celou akci,
ale finanční stránka nebyla hlavním
důvodem. Spíše šlo o to deklarovat

klad na projektu výstavby cyklotras
a vydání cyklomapy. V budoucnu se
může úzká spolupráce týkat i projektu
Alšovka nebo těsnějšího dopravního
propojení obou města a průmyslové
zóny Verne.
A závěrečné hodnocení?
Veletrhy jako pražský Holiday
World nebo brněnský Regiontour,
kterého se Klášterec zúčastnil v

lednu v rámci prezentace Ústeckého kraje, přispívají k zviditelnění
města. Navíc se zde nabízí možnost
okouknout, jak to dělají jinde a případně načerpat nějakou inspiraci.
Těchto veletrhů bychom se chtěli
zúčastňovat i v budoucnu, a to opět
spolu s Kadaní. Dovedu si dokonce představit i těsnější spolupráci s
Chomutovem.
-lara-

 Místostarosta PaedDr. Václav Homolka a ředitel kláštereckého zámku
Mgr. Václav Zajíc v prostorách propagujících město Klášterec

Upozornění pro organizace,
soukromé ﬁrmy a řidiče

 Důležitou osobností při prezentaci našeho města byl houslový virtuos Jaroslav
Svěcený propagující hudební festival Klášterecké prameny

zaměření marketingu v oblasti rozvoje turismu a lázeňství. Zde je jasně
stanoveno, co a jak propagovat. A
jedním ze způsobů, jak zvýšit povědomí obyvatel nejen našeho regionu
o Klášterci, je právě účast na veletrzích cestovního ruchu, jako je právě
třeba Holiday World.
Čím se letos Klášterec na tomto veletrhu „chlubil“?
Hlavně jsme chtěli odborné i laické
veřejnosti oznámit, že letos dokončíme náš velký projekt výstavby lázní a
obnovy náměstí. Velkým „lákadlem“

vzájemnou spolupráci. Ukázat, že se
umíme domluvit a vytvořit pro návštěvníky regionu společnou nabídku. Ani jedno z měst nedokáže samo
o sobě přilákat turisty na dlouhou
dobu. Spojí-li ovšem své nabídky
dohromady, mohou se dobře doplňovat. Mottem naší spolupráce by
mohlo být to, že Klášterec i Kadaň
jsou dvě historická města oceněná
titulem město roku, což je u sousedních měst v rámci celé republiky situace naprosto výjimečná.
Kadaň a Klášterec spolupracují napří-

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

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

Město přivítalo nové občánky

Na návštěvě u sousedů

Projekt AMOS se rozjel
V jednom mají ochránci přírody protestující proti povrchové těžbě uhlí pravdu.
Naše okolní krajina je plná otevřených
ran a jizev. A zaslouží si naši péči. Vydat
své bohatství musí, ale rány by se měly
časem zhojit. K tomu slouží rekultivace.
Střední odborná škola služeb a SOU Kadaň, pokračovatelka téměř stopadesátileté tradice zemědělského školství v
regionu, se pyšní tím, že se dlouhodobě
podílí na léčení zjizvené tváře Severních
Čech. Vrátit lány vytěžené hlušiny zpět
do půdního fondu dá pořádnou fušku a
trvá to léta. Navíc jsou k tomu třeba fundovaní a zapálení lidé. A takové lidi se
snaží kadaňská „zemědělka“ vychovávat,
a to i z řad kláštereckých studentů.
Zázrak oživení mrtvé půdy se daří zejména díky aplikaci kompostů na rekultivované pozemky. To je ve velkém možné
pouze použitím rozmetadel, což není
právě levná záležitost. Jedno takové
rozmetadlo sice hodně zmůže, ale přijde
na víc než čtvrt milionu. Školní statek
má pronajatých zhruba 100 ha rekultivované půdy, která touží po kompostu
a zároveň má sloužit k výchově nových
zemědělských odborníků. Proto byl
zpracován projekt „Výsypky Kadaň“, na
který se podařilo získat dotaci z „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství
a venkovských oblastí v Ústecké kraji pro
rok 2005“ a našli se také sponzoři. Firma
Hanter Douglas Kadaň poskytla 50 000,a Severočeské doly Chomutov 80 000,Kč. Projekt umožní žákům zemědělských
oborů praktické seznámení s moderní
zemědělskou technikou a umožní zlepšení půdních podmínek na rekultivovaných plochách výsypek.
Snad aby samotnému projektu při
schvalovacím řízení nebylo smutno, byl
současně podán další s názvem „Amos
Kadaň“. Jeho cílem bylo zajistit přísun
informací o stavu a vývoji zemědělství
odborné i laické veřejnosti a samozřejmě žákům školy. V aule „zemědělky“ se
konají informativní a doplňkové akce
pro žáky zemědělských oborů a Agrární
komora Chomutov tam pořádá semináře
a školení. Proto vyvstala potřeba ozvučit
aulu s možností zatemněni a vybavit ji
počítačem s dataprojektorem. Dále pak
bylo třeba vymyslet efektivní systém přenosů aktuálních informací žákům i veřejnosti. Realizační tým projektu ve složení
Ing. Jiří Marek, PaedDr. Zdeněk Slanina,
Ing. Alois Všechovský a Hana Koláříková
stál hlavně před úkolem zajistit ﬁnancování projektu, neboť poskytnutá dotace
činila jen poloviční výši potřebných nákladů. Opět pomohl sponzor, a to město
Klášterec nad Ohří. Zastupitelstvo města
poskytlo škole 100 000 korun.
Projekt umožní učitelům i žákům zemědělských oborů seznámení s nejnovějšími informacemi o předpisech pro vedení
farmy, ekologickém hospodaření, dodržování zásad správné zemědělské praxe,
evidenci, veterinárních opatřeních a se
zjištěními kontrolních orgánů. Zveřejněním materiálů také na veřejně přístupném místě umožní i dalším zájemcům
získat aktuální informace.

Ani nepříjemný mráz sahající hluboko pod bod mrazu neodradil rodiče a jejich blízké příbuzné od návštěvy obřadní síně kláštereckého zámku, která byla jako vždy společně se zástupci města připravená k slavnostnímu uvítání občánků do života našeho města. I když „vyproštění“ malých oslavenců z dětských kočárků pečlivě ukrytých
v teplých přikrývkách a oblečených do větších vrstev oblečků, než je obvyklé, tentokrát zabralo o trochu více
času, nikdo nemusel pospíchat, protože právě tito nic netušící mrňousové byli nejdůležitějšími aktéry pátečního
dopoledne. Jedna malá slečna se však mohla tvářit trošičku důležitěji. Karolínka Lédlová se totiž v letošním roce
narodila jako první klášterecký občánek. Její rodiče i s Karolínkou v náruči zachycuje náš snímek.
-ronyJiří Tirpák

Zbyněk Vondráček

Petra Nešťáková
Alex Svoboda

Jana Frelichová

Karolína Lédlová

Andrea Maršálková

Sára Pojarová
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Pohled do minulosti Hlavním bodem na Plese města byl tanec
Letošní plesová sezóna se pomalu ale nezadržitelně blíží ke svému konci. Závěrečnou trojici bálů
otevřel první březnovou sobotu
Ples města. Hlavními lákadly byly
vyhlášený liberecký orchestr Ladislava Bareše, jehož slavná historie
sahá až do roku 1945, a zpěvačka
Marcela Holanová. Ani jim se ale
nepodařilo přitáhnout do kláštereckého kulturního domu nějaké davy.
Nezbývá než smířit se s tím, že Ples

Kdybyste se zeptali těch nejskalnějších fotbalových fanoušků, kteří pamatují začátky kopané v našem městě, kde stával fotbalový stadion, možná by vás překvapila jejich odpověď. Ne, stadion nebyl vždy tam, kde ho
najdete v současnosti. Na fotbalové zápasy se chodilo do míst, kde nyní
stojí autobusové nádraží. Tento plac se po rozhodnutí postavit nový sportovní stánek stal jen na chvilku nevyužitým místem, ale doba si žádala své
a vlaková doprava už nebyla dostačující, a tak se v místech vedle závodu
Korek vybudovalo nové autobusové nádraží, sloužící jen s nepatrnými
obměnami občanům dodnes.
-rony-

 Hlavní hvězdou Reprezentačního plesu města byla Marcela Holanová

 Celý večer odstartoval uvítací řečí místostarosta Homolka a Iveta Svobodová

města se rozhodně nemůže co do
návštěvnosti rovnat plesu porcelánky, Kabelu 1 či „maturákům“. V
tomto případě ovšem platí to samé
co u Lázeňského plesu. Méně lidí
nabízí mnohem větší prostor na
pořádně odvázaný tanec, který si
návštěvníci Plesu města opravdu
vychutnávali. Celým večerem provázela jako už tradičně Iveta Svobodová. Program večera doplňovala
vystoupení taneční skupiny STYL a

Legarm. Nechyběla ani tombola.
Ples města nebyl ani tak o nabitém
doprovodném programu jako spíše
o tanci s opravdu skvělým hudební
doprovodem. A pořádně si zatancovat, to je přece hlavní důvod, proč
se chodí na plesy.
-laraZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519
pořádá ve svých prostorách u
příležitosti
„Březen – měsíc internetu“
akci

DO ŠKOLY NA INTERNET

Keramika pod jemnými prstoklady
bytě, kanceláři nebo dokonce na
vás samotných. To v případě, že se
rozhodnete pro jeden z nápaditých
šperků. Keramiku Heleny Stiessové
si můžete v galerii Thun prohlédnout až do konce března.
-lara-

Město Klášterec nad Ohří
spolu s ředitelkami mateřských škol
VYHLAŠUJE
zápis do mateřských škol
pro školní rok 2006/2007
Zápis se koná ve dnech
od 13.března do 24.března 2006
denně od 10.00 do 15.00 hod.
Vezměte s sebou občanský
průkaz a zdravotní průkaz
dítěte. Zápis se provádí do
naplnění kapacity
mateřské školy.
Seznam předškolních zařízení :
MŠ, Klášterec nad Ohří , Lípová 570
MŠ, Klášterec nad Ohří , Souběžná 205
MŠ, Klášterec nad Ohří , Dlouhá 540
MŠ, Klášterec nad Ohří , Školní 518
MŠ, Klášterec nad Ohří , Lesní 545

Pro koho je akce určena?
Pro všechny, kteří nemají přístup k
internetu.
Chtěli byste se přijít podívat, ale
počítače Vás děsí?
Nevadí, ve vašich začátcích Vám
rádi poradíme. Velmi rádi uvítáme
naše starší spoluobčany.
Bude mě návštěva něco stát?
Pouze Váš příjemně strávený čas.
Kdy se otevřou dveře školy?
Otevře se pro Vás zadní vchod školy a dveře učebny informatiky I.
v pondělí 13., 20. a 27. března
vždy od 14:30 hod do 16:30 hod
V případě velkého zájmu budou
otevřeny další učebny informatiky
Vyhrajte měsíční připojení k
internetu
U příležitosti měsíce internetu vypisujeme soutěžní akce na téma:
Internet & komunikace
Bližší informace na stránkách školy
www.skolaklasterec.cz
nebo na telefonu 474 375 575

V Pardubicích možná mohou čekat invazi tanečníků z Klášterce

 Helena Stiessová

V pátek 3. března se v zámecké galerii Thun uskutečnila vernisáž výstavy
Heleny Stiessové s názvem Prstoklady. I když si tak nepřeje být nazývána,
jak na ni prozradil ve svém úvodním
slově její bratr, jedná se o mladou, začínající, nadějnou kadaňskou umělkyni, která se v Klášterci představuje
se svou první výstavou věnovanou
keramice. Navzdory nepřízni počasí
se v prostorách galerie shromáždila
početná skupina příbuzných a blízkých mladé výtvarnice i příznivců
umění jako takového. Hudební doprovod vernisáže obstarala violoncellistka Pavlína Lörinczová.
Po úvodních proslovech ředitele
zámku Mgr. Zajíce, místostarosty PaedDr. Homolky i samotné
umělkyně, která jen těžko skrývala
nelíčené dojetí, se návštěvníci se
skleničkou vína mohli začít obdivovat vystaveným keramickým obrazům, vázám, šperkům a lampám.
A protože se jedná o výstavu prodejní, může některý z vystavených
kousků brzy dělat parádu ve vašem

Rok se sešel s rokem a žáci tanečního oboru klášterecké Základní umělecké školy pod vedením učitelky Zory Breczkové opět bojují o účast na prestižní přehlídce. Letos se jedná o národní přehlídku tanečního oboru vyhlášenou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která se uskuteční v polovině května v Pardubicích. Aby se mohli
předvést mezi těmi nejlepšími choreografiemi, tak jako se jim to podařilo v loňském roce na Celostátní přehlídce
scénického tance, musí mladí tanečníci z našeho města přesvědčit porotu v okresním i krajském kole. To okresní
se uskutečnilo 2.března v kláštereckém Kulturním domě. Celkem třicet choreografií se tu v pěti soutěžních kategoriích ucházelo o postup do krajského kola. Po čtyři hodiny se na jevišti střídala vystoupení žáků z
klášterecké, kadaňské, chomutovské
a
jirkovské
„zušky“. Tříčlenná odborná porota, sedící na vyvýšeném stupínku v zadní
části sálu,
odkud měla krásný výhled na dění na
jevišti, hodnotila takové věci jako
zajímavost
a nápaditost, choreografické zpracování, úroveň taneční techniky, estetickou kvalitu
kostýmů, scénu, volbu hudební předlohy či přirozenost tanečního
projevu. Soutěž byla anonymní a porota ani
diváci nevěděli, komu
patří konkrétní choreografie. No, že
nevěděli... Místní určitě „své“ poznali. A hlasitý aplaus a
zvýšený zájem fotografů z řad rodičů, který vystoupení
žáků klášterecké ZUŠ
doprovázel, určitě nenechal ani porotu na pochybách, koho má
právě před sebou.
Odpolední soutěžní přehlídka byla veřejně přístupná a její průvodkyně Zora Breczková
měla
chvílemi hodně práce, aby hlučící dav alespoň trochu
zklidnila.
Nebyla to koneckonců jen tak
nějaká show, ale soutěž,
která má svá pravidla. Diváci, které tvořili
nejen zrovna nevystupující soutěžící,
ale i početné rodiny, si jen
těžko zvykali, že
není nejvhodnější,
aby při písničkách tleskali do rytmu, či
si nahlas sdělovali
své dojmy. To
bylo obzvlášť
těžké, když se před
jejich zraky
odehrávaly
fantastické taneční
„příběhy“ - tu z
pohádkové země,
tu z
Orientu či
dokonce z pekla.
Po čtyřech hodinách tance přišel na řadu
závěrečný výrok poroty, který klášterecké jistě nadmíru
potěšil, ale v
řadách přespolních vzbudil
možná smutek a zklamání.
Choreografie žáků Zory Breczkové
si totiž rozebraly téměř všechna
postupová místa. Jak řekla jedna z porotkyň, všichni by si zasloužili za své
výkony postoupit
až na finálovou přehlídku do
Pardubic. Povést se to ale může jen
někomu. Klášterec
bude mít v krajském kole hodně želízek v ohni. Uvidíme, kolik
z nich zde uspěje v daleko větší konkurenci a v
květnu se podívá do Pardubic mezi
ty nejlepší z nejlepších.
-lara-

 foto O. Průcha
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Království porcelánu se přesunulo do kulturního domu
To, že se nechystá jen tak nějaký
ples ale ples porcelánky, bylo v
kláštereckém Kulturním domě patrné už den dopředu. Z přistaveného nákladního auta se dovnitř stěhovaly stovky porcelánových sad,
talířů, váz, mís, hrnečků... I kdyby
sám o sobě nebyl nijak výjimečný,
zůstane ples porcelánky už kvůli
své vyhlášené tombole jedním z
nejoblíbenějších bálů sezóny. Le-

Ilona Csáková se jistě líbila, ovšem
nezaměnitelný chraplavý hlas italského zpěváka Davida Mattioliho
přivedl našlapaný parket doslova
do varu. Návštěvníci plesu si dobře
zatancovali nejen na italské hity,
ale i na ty české, které jim v průběhu večera hrál taneční orchestr
SONET Milana Němečka. No a
když se čas od času dostalo přítomným od moderátora informací

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

tošní ples ale potvrdil, že stejně
jako bohaté tombole věnuje se při
jeho přípravě nemalá pozornost i
pestrému programu. Ten byl tentokrát obzvláště „vypečený“. Vlastně až do jedenácté hodiny střídalo
jedno vystoupení druhé a pozvané
hvězdy se vzájemně předháněly ve
své zářivosti. Trojí vystoupení taneční skupiny STYL, jejímž zlatým
hřebem byly nadšeně povzbuzované kankánové tanečnice, doplňovala úžasná čísla stepařského dua
bratří Petra a Pavla Hrubcových.

o příznivém stavu olympijského
zápasu našich hokejistů, nechybělo
jim ke štěstí už vůbec nic. Zdeněk
Zapský, ředitel klášterecké porcelánky, mohl být s letošním plesem
spokojen.
-lara-

Klášterecké
noviny
najdete také na
www.klnoviny.cz

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

písky, štěrky
Celý okres Chomutov a okolí

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

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Vyměním byt 1+1 za 2+1. Jen v
Klášterci nad Ohří.
Tel.: 724 344 612
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 3+1 (2+1 větší) v Klášterci
nad Ohří.
Tel.: 728 047 156
Koupím skládací dětskou koloběžku (starší) - prodává se u Vietnamců. Dále menší sáňkařský bob
s volantem, kovový. Používaný asi
v 50-60 letech.
Tel.: 474 375 491
Prodám Mazda 323 1,3 r.v. 84, zlatá metalíza, garážovaná. Velmi dobrý
stav. Cena 17 000,- Kč.
Tel.: 474 375 797
Koupím rodinný dům do 800
tisíc Kč. Jen v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 728 955 052, 607 708 762
Koupím chatu nebo zahrádku
s chatkou v os.vl.v Klášterci nad
Ohří, nejlépe v okolí řeky.

Tel.:736 212 562
Prodám mobil Nokia 3510i v záruce, staženo 16 melodií, 10 her. Dále
černé kalhoty, imitace kůže, v předu
šněrování, velikost 34. Také elegantní
černé i bílé kozačky nad kolena s přezkami. Také pod kolena a kotníčkové, jehlový podpatek (9cm), velikost
38-39. Pro více informací pište sms.
Tel.: 723 840 044
Vyměním státní byt 1+2 s balkonem za 1+1. Oba v Klášterci
nad Ohří. Děkuji
Tel.: 775 067 310
Prodám dvoulůžko 200x180 cm
včetně pružinových matrací a toaletní stolek se zrcadlem a sedátkem.
Vše téměř nové. Cena 4 500,- Kč.
Tel.: 606 392 125
Prodám krémovou kuchyňskou
linku (délka 150 cm) s dřezem. Zachovalou. Cena 450 Kč.
Tel.: 474 374 029, 721 626 039

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program březen 2006
8. středa v 17.30 a 20.00 hodin
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
ČR 2006, 112 min. Rodinná komedie Marie Poledňákové. Luboš, který pracuje v
Alpách jako záchranář, přijíždí domů do
Prahy mnohem dřív, než původně slíbil.
Jeho osmiletá dcera Amálka je nadšena,
a tak odmítne jet na školu v přírodě, aby
si užila tatínka. Luboš ale nakonec jede do
Vysokých Tater s celou třídou. Manželce
Anně slíbí, že je to jen na pár dní …
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč

 Jedním z hostů na plese porcelánky byla také Ilona Csáková

 Plesový večer zahájil ředitel klášterecké porcelánky Zdeněk Zapský

Kino Svět

Prodám dodávku Mazda 2200 E.
Pojízdná. Cena : 15 000,- Kč.
Tel.: 608 974 543
Prodám 2 sady zimních pneu
205/55/16 - jedna sada na ALU ráfkách, druhá sada na plechových.
Obě velmi pěkné - 7 mm. Kola jsou
na Passat nebo Škoda Superb.
Tel.: 606 840 922
Koupím funkční gramofon.
Levně.
Tel.: 608 942 866
Pronajmu byt 3+1 v Klášterci za
1000 Kč + SIPO.
Tel.: 608 038 825
Vyměním státní byt 2+1 v Klášterci za státní byt 4+1 nebo 3+1
velký. V Klášterci.
Tel.: 731 236 974, 721 751 466
Daruji zlatého anglického kokršpaněla hodným lidem. Je milý a
přítulný, zvyklý v bytě. Stáří 6 let.
Tel.: 602 251592

Inzerovat můžete také na www.klnoviny.cz

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

9. čtvrtek v 19.00 hodin
FINTY DICKA A JANE*
USA 2005, 90 minut, české titulky.
Dick (Jim Carrey) je po dlouhém čekání konečně povýšen. Poté, co na své nové pozici
stráví jeden den, je však společnost potopena ekonomickou katastrofou. Tvrdá lekce od
jeho zaměstnavatele mu však vnukne skvělý
nápad: pokud bylo kradení dost dobré pro
jeho šéfa, je dost dobré i pro něj....
Mládeži přístupné
Vstupné: 65.- Kč
10. pátek v 19.00 hodin
DISTRIKT!
Maďarsko 2004, 87 minut, české titulky.
Divoký celovečerní animovaný ﬁlm, který
rozhodně není pro děti. Děti z Budapešťského distriktu 8 vyrůstají v neustálém
vzájemném soupeření a bojích, které jejich
znepřátelené cikánské, maďarské, arabské
a čínské rodiny provozují s každodenní
důkladnou pravidelností. Richie, nejmladší
z klanu Lakatošů se pokouší najít cestu k
usmíření s Csorbovou rodinou, a zvláště
s jejich pěknou dcerou Julinkou. Jak brzy
zjišťuje, cesta ke smíru vede pouze přes
peníze. Tak se děti vydají na výlet do prehistorického věku, a vytvoří své vlastní ropné rezervy přímo pod distriktem.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč

ČR 2006, 85 minut. Maturant Oskar (Kryštof
Hádek) tráví většinu času u počítače nebo s
kamarádem Filipem. Když Oskara odmítne
dívka a přednost dá movitému spolužákovi
Viktorovi, rozhodne se mladý muž radikálně
změnit život. Poslední peníze investuje do
změny vzhledu, nachází práci v počítačové
ﬁrmě a rozjíždí první zakázky. Náhle se z něj
stává dobře vypadající businessman. Vše
by fungovalo naprosto dokonale, kdyby při
jedné návštěvě nedošlo k malé nehodě.
Dostává se do kolotoče bizarních situací,
ze kterých není úniku. Přestává mít čas na
kamarády, nestíhá přednášky. Jeho patáliím
však konec ještě není.
Mládeži 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
16. čtvrtek v 19.00 hodin
ZEMĚ MRTVÝCH*
USA/Kanada 2005, 93 minut, české titulky. Film zakladatele žánru zombie hororu
George A. Romera. Pozůstatky lidské civilizace přežívají uvnitř opevněného města,
zatímco živí mrtví se potulují pustinou, která ho obklopuje, a hladově hledají známky
života. Ti vyvolení obývají mrakodrap, ti
ostatní pak živoří na ulicích. Obě dvě skupiny jsou ale závislé na týmu žoldáků, kteří
v obrněném transportéru pravidelně vyrážejí z městských bran, aby doplnili zásoby.
Armáda mrtvých stojí před branami…
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
17. pátek ve 20.00 hodin
Galavečer - Sportovec roku 2005
Vyhlášení výsledků ankety čtenářů Kláštereckých novin o nejlepší klášterecké sportovce za rok 2005.
Vstupné: 50,- Kč

11. sobota v 19.00 hodin
PROJEKT 100 – 2006
MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
Brazílie 2004, 128 minut, české titulky. Režie:
Walter Salles. V roce 1952 se dva mladí Argentinci Ernesto Guevara a Alberto Granado
vydají na dlouhou cestu, aby objevili Latinskou
Ameriku. Scénář je volnou adaptací deníkových zápisků Alberta Granada a budoucího
Che Guevary. Víc než politické sdělení podává
obraz o dospívání mladého revolucionáře.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět: 45,- Kč

18. sobota v 19.00 hodin
SUPER SIZE ME*
USA 2004, 100 minut, české titulky. Proč
jsme tak tlustí? Stačí dvě slova: rychlé občerstvení. Co by se stalo, kdybyste nepozřeli
nic jiného než stravu z rychlých občerstvení po dobu celého měsíce? Filmař Morgan
Spurlock se vydá na takovou cestu, která je
nejriskantnější poutí jeho života. Pravidla?
Třicet dní nesmí jíst nic jiného než co je na
nabídce McDonald’s. Spurlockova trýznivá
hamburgerová dieta ho dovede k fyzické a
citové proměně, která vás donutí zamyslet
se nad objednávkou dalšího Big Macu.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

12. neděle
KINO NEHRAJE

19. neděle a 20. pondělí
KINO NEHRAJE

13. pondělí a 14. úterý v 19.00 hodin
DOMINO*
USA/Francie 2005, 128 minut, české titulky.
Film je volně inspirovaný životem modelky
Domino Harvey, která se vzdala kariéry úspěšné modelky, aby se stala nájemnou lovkyní
lidí. Kromě modelingu pracovala v nočním
klubu, navrhovala a prodávala trička, pracovala pro požární sbor San Diega... Pak ale přijala
práci pro jistou agenturu v Los Angeles, která
se zabývala chytáním uprchlíků... Hrají: Keira
Knightley, Mickey Rourke, Lucy Liu.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

21. úterý v 19.00 hodin
OBCHODNÍK SE SMRTÍ*
USA 2005, 122 minut, české titulky. Akční dobrodružný příběh podle skutečné
události, který se odehrává ve světě mezinárodního obchodu se zbraněmi. Pozoruhodné výkony obchodníka se zbraněmi
Yuriho Orlova (Nicolas Cage), který se pohybuje v nejnebezpečnějších válečných
zónách světa, hravě strčí do kapsy agenta
Interpolu, svoje obchodní konkurenty a
dokonce i zákazníky, mezi něž patří většina nejznámějších světových diktátorů.
Jeho největším soupeřem se však nakonec stane vlastní svědomí.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč

15. středa v 17.30 a 20.00 hodin
EXPERTI*

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

16. března
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
17. března od 20 – 02 hodin
MAŠKARNÍ PLES NEZ
18. března od 19 hodin
HALINA DNES NEPŘIJDE, ALE…
Nový zábavný pořad DIVADLA BEZ ANGAŽMÁ.
Vstupné v předprodeji: 40,- Kč, na místě: 60,- Kč
20. března od 9 a 11 hodin
SPORT A HRY
Hudebně zábavný pořad pro MŠ a ZŠ s Pavlem Novákem a jeho kapelou.
Vstupné: 30,- Kč
20. března od 19 hodin
PAVEL NOVÁK – KONCERT
Pořad plný známých hitů a vlídného povídání.
Jednotné vstupné: 50,- Kč

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

Od 3. 3. do 31. 3. 2006
Výstava Heleny Stiessové v Galerii Thun
PRSTOKLADY - keramické obrazy, vázy, šperky, lampy

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

24. 3. 2006 od 18 hodin
KOMORNÍ SOUBOR TILIA
vítěz soutěže Concertino Bohemia – písňový cyklus B. Martinů.
Koncert je pořádán ve spolupráci ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.
Vstupné 100,- Kč, slevy 70,- Kč.

strana 6

Klášterecké noviny č. 5/06

K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny
Markéta Jeriová exklusivně pro Klášterecké noviny

Šla jsem do toho na sto procent

Bylo pondělí 13. února 2006 a sáňkařka
Markéta Jeriová se chystala spustit do
ledového tobogánu v Cesaně na olympijských hrách Turín 2006. V tu chvíli
ještě netušila, že její účinkování skončí
po necelých 50 vteřinách ...
Spojili jsme se s naší kláštereckou závodnicí, abychom se zeptali, jak sama
hodnotí své vystoupení a co se vlastně
stalo, že svoji jízdu na letošní olympiádě
nedokončila.
Markéto, když jsem s tebou naposledy
mluvil, řekla jsi mi, že dráha v Cesane
není mezi závodníky zrovna nejoblíbenější. Dalo by se říci, že ti nesedí?
Nemůžu říci, že mi dráha nesedí. Je ...
technická. Co si pod tím představit?
Nedá se sjet jen tak, že by jsi se vozil. Nájezdy a výjezdy musí být přesné a pokud
nejsou, tak přinejmenším ztratíš čas a
nebo můžeš i havarovat.
Před samotným závodem jste jezdili
tréninkové jízdy, to znamená, že jsi
dráhu několikrát projela. Měla jsi pocit, že je vše v pořádku?
Tréninky jsem jezdila bez problémů.
Časově byly průměrné, ale toho jsem
se neobávala. Jelikož si nechávám do
závodu vždy rezervu jak ve výstroji, tak
ve výzbroji, nemívám úplně připravené
saně. Myslím, že problém byl jinde. Tuto
sezónu jsem jezdila dost nevyrovnaně.
Jedna jízda dobrá, druhá špatná. Fyzická
příprava byla perfektní. Můj osobní trenér (Pavel Jerie) říká, že jsem podcenila
speciální trénink na dráze na kolečkách.
Dále trénink na ledě byl nedostačující. A
za třetí ... moc jsem chtěla, protože vím,
že na to mám ... být do top 12.
Vraťme se tedy k samotnému olympijskému závodu. Můžeš nám ho popsat,

 Markéta Jeriová

jak jsi to viděla ty sama?
Start v první (a i poslední) jízdě byl s
menší chybou. Odjela jsem trochu doprava, ale cestou dolů jsem snižovala
ztrátu. Problém nastal již v šestnácté zatáčce, kde jsem byla ve výjezdu více vysoko. V rovince mezi zatáčkou 16 a 17 jsem
saně nechala jet a dostala se do kontaktu
s mantinelem. Začátek sedmnáctky mne
odhodil a najela jsem do ní hodně pozdě. Zatáčka 17 je nízká, poměrné krátká,
trajektorii musíš jet přesně, jinak se do
ní, jak říkají sáňkaři, nevejdeš. Pozdní
nájezd ... vysoko na konci sedmnáctky ... a nájezd do zatáčky č.18., která je
na stejnou stranu jako sedmnáctka, byl
rozhodující. Pozdě, hodně vysoko, téměř

pod prkna (stříšku). Neubránila jsem se
prknům na konci zatáčky. Představ si,
že v rychlosti naboříš do stěny (prken),
zastavíš se, padáš dolů ... Neměla jsem
pád pod kontrolou, v té rychlosti to ani
dost dobře nešlo. Jenom jsem hlídala
saně, jestli nejsou za mnou ... ujely mi.
A pravidlo říká, že musíš projet cílem v
kontaktu se saněmi. To se nestalo, a proto jsem nemohla absolvovat další jízdy.
Markéto, jak se člověk cítí po takovémto pádu?
No musím říci, že v tomto problematickém úseku se stávaly nepříjemné úrazy.

Musím říct, že velkým zážitkem pro mne
bylo seznámení se s trenérem Katky Neumannové Standou Frühaufem. Neskutečně skromný člověk. A je svůj. Hodně
jsme si spolu povídali. Ale také možnost
poznat blíže Lukáše Bauera, Ondru Banka, Martina Vráblíka. Příjemné bylo i
večerní posezení s trenéry jiných sportů
při českém pivku (samozřejmě po závodech).
Jedna sportovní kapitola tedy pro Markétu Jeriovou skončila. Možná je to pro
mnohé neúspěch, ale ruku na srdce, už

První závod a hned stříbrný úspěch na MČR
Jak jinak si představit zakončení
halové sezony než premiérovou
účastí na MČR žactva a hned si
přivést medaili. Toto se povedlo
nadějnému žákovi klášterecké atletiky Vítu Štamberovi, který splnil hned tři limity na MČR. A to
v běhu na 300m, 800m a 1500m.
To svědčí o jeho běžecké všestrannosti. V neděli 5.3. se spolu s ním
postavilo na start 1500m 12 borců.
Víťa se po startu držel na 8. místě
a postupným posouváním dopředu
se 3 kola (600m) před cílem dostal
na 4. místo. Ve stupňovaném finiši
se v posledním kole propracoval až
na stříbrnou pozici, kterou uhájil až
do cíle v osobním rekordu 4:41,23 .
Po výborně takticky běženém závodě si pak mohl vystoupit pro první
medaili z MČR pro atletický oddíl
TJ Klášterec. Snad to bude určitou
motivací jak pro něj samotného,



Vít Štambera

tak pro ostatní. Touto cestou bych
chtěla ještě jednou poděkovat Víťovi
i jeho rodičům. Byl to první velký
závod jak pro Víťu, tak pro mě v pozici trenérky. A o to lepší, že hned
takto úspěšný.
V. Blašková

„Beru to s humorem,“ říká Stavenská
Soupeření v duchu fair-play je
mezi sportovci věc cti. A na špič-

kové úrovni minimálně samozřejmá. O to podivnější je případ, ve

 Markéta Jeriová se svým dlouholetým kamarádem George Hacklem, šestinásobným
olympijským medailistou, který letos skončil v Turíně na 7. místě.

Nejprve jsem se zvedla a to bylo to první,
kdy jsem si uvědomila že jsem OK. Pak
mě přepadla taková ta naštvanost ... výkřik NÉÉ ... kurňa ... a tak ... Bolest na
tělíčku jsem pocítila až cestou domů. Ta
přebolela, na srdíčku to trvalo déle. Bylo
mi smutno ... je mi smutno ... ale toto je
realita. Udělala jsem vše maximálně, šla
jsem do toho na sto procent, vůbec jsem
si nepřipouštěla pád nebo nedokončení
závodu. Jela jsem totálně vyblbnutá a bez
předsudků. Neobranařila jsem. Věděla
jsem, že první jízdou si to otestuji, uklidním se a budu se zlepšovat. Na chybu
jsem zareagovala (nebo naopak nezareagovala) tak, že jsem to nechala jet a ono
to nevyšlo. Riskovala jsem ...
Riskování se ti v tomto případě moc
nevyplatilo. Kdyby si jela „svěťák“,
tak se dá jeden nedokončený závod asi
omluvit. Ale olympiáda je jednou za 4
roky, řekl bych, že tohle tě bude asi mrzet hodně dlouho.
Víš, opravdu mne to překvapilo. Ani
jsem nepomyslela, že nedokončím, či že
spadnu. Ještě den před závodem, jsem se
byla podívat na skokanských závodech
(střední můstek). Byl tam s námi i náš šéf
mise doktor Dvořák a ten říkal: „Hlavně
dojet do cíle“. V tu chvilku mi proběhlo
hlavou něco ve smyslu „no to je snad jasné“. Teď s odstupem času to beru jinak.
My sáňkaři máme jen jednu možnost, jeden závod, jeden start. A zde je důležité
dojet. Nemám možnost naskočit na další
trať. A i na to se musím příště zaměřit v
přípravě. Jenom jednou!!!!!!!
Prožila si dvě olympiády a máš tedy
možnost je porovnat. Cítila jsi se lépe
letos v Itálii, nebo na minulé olympiádě v Americe? Co kanadský Vancouver,
ten si určitě nenecháš ujít ...
V Americe jsem si tolik nevěřila, byla
jsem více vykulená, ale skončila na 17.
místě. Letošek je stále ještě v živé paměti. A Vancouver? To nevím. Zatím mi to
přijde tak, že teď přece nemůžu končit ...
v nejlepším je dobré přestat, ale ne takto
... nechci utíkat. Uvidíme.
Z letošní olympiády si neodvážíš jen
tento nepříjemný zážitek na dráze v
Cesaně. Určitě jsi potkala mnoho zajímavých lidí a prožila i ty příjemné
chvíle.

jen to, že se naše závodnice zúčastnila
již druhých olympijských her, svědčí
o její velmi dobré připravenosti. A že
jeden závod, i když zrovna olympijský,
nevyšel? To se stává, a tak přejme Markétě ještě hodně chuti do závodění a
těšme se, že v roce 2010 v kanadském
Vancouveru budeme opět držet palce této závodnici, která reprezentuje i
naše město.
-rony-

 Naše výprava ve Smržovce: zleva Dr. Kříž (technický delegát FILA), M. Wetterová,
P. Jerie (jako trenér a servisman), L. Jíra sen., dole klečící O. Stavenská a L. Mužík

Klášterecký „B“ tým má našlápnuto do KP
„A“ družstvo zvítězilo ve Varnsdorfu 11:7 a tímto vítězstvím se
probojovalo na 4.místo v tabulce.
Klášterec hrál v sestavě:
Lískovec Jindřich 3,5 bodu, Lískovec Ivan 2,5 bodu, Ing. Milan
Větrovský 2,5 bodu, Ciniburk Jindřich st. 2,5 bodu.
Zbývající utkání se hrají na domácí půdě a hostujícími týmy budou
postupně TTC Litoměřice, KST
Jirkov, TJ Lenešice, TJ Smolnice.
Už jistým sestupujícím je Bílina.

stupu do krajského přeboru II.třídy.
Lucka Drobná se o víkendu zúčastnila MČR ve Hluku na Moravě, kde se jí nepodařilo dostat
mezi 32 nejlepších.

„B“ družstvo v uplynulém týdnu zvítězilo na domácích stolech ve dvou
utkáních.
TJ Klášterec n.O. - Slovan Vejprty 11:7

Obávaný soupeř z Vejprt, známý
svou bojovností, přijel v plné síle. Na
začátku utkání se ujal vedení 3:1, ale
domácí s přehledem utkání otočili a
zaslouženě vyhráli.
Body za domácí: Ciniburk J. 4 b.,
Drobná Lucie 3,5 b., Coufal Jan 1,5 b.,
Čáp Miroslav 2 b.



Ivan Lískovec

TJ Klášterec n.O. - Baník Březenecká 14:4

Body za domácí: Drobná Lucie 4,5 b.,
Ciniburk j. 4,5 b., Coufal Jan 2,5 b.,
Čáp Miroslav 2,5 b.
„B“ družstvu zbývá odehrát 1 utkání v Jirkově s KST Jirkov, který je na
2.místě tabulky. „B“ družstvo Klášterce nad Ohří je jen kousek od po-

17. pátek ve 20.00 hodin
Galavečer - Sportovec roku 2005
Vyhlášení výsledků ankety čtenářů Kláštereckých novin o nejlepší klášterecké
sportovce za rok 2005.
Předprodej vstupenek v Kině Svět !!
Vstupné: 50,- Kč

kterém by hrátky s pravidly soutěže jen málokdo čekal. Jel se Přebor
veteránů na saních na ledové dráze ve Smržovce. Podle předem dohodnutých pravidel se jely tři jízdy
a nejrychlejší měla určit celkového vítěze závodu. Jaké však pro
pořadatele bylo překvapení, když
se po třetí jízdě na první příčku
vyhoupla jiná závodnice než z pořádajícího oddílu? Nastal celkový
rozruch a pořadatelé najednou trvali na tom, že platné jsou jen první dvě jízdy a z nich vzejde vítěz. S
tím ovšem nesouhlasil do té doby
ředitel závodu Janda (Liberec) a ze
své funkce odstoupil. Novému řediteli Františku Pekařovi ale změna pravidel během závodu zřejmě
nevadila a protesty pořadatelů
přijal jako oprávněné. Možná to
mohlo být tím, že on sám je ze
Smržovky a tam se zřejmě táhne
za jeden provaz. Celkové pořadí
tedy vyznělo nejlépe pro domácí
závodnici Verešovou. Ptáte se, kdo
byla ta závodnice, která vyvolala
ve Smržovce paniku? Nikdo jiný
než klášterecká Olina Stavenská.
Jak nám sama řekla, bere tuto
událost spíše s humorem, i když
ve skrytu dušičky .... každý přece
závodí, protože chce vyhrát.
Závodů ve Smržovce se z kláštereckých závodníků zúčastnila ještě Marie
Wetterová (6.místo), Ladislav Mužík
(2. místo v kateg. nad 50 let) a Luboš
Jíra sen. (4. místo v kateg. do 50 let).
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