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Na co město využilo získané miliony?
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zeptali jsme se ...

Prvních pár hezkých dnů se udělalo už
na začátku března, ale tušili jsme, že to
ještě nevydrží. Během těch dvou, tří dnů
jsme proto opravili jen ty největší škody,
které letošní zima napáchala na komunikacích. Především šlo o množství výtluků v ulici U Potoka, které jsme alespoň
provizorně zalepili. Protože je ale tato
silnice v úseku od telefonní ústředny až
k odbočce do ulice Školní ve velmi špatném stavu, dočká se letos v létě zcela
nového povrchu.
V tuto chvíli to vypadá, že už je zima definitivně za námi, a tak se do jarního úklidu můžeme pustit naplno. Podle schváleného plánu by se s úklidem mělo začít
v dubnu, ale vzhledem k počasí začneme uklízet už teď v pondělí (tj. 22. března,
pozn. red.). Nejprve přijde na řadu tzv.
hrubá fáze, kdy začne zametací vůz čistit
páteřní komunikace a hlavní tahy, kde
nestojí žádná auta a kde se jezdí rychle,
tak aby se zamezilo případnému poškození aut od odletujícího štěrku. V dubnu
pak začneme naostro. V ulicích se objeví
známé značky a na řadu přijdou vedlejší
silnice, parkoviště apod. V letošním roce
se chceme v případě některých komunikací vrátit k dříve používanému čištění
pomocí tlakové vody. Slibujeme si od
toho, že v hůře dostupných zákoutích
a rozích nezůstanou zbytky humusu,
kde pak v létě raší náletová zeleň, která
se musí následně draze chemicky ošetřovat. Čištění tlakovou vodou ale není
možné provádět u všech komunikací.
Například náměstí a přilehlé ulice, kde
jsou použity dlažební kostky, je třeba
čistit speciálními kartáči nasucho. Uklízet se samozřejmě bude i zeleň. Začne
se ošetřováním nízkých porostů, pak se
budou uklízet travnaté plochy... Po zimě
je toho nepořádku vidět vždycky nejvíc.
Co se týče oprav komunikací po zimě,
v současné době provádíme podrobný
přehled stavu silnic a chodníků. Zároveň s úklidem se začnou ta nejhorší
místa opravovat. S firmou v tuto chvíli
domlouváme nejvhodnější technologii
oprav. Nechceme jen lepit, tam, kde je
více výtluků, by bylo nejlepší vyříznout
část vozovky a položit celý nový kus.
Je to sice dražší, ale na druhou stranu
i kvalitnější řešení. V delším časovém
horizontu to pak vyjde levněji, než kdybychom to museli příští rok záplatovat
znovu. V případě nových chodníků
kolem náměstí, kde se dlažba na několika místech v důsledku sněhu a solení
zvedla, musíme chvíli počkat. Měla by
si časem sama opět sednout. Pokud se
tak nestane, tak to samozřejmě na těch
nejhorších úsecích opravíme.
-lara-

zdarma

Klášterecká Evža přivítala
folkaře

Prodej bytů pomalu končí

Bc. Ryšánková pochválila kvalitu sociálních služeb ve městě.

20. března oficiálně skončila letošní zima, která na dlouhé tři měsíce
převzala vládu nad naší zemí. Nebývale vydatná sněhová nadílka dosud
milosrdně halila celé město do bílého hávu, ale pod sílícími slunečními
paprsky roztály v posledních několika dnech i zbytky sněhu. Našim očím
se tak naskytl nepříliš uspokojivý
pohled na chodníky pokryté štěrkem, děravé silnice, trávníky pokryté
odpadky a samozřejmě všudypřítomné psí výkaly. O tom, kdy město
odstartuje velký jarní úklid a jak
bude probíhat, jsme si povídali s místostarostou Miroslavem Bilíkem.

25.března 2010

Muzicírovalo se až do noci...
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Karel Gott vystupoval v Klášterci nad Ohří

Kamerový systém
se opět rozšíří

Foto: R. Novotný, J. Parma

To, čemu by dříve věřil jen málokdo, se stalo skutkem. Do Klášterce nad Ohří přijel mistr hudební scény Karel Gott. V beznadějně vyprodaném kulturním domě vystoupil společně s Karlem Štědrým a klavíristou Pavlem Větrovcem v pořadu „Hvězdy,
jak je neznáte“. Několikanásobný zlatý slavík si před svým vystoupením dokázal najít čas nejen na krátkou prohlídku města,
ale přišel se pozdravit i s návštěvníky klášterecké Galerie Kryt, ve které je v současnosti instalovaná výstava reprodukcí jeho
obrazů. Ještě před tímto setkáním však oba umělce přivítal na radnici starosta města Jan Houška. Po vystoupení a odjezdu
z našeho města může Karel Gott s určitostí počítat, že si získal mnoho nových fanoušků, kteří se na „Goťáka“ přijeli podívat
třeba jen ze zvědavosti. Protože svojí galancí a vystupováním ukázal všem, kdo měli možnost se s ním setkat osobně, jaký je
nejen profesionál v hudebním světě, ale hlavně příjemný člověk a gentleman každým coulem.
-rony-

Zámky Krušnohoří vystavovaly společně
10. ročník veletrhu Euroregion Tour
2010 konaný ve dnech 18. - 20. března
v Jablonci nad Nisou byl prvním místem
společné prezentace hradů a zámků z
české a německé strany Krušných hor.
Do projektu „Společný marketing zámků
a hradů v Krušnohoří“ je zapojen zámek
Klášterec nad Ohří, který na veletrhu
zastupoval jeho ředitel Ing. Petr Hybner
(na snímku), a jirkovský Červený hrádek.
Svobodný stát Sasko zastupují zámky
Augustusburg, Lichtenwalde a hrad
Scharfenstein. Na jabloneckém veletrhu se subjekty představily v nově zařízeném stánku s plochou 9 m2 se svými
propagačními a informačními materiály
a vystupovaly pod společným projektovým názvem. Na veletrzích plánovaných
v roce 2011 v Chemnitz, Drážďanech a
Jablonci nad Nisou už představí společný slogan, logo a materiály vytvořené v
rámci projektu.
-rony-

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

www.klnoviny.cz

Městský kamerový systém tvoří v současné době celkem sedm kamer. Po prvních
čtyřech, které byly v roce 2007 umístěny na
domech v ulicích Budovatelská, Dlouhá a
v lázeňském areálu, přibyly v následujícím
roce další dvě v ulici Lidická a Královéhradecká. Zatím poslední kamera byla v loňském roce instalována v ulici Nádražní, kde
dohlíží na dění na autobusovém nádraží,
železničním přejezdu a v okolí zdejších
zábavních podniků a restaurací. Všech
sedm kamer bylo pořízeno v rámci programu Partnerství vyhlašovaného každoročně ministerstvem vnitra. V letošním roce
by mělo dojít k prozatím poslednímu rozšíření kamerového systému. Tentokrát se
vše odehraje čistě v režii města, které bude
pořízení další kamery hradit výlučně ze
svého rozpočtu. V pořadí již osmá kamera
bude střežit klášterecké náměstí. Proč bylo
vybráno právě toto místo, vysvětluje velitel
městské policie Petr Hörbe. „Na náměstí
a v přilehlých ulicích čelíme podobně jako v
dalších částech města problémům s dopravou, ale hlavním důvodem je jednoznačně
vandalismus. Pravidelnými pochůzkami se
nám sice podařilo dostat z parku nejrůznější
partičky, které zde dělaly nepořádek, ale ty
se následně jen přemístily na náměstí a do
přilehlých uliček, kde v ničení majetku vesele pokračují. Navíc jsou zde různé podniky,
herny apod., kolem kterých se čas od času
pohybují různá individua. Je pochopitelné,
že město má zájem si památkově chráněnou
lokalitu víc ohlídat.“
-lara-

PODĚKOVÁNÍ
Vážená redakce,
ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování studentkám 2. a 3. ročníku Střední
odborné školy v Klášterci nad Ohří a paní
Mgr. Votavové. V úterý 16. března jsme
pro naše uživatele Domova pro seniory a
Pečovatelské služby v Klášterci nad Ohří
přichystali předvelikonoční nákupní výlet v
Chomutově. Výlety jsou mezi uživateli velmi
oblíbené, proto se na cestu vydaly dokonce
dva bezbariérové autobusy. Aby se výletu
mohli zúčastnit i méně pohybliví senioři,
jsme vždy rádi za každou volnou ruku, která
je ochotna pomoci s jejich doprovodem.
Tentokrát se na nás usmálo štěstí v podobě
výše zmíněných 14 studentek, které nám
nesmírně pomohly. Z každého jejich činu
byla znát pokora a hlavně úcta ke staršímu
člověku. Děkujeme jim za pomoc, těšíme se
na další spolupráci a věříme, že i jejich další
kroky se budou ubírat tím správným směrem.
-Lucie Poláčková, DiS.-

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

Pro motoristy ...
AP – Servis Pavel Švamberg radí:
Dopravní nehody a
vyřízení pojistné události
Jak již všichni víte od 1.1.2009 nemusíte
ke každé dopravní nehodě volat policii.
Ale víte ke které?
Policii voláme v případě že:
• při nehodě dojde ke zranění nebo usmrcení osoby;
• při nehodě dojde na některém z vozidel vč.
přepravovaných věcí ke škodě převyšující
100 000 Kč;
• při nehodě dojde ke škodě na majetku třetí
osoby;
• při nehodě dojde k poškození pozemní
komunikace nebo poškození její součásti;
• při nehodě dojde k poškození životního
prostředí např. únik provozních kapalin z
vozidla;
• při nehodě nebudeme sami schopni obnovit plynulost provozu;
• se při nehodě nedohodnete s účastníkem
nehody na zavinění;
• je při nehodě řidič pod vlivem alkoholu
V případě, že k dopravní nehodě nevoláme policii, je důležité dodržovat tyto
pokyny:
• neustále s sebou vozit ve vozidle nejlépe
propisovací formulář „Záznam o dopravní nehodě“ (lze je sehnat na pobočkách
pojišťoven);
• řádně vyplňte všechny údaje, vč. nákresu plánku ve městě napsat i jména ulic a
dopravní značení, popisu příčiny vzniku
havárie a rozsahu poškození (popř. nafotit
nebo si na místě zajistit svědky);
• je-li zcela zřejmé, kdo havárii zavinil, vepíšeme do záznamu o dopravní nehodě vozidlo A = viník,vozidlo B = poškozený;
• je-li míra zavinění částečná, sepíše se prohlášení, ve kterém účastníci nehody uznají
svůj podíl zavinění a stvrdí svými podpisy;
• před rozdělením formuláře ještě jednou
zkontrolujte případné nesrovnalosti nebo
chybějící údaje a zda nechybí podpisy. Z
údajů musí být zřejmé, jak k nehodě skutečně došlo, aby pojišťovna mohla objektivně vyhodnotit míru zavinění. Teprve pak
listy oddělte;
• po oddělení listů již není možné cokoliv
dodatečně vpisovat. Každý účastník si
ponechá jeden díl;
• každý účastník dopravní nehody musí
ohlásit co nejdříve nehodu své pojišťovně
nebo navštíví svého opravce, který celou
záležitost za něj vyřídí;
• pečlivě si uschovejte veškerou fotodokumentaci z místa nehody i kontakty na
svědky, abyste v případě sporu doložili, jak
nehoda proběhla.

ŘÁDKOVÁ
Prodám dveře plastové vchodové
masivní, 4 panty, 5 bodý zámek, částečně prosklené, rozměr 90x200, 100x200
cm vč. zárubně. Bílé a hnědé. Nové s
dokladem. Cena 7800 Kč/ks. Přivezu
zdarma kamkoliv. Tel.: 777 106 709

INZERCE

V rámci pracovních výjezdů navštívila začátkem března
Klášterec členka Rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková,
v jejíž kompetenci je oblast sociálních věcí. V doprovodu
starosty města J. Houšky a místostarosty M. Bilíka navštívila
domov pro seniory, sídlo odboru sociálních věcí a teprve
loni otevřený azylový dům Naděje včetně místního pracoviště občanského sdružení Radka, které zde poskytuje tzv.
sociálně aktivizační služby rodinám s malými dětmi.
Po skončení své návštěvy v Klášterci neskrývala Jana Ryšánková spokojenost: „Byla to prospěšná jednání, nejvíce mne
uspokojila perfektní spolupráce všech tří zařízení s vedením
města a speciálně s pracovníky odboru sociálních věcí. Vědí
Bc. Jana Ryšánková
vše o svých klientech, o možnostech jejich uplatnění, o konkrétních potřebách lidí, o vyplácení dávek a dobrá je též součinnost s policií, dobrovolníky,
psychologickou poradnou a podobně.“
Kladné hodnocení z úst krajské radní potěšilo pochopitelně i představitele města, což
dokládají slova místostarosty Bilíka. „Člověk si někdy ani neuvědomuje, co v zde Klášterci
máme, protože tady žijeme a bereme to jako něco samozřejmého. Na paní Ryšánkovou to
ale udělalo velký dojem, byla opravdu nadšená, a to zvlášť z městského ústavu sociálních
služeb. Její reakce nám potvrdila, jak dobře u nás pracuje odbor sociálních věcí a další poskytovatelé sociálních služeb. Rád bych proto touto cestou velmi poděkoval jak vedoucí odboru
Ing. Řeháčkové, tak paní Bobisudové z MÚSS a paní Chrzové z azylového domu.“
-lara-

Policie informuje ...
Že by děti? ...

Drzý chmaták si neužil ani korunu ...

Svou kabelku zapomněla žena z Klášterce nad Ohří v šatně místní mateřské
školky. Když si tuto skutečnost uvědomila, vrátila se zpět, ale tašku zde už nenašla. Během deseti minut zmizely peníze,
osobní doklady a platební karta. Krádež
vyšetřuje policie.

Třiadvacetiletého mladíka z Klášterce
nad Ohří obvinil policejní komisař z krádeže.
Okradl totiž ženu, která se vracela z nákupu domů. V Petlerské ulici jí vytáhl z tašky
peněženku s necelými sedmi stokorunami
a utekl. Peníze nestačil ani utratit, protože
byl o několik hodin později zadržen.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Radní Ryšánková ocenila úroveň sociálních služeb

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Dle zákona č.128/2000 Sb., § 39 odst.1 zveřejňuje tímto záměr prodeje bytových jednotek, které jsou určeny k prodeji v III. etapě prodeje bytového fondu
Města Klášterce nad Ohří, a to dle Zásad prodeje bytového fondu Města Klášterce nad Ohří - obálkovou metodou
bytová jednotka 574/3 /3+1/ v 1 n.p. v ulici Olšová,
včetně spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku a společným prostorám
základní nabídková cena: 360.000,- Kč
Město Klášterec nad Ohří nabízí prodej uvedené bytové jednotky tomu žadateli, který učiní nejvyšší nabídku, přičemž tato nabídka nesmí být nižší, než
je uvedená základní nabídková cena. Podmínkou podání žádosti je složení
jistiny ve výši 10.000,- Kč na účet Města Klášterce nad Ohří.
Podrobné podmínky prodeje na www.muklasterec.cz

Vrba dělala na hřbitově problémy
Město nemusí vracet miliony do státní kasy. Zatím
Řadu měsíců visela nad Kláštercem jako
Damoklův meč hrozba vrácení několika
desítek milionů korun do státního rozpočtu. Kontroloři z finančního úřadu si
v loňském roce posvítili hned na několik
velkých investičních akcí, které město
financovalo prostřednictvím dotací,
a Klášterec tak na vlastní kůži pocítil
odvrácenou stranu dotační štědrosti.
Díky milionům získaným ze státního
rozpočtu či evropských fondů si města
a obce mohou dovolit velkolepé investice, na které by z vlastního rozpočtu
nikdy nedosáhly. Věc má ale i svůj rub a
tím jsou právě zmíněné kontroly, které
mohou přijít i několik let po skončení
celé akce. Stačí pár administrativních
pochybení a městu zbudou jen oči pro
pláč.
Výsledky celkem pěti provedených
kontrol nevěstily nic dobrého. Konečný
verdikt kontrolorů zněl: město Klášterec
musí do státního rozpočtu odvést více
než 30 milionů korun. Rozpočtu města,
na kterém se výrazně podepsala právě
probíhající hospodářská krize, tak hrozila další rána. Vedení města se pochopitelně nechtělo s nastalou situací smířit.
„Velmi intenzivně hledáme spolu s daňovým poradcem a najatým právníkem
cestu, jak dosáhnout buď úplného zrušení, nebo alespoň snížení předepsaných
odvodů,“ informoval loni v září své kolegy zastupitele starosta Houška. Uběhlo
několik měsíců a snaha města začíná
přinášet ovoce.
Alespoň částečný úspěch slavil Klášterec hned v případě první kontroly. V té
si úřednicí finančního úřadu vzali na

Přišlo na adresu redakce ...
Město nekonalo a ...
Starosta Houška (ODS) veřejně přiznal na posledním zasedání Zastupitelstva města
něco v tom smyslu, že jsme se nechovali jako řádní hospodáři a i proto jsme museli
prodat bývalý areál mateřské školky a jeslí, který byl v poslední době využíván SOŠS a
SOU Kadaň (za kolejemi u Spořitelny).
Aby pan starosta obhájil nejen dle mého názoru zbytečně rychlý a dostatečně neprodiskutovaný prodej městského majetku, tak vytáhl z rukávu argument, který mnohým
zastupitelům vyrazil dech. Předeslal, že sanace budov mohou přijít až na 10 milionů
korun a možná i více. Jedná se o podmáčení, vlhké zdivo a další stavební úpravy apod.
Na moji ústní interpelaci, proč jsme nechali „zchátrat“ městský majetek, starosta odpověděl mimo jiné takto: „Areál byl pronajat výše uvedenému učilišti a mělo se o něj i starat“.
Při vzpomínce na svého kolegu v koalici Ing. Marka (SNK ED) ředitele tohoto učiliště, jej
asi napadlo, že to není ta správná argumentace, protože i díky jeho hlasu je stále trpěn
na místě starosty. Zvolnil, vypustil slovo učiliště a začal zbytečně hledat argumenty jinde.
Díky argumentaci starosty mě napadla otázka, jak byla postavena smlouva o podnájmu
v odstavcích údržby a oprav pronajatého majetku nájemcem? Co bude, ale asi nejhorší
je to, že budoucí kupec může zažádat o snížení ceny z důvodu zanedbané údržby a
špatného technického stavu areálu. A protože dle starosty nás nevyužívaný areál stojí
na vytápění, opravách a hlídání hodně peněz, tak není budoucí kupec bez šancí. Dále
by mě zajímalo, kdo se bude zodpovídat za to, že „Město nekonalo“ a důsledku špatného technického stavu přijdeme při prodeji areálu o několik milionů korun?
Bc. Jaroslav Krejsa, zastupitel města za Pravý Blok

mušku akce realizované v letech 20012002. Konkrétně se jednalo o opravy
obvodových plášťů domů v ulicích 17.
listopadu a Lidická a beach volejbalové
kurty v areálu aquaparku. Výsledkem
kontroly byl výměr ve výši 9,26 milionů
korun. Mít nebo nemít téměř deset milionů korun je pochopitelně velký rozdíl,
a proto město využilo možnosti dané
mu zákonem a podalo na ministerstvo
financí žádost o prominutí.
Po týdnech napjatého čekání přišla
potěšující zpráva. Namísto původních
9,2 milionů korun musí město uhradit do státní kasy „pouhých“ 200 tisíc.
Jak vysvětluje vedoucí ekonomického
odboru Ing. Dlouhá, odpuštění části
vyměřeného odvodu a penále je pouze na rozhodnutí ministerstva. „Ministerstvo nehodnotí výsledky předchozí
kontroly ze strany finančního úřadu a
nijak nepřezkoumává, jestli jsme pravidla
dotace porušili, nebo ne. Město požádalo
o prominutí z důvodu tvrdosti zákona a je
jen na ministerstvu, zda vyhoví. Navíc své
rozhodnutí nijak nezdůvodňuje.“
Stejný postup zvolilo vedení města i v
případě další kontroly, která se zaměřila
na investiční akce z let 2004-2006, konkrétně na opravy obvodových plášťů
bytových domů v ulici Lesní. Finanční
úřad tentokrát vyměřil městu Klášterec
odvod ve výši necelých 400 tisíc korun.
Ministerstvo financí vyhovělo v tomto
případě žádosti města v plném rozsahu,
což znamená, že Klášterec nemusí zaplatit do státního rozpočtu ani korunu.
Protože kontrola zaměřená na rekonstrukci ledové plochy zimního stadio-

V pondělí 22. března musela být na místním hřbitově pokácena vzrostlá vrba. Podle
vedoucí odboru životního prostředí Bc. Slunečkové byl kořenový systém stromu velmi
mohutný a zasahoval do značné vzdálenosti od kmene. Kořeny nadzvedávaly terén
a poškozovaly okolní náhrobky. Simona Nováková z téhož odboru při této příležitosti
upozorňuje občany, aby si každé vysazování nových stromů předem pečlivě promysleli, neboť ne každý strom se hodí všude a někdy se nevhodný výběr projeví až za mnoho
let. Tak jako v případě již zmíněné vrby na místním hřbitově.
-lara-

nu proběhla v pořádku a 12,5 tisíc korun
vyměřených za pochybení při vyúčtování dotace od ministerstva kultury na
Klášterecké hudební prameny již město
zaplatilo, zůstává ve hře už jen jedna,
zato ta největší hrozba: odvod ve výši
23,2 milionu korun za akci průmyslový
park Verne z let 2001-2003. „Město v tomto případě podalo žádost o posečkání a
následně podalo odvolání. S posečkáním
uhrazení vyměřeného odvodu a penále nám bylo vyhověno. Termín je v tuto
chvíli do 30. června. Co se týče podaného
odvolání, tam zatím stále čekáme na rozhodnutí ministerstva financí,“ vysvětluje
vedoucí ekonomického odboru Ing.
Dlouhá.
-lara-

Reakce na článek „Město nekonalo a ...“
Fakta o tomto jednání lze snadno ověřit v příslušných právních normách a ve veřejně dostupných dokumentech, k jejichž vyhotovení slouží jako podklad zvuková
nahrávka pořizovaná ze všech jednání Zastupitelstva města. Informace uvedené
v článku zastupitele Bc. Krejsy nejsou relevantní, vesměs se jedná o nepodložené
domněnky nebo informace vytržené z kontextu. Spekulace „co bude“ není nic
jiného než snaha zavést do města metody vysoké politiky, jako je nevraživost, zášť,
pomluva a pochybnosti, nikoli tedy objektivní hodnocení událostí. Mám bohužel
mnoho oprávněných důvodů se domnívat, že tato doba již nastala.
Jan Houška, starosta města

FAKTA:
• o záměru prodat nemovitost rozhodlo Zastupitelstvo města již v polovině loňského roku, a to za cenu dle znaleckého posudku a náklady spojené s převodem
nemovitosti bez dalších podmínek;
• záměr prodeje nebo případného pronájmu předmětné nemovitosti byl opakovaně veřejně vyhlášen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000
Sb., o obcích;
• na základě výzvy se přihlásil pouze jeden zájemce o koupi;
• dne 25. 2. 2010 rozhodlo Zastupitelstvo o prodeji nemovitosti tomuto zájemci
za cenu uvedenou v usnesení, tudíž závaznou;
• budoucí kupující je vždy před podpisem seznámen se stavem nemovitosti;
• nikdo jiný než opět Zastupitelstvo města nemůže rozhodnout o změně výše
kupní ceny.

Kam s nimi?
Na nepořádek kolem kontejnerů si lidé
stěžují poměrně často. V některých
případech za to mohou sami občané,
někdy„zaspí“ svozová firma a jindy může
být tím důvodem i nedostatečná kapacita kontejnerů v dané části města. Právě
na počet, velikost a umístění kontejnerů v celém městě se zaměřili pracovníci
Kláštereckých služeb a odboru místního
hospodářství. „Kontrolujeme jednotlivá
stanoviště, a to hlavně s ohledem na jejich
kapacitu a umístění. Důležité je, aby je
lidé měli co nejblíž, ale zároveň aby svým
nevhodným umístěním nebránily řidičům
ve výhledu do křižovatky nebo při vyjíždění
z parkoviště. Tam, kde na podobný problém narazíme, dojde k přemístění kontejnerů. Jde například o některé nádoby na
směsný komunální odpad v ulici Lidická,
které budou právě z tohoto důvodu přesunuty na vhodnější místa,“ vysvětluje
Simona Nováková z odboru místního
hospodářství.
-lara-

UPOZORNĚNÍ
Obyvatelé rodinných domů z
ulic Sadová, Zahradní a Švermova a dále z přilehlých částí
Útočiště, Ciboušov a Klášterecká
Jeseň si mohou na městském
úřadě vyzvednout klíče k nově
instalovaným kontejnerům na
biologicky rozložitelný odpad ze
zahrádek. Klíče jsou k dispozici za
poplatek 20,- Kč u Simony Novákové z odboru místního hospodářství.
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Slavnostní koncert na počest příchodu jara v německém Oederanu
Přestože počasí laškuje s příchodem jara
a příroda nás zahrnuje svojí zimní péčí,
kterou v předchozích letech přesouvala do potřebnějších oblastí, přišel čas
naplnění našich úmluv a plánů. Na společném koncertě orchestru klášterecké
Základní umělecké školy a Jugendblasorchestru Střední Krušnohoří z Oederanu, který proběhl na podzim roku 2009
v sala terreně, jsme se domluvili, že protože umíme zahrát dobrou muziku, která
je klíčem k srdci všech příznivců a přátel
bez ohledu na příslušnost k národu,
chceme společně rozvíjet tento trend v
Carmen Fuchs při podpisu smlouvy

podobě dobrých partnerských vztahů a
vzájemné spolupráce. Společná vystoupení - nejlepší škola cizích jazyků, hledání cest pro překlenutí předsudků při
soužití Čechů a Němců ve sjednocené
Evropě - začínají od krásných notových
partů a vzájemné soutěživosti, kdo to
lépe zahraje a kdo dokáže chytnout za
srdce. V obecním sále města Oederanu
se 21. března uskutečnil za naší účasti a
pod vedením dipl. dirigentky Carmen
Fuchs a dirigenta a odborného učitele
Viliama Béreše slavnostní Jarní koncert,
na kterém oba orchestry zahrály hostům

ze širokého okolí kraje Chemnitz každý
svůj určený počet skladeb populární
hudby a muzikálů. Následně vystoupili
všichni hudebníci společně jako 50členný orchestr, který zahrál skladby různých
národů pro potěšení srdce s premiérou
skladby „Klášterecká polka“, kterou složil
a připravil dirigent Viliam Béreš.
Díky finanční pomoci rady města Klášterce nad Ohří odjeli už 20. března naši
muzikanti do Oederanu, kde v 15 hodin
začalo společné secvičení obou orchestrů. Po společné večeři v městě Freibergu
se mladí muzikanti rozešli do soukromí

spolumuzikantů z německé strany, kde
pro ně bylo připraveno ubytování a stravování. Následující den nás čekalo společné zkoušení Klášterecké polky, která
byla symbolem pro podepsání vzájemné smlouvy o spolupráci a partnerských
vztazích do dalších let. Tato smlouva byla
připravena jak v jazyce českém, tak v
jazyce německém a byla prodiskutováná v obou městech a odsouhlasena jako
dobrý základ pro další vzájemné vztahy
a spolupráci mladé generace, kterou
spojuje dobrá hudba a vůle se co nejlépe
poznat a naučit se i jazyk sousedů pro co

nejlepší domluvu v každodenním životě.
Věříme, že naším hudebním přínosem
k dobrým partnerským vztahům jsme
rozdali radost a hluboký zážitek včetně
hezké vzpomínky na vzájemné poznávání fandů dobré muziky. Naše vzájemné
setkání bylo rovněž přípravou na další
společné vystoupení, které se uskuteční
v rámci zahájení lázeňské sezóny v Klášterci nad Ohří 15. května 2010, kde společně s hosty budou naši muzikanti hrát
pro potěšení spoluobčanů a návštěvníků
ze širokého okolí bez hranic.
H. Kotouč, Výbor pro národnostní menšiny

Zora Kutálková při podpisu smlouvy

Orchestry se navzájem propojily ...

Více fotografií naleznete na http://www.jbo-oederan.de/CZMaerz2010.html

Nové auto pro
městskou policii

Letos tomu bude už pět let, co městská
policie získala nové služební vozidlo.
Přestože klášterečtí strážníci rozhodně nezapomněli chodit pěšky a podle
slov Petra Hörbeho zůstávají pěší hlídky
důležitou náplní práce zdejší městské
policie, bez vozidla se neobejdou. „Ke
své činnosti auto určitě potřebujeme.
Nejen že kromě pěších hlídek vykonáváme také motohlídky, ale služební vozidlo
využíváme také pro převoz technických
prostředků, jako jsou například botičky,
nebo k odvozu případných pachatelů.“
Pět let intenzivního používání je na
současném autě znát, a proto přišel
čas na výměnu. „Je to čistě ekonomická
záležitost,“ vysvětluje důvody nákupu
nového služebního vozidla Petr Hörbe.
„Vzhledem k režimu provozu bychom už
dávali víc za opravy, než nakolik nás přijde
pořízení nového vozu. Stávající auto bude
nadále sloužit pro potřeby městského
úřadu, který ho ovšem nebude využívat
ani zdaleka tak intenzivně jako my. Hlídková služba v městském provozu zatěžuje
vozidlo opravdu extrémně. Opotřebení
se určitě nedá srovnat s běžným provozem,“ vysvětluje velitel kláštereckých
strážníků. Z firem, které se přihlásily do
výběrového řízení, vybrala rada města
na svém březnovém zasedání nabídku
firmy Auto Drásta s.r.o., Dolní Rychnov.
Nové vozidlo zn. Peugeot Partner by se
mělo na parkovišti před služebnou kláštereckých strážníků objevit do začátku
prázdnin.
-lara-

AVAL
Financial
www.avalfinancial.cz
• NEBANKOVNÍ PŮJČKY SE
ZÁSTAVNÍM PRÁVEM
• PŮJČKY NA DRUŽSTEVNÍ
BYT
• VYPLACENÍ EXEKUCE

Chcete mít jistotu slušného jednání u nebankovního zdroje?

VOLEJTE:

724 677 035

Prodej bytů pomalu končí. Na co město využilo získané miliony?
Během několika málo dnů se v poštovních
schránkách necelé třístovky nájemníků
objeví nabídka na odkoupení bytu, ve kterém žijí. Prodej bytů v ulici Václava Řezáče a
J.A. Komenského završí proces privatizace
obecních bytů, který odstartoval na jaře
roku 2007. Přestože se na samém počátku
objevovaly různé a často i velmi kritické
připomínky jak k prodeji obecních bytů
jako takovému, tak k některým zvoleným
postupům, nakonec proběhl celý proces
relativně hladce. Skutečnost, že o koupi
bytu byl nakonec mezi lidmi velký zájem,
dokládají aktuální čísla. V prvních třech etapách nabídlo město k prodeji celkem 1693
bytů a 61 garáží. Do dnešního dne se podařilo prodat 1629 bytů a garáží, 59 bytů bylo
na žádost nájemníků prohlášeno za sociální
a 66 bytů se zatím nepodařilo prodat.
Důvodů, proč se město před čtyřmi roky
rozhodlo rozprodat svůj bytový fond, bylo
několik, jedním z těch rozhodujících byl
určitě předpokládaný příjem do obecní
kasy v řádu desítek milionů korun. Z tohoto pohledu nelze právě končící privatizaci
hodnotit jinak než jako úspěšnou. Nechme
opět hovořit čísla. V roce 2007 připutovalo
z prodeje bytů do obecního rozpočtu 47,9
milionů, v roce 2008 to bylo 82,76 milionů a v roce 2009 si město přišlo na 62,54
milionů korun. Protože jsou ale s prodejem
bytů spojeny i výdaje, jako například daň z
převodu nemovitosti či smluvní odměna
firmě, která pro město prodej zajišťuje, je
čistý zisk města z prodeje bytového fondu
o několik milionů nižší. Suma sumárum získalo město za první tři etapy prodeje bytů
necelých 154,7 milionů korun.
Příjem do rozpočtu je věc jedna, jeho
následné využití je ovšem věc druhá. Jak
město s mimořádným přísunem naložilo,
kam investovalo miliony získané z prodeje bytů? Odpověď můžeme najít nahlédnutím do schválených rozpočtů města v
předchozích třech letech. Jak ale vysvětluje Ing. Dlouhá, vedoucí ekonomického
odboru, peníze přicházející do rozpočtu
na sobě nemají žádnou mašličku. „Veškeré příjmy, ať už se jedná o místní poplatky,
podíl na daních či příjmy z prodeje majetku
města, to vše jde na jednu hromadu. Výjimkou jsou jen některé dotace od státu nebo z
evropských fondů, které musí město využít
na předem daný záměr. Získané příjmy tvoří
balík peněz, který se pak rozděluje na základě rozpočtu schváleného zastupitelstvem.
Díky mimořádným příjmům z prodeje bytů
si mohlo město dovolit uskutečnit některé
větší investice, na které by z běžných příjmů
nedosáhlo.“
Pokud se podíváme na obecní rozpočty
z let 2007 až 2009, najdeme akcí, které
se mohly uskutečnit právě díky příjmům
z prodeje bytů, hned několik. Patří sem
například dvě nová dětská hřiště u základních škol v ulici Školní a Petlerská za 2,3 mili-

onu, řidiči často využívané propojení Dlouhá-Útočiště za 15 milionů, nová parkoviště
v ulicích Dlouhá a J.A. Komenského za 10
milionů, vybudování nového sídla odboru
sociálních věcí a školství v ulici Polní za 4,6
milionů nebo několikakilometrový úsek
cyklostezky spojující Klášterec se sousední
Kadaní za 3,3 milionu korun. Další miliony
si v uplynulých třech letech vyžádala regenerace panelového sídliště Panorama (13,6
mil.), vodovod v Klášterecké Jeseni (7,3
mil.) nebo modernizace chladícího zařízení zimního stadionu a nové zázemí pro
sportovce na sportovním stadionu včetně
rekonstrukce sauny (24,6 mil.). Ve výčtu
nesmíme zapomenout ani na investice do
lázeňského areálu a restaurace Peřeje (21,5
mil.) nebo na finanční spoluúčast města v
případě velkých akcí týkajících se zateplení
školských zařízení (8,8 mil.).
Téměř 30 milionů pak vydalo město na

přípravu projektů nezbytných pro podání
žádostí o dotace jak ze státního rozpočtu,
tak z evropských fondů. Finančně „nároč-

ný“ byl v tomto ohledu zvlášť rok 2008,
kdy město investovalo do projektů přes 16
milionů korun.
-lara-

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.
Novinka: pojištění pohřbu PIETA. Možnost předplacení
si pohřbu. Informace v kanceláři pohřební služby.
STÁLÁ SLUŽBA:
Otevírací doba:
Telefon: 602 491 050 po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

Přišlo na adresu redakce ...
Jsou Klášterecké noviny periodikem, které informuje objektivně?
Každých 14 dnů dostáváme do svých
poštovních schránek periodikum Klášterecké noviny. Někdo je okamžitě hodí do
odpadu, někdo je použije jako obalový
materiál, jsou určitě mnozí, kteří si jejich
obsah přečtou od rubriky Slovo starosty
po zprávy ze sportu. Kdo vlastní noviny a platí jejich vydávání, ten ovládá tok
informací, jejich kvalitu, tedy jejich„objektivitu“. Nic převratného, nic neobvyklého.
Až na jeden podstatný rozdíl. Klášterecké
noviny jsou placeny z veřejných peněz,
tudíž z rozpočtu města; z daní našich a
daní vás všech. Občané města vlastní
Klášterecké noviny, platí jejich vydávání.
Potud je vše v pořádku. Z pozice toho,
kdo již více než roky 3 roky vede na téma
objektivity informací v Kláštereckých

novinách diskuzi s vedením města s cílem
změnit velmi vágní pravidla pro tvorbu
redakční rady a velmi vágní koncepci
tohoto periodika, říkáme, že Klášterecké
noviny vám objektivní informace nepodávaly ani za bývalého složení vedení
města, ani za současného. Argumentů
pro tvrzení máme mnoho, vydaly by na
dalších několik příspěvků.
Na jednání zastupitelstva v září 2009, kdy
probíhala vleklá diskuze ke Kláštereckým
novinám a jeden ze zastupitelů a současně radní nevydržel a „plácnul argument“,
jimž chtěl dát najevo, že vedení radnice si
opravdu může psát, co se jí zlíbí, řekl zhruba toto: „Když jste si je zvolili (vedení města),
tak jste jim dali důvěru, a tak si můžou psát,
co chtějí…“ Zvukový záznam jednání tuto

„perlu“ určitě zachytil. Pan zastupitel a
radní ani po dvaceti letech nepochopil.
Takoví „demokraté“ dnes stojí v čele města. Ústava ČR uvádí, že státní moc slouží
všem občanům a lze ji uplatňovat jen
v případech, v mezích a způsoby, které
stanoví zákon. Není možné, aby si radnice vytvářely monopol nad veřejnými, tj.
z peněz daňových poplatníků placenými
médii, a využívaly je ve svůj prospěch.
Kodex dobrého radničního periodika
obsahuje deset jednoduchých pravidel
pro objektivně informující noviny vydávané samosprávou, ale devět z deseti v Kláštereckých novinách bohužel nenajdete.
Žádejme nápravu, žádejme objektivní
informace.
Zastupitelé J. Krejsa a J. Dimunová

Reakce na článek „Jsou Klášterecké noviny periodikem, které informuje objektivně?“
V souvislosti s výše uvedeným článkem si dovoluji rekapitulovat důležitá fakta. Vydávání Kláštereckých novin probíhá na základě rozhodnutí Rady města ze dne 19. 12. 2007, které definovalo podobu tohoto periodika. Redakce Kláštereckých novin je vykonávána na
základě mandátní smlouvy externím dodavatelem, který vzešel z řádného výběrového řízení. Členy redakční rady nejsou místní politici
ani členové Rady města či Zastupitelstva města. Redakce se při vydávání Kláštereckých novin řídí Zákonem č.46/2000 Sb. o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Informace z výše uvedeného článku o existenci tzv. Kodexu dobrého radničního periodika neuvádí, že tento materiál je na úrovni
doporučení, ale v žádném případě na úrovni právní normy. Vydavatel, kterým je město Klášterec nad Ohří, předložil opakovaně návrh
změn koncepce Kláštereckých novin a to právě na základě připomínek zastupitelů města. Návrh zpracovaný odborem OKM a CR byl
projednán Radou města dne 3. 9. 2009 Usn. č. 2492/53/2009 a doporučen Zastupitelstvu města ke schválení. V Zastupitelstvu města
byl materiál projednán dne 24. 9. 2009 a nebyl, i přes existující většinovou shodu na některých změnách, jako celek schválen. Z tohoto
důvodu se vydávání a činnost redakce řídí podmínkami odsouhlasenými v roce 2007. Tyto podmínky opírající se o platnou legislativu však nelze nazvat vágními. Redakce ani redakční rada obecně neodmítají žádné příspěvky, které jsou v souladu s ustanoveními
tiskového zákona a zákona o svobodném přístupu k informacím. Využívají však možnosti rozhodnout o způsobu a podobě zveřejnění, a to zejména s ohledem na zachování objektivity sdělení. Z tohoto důvodu trvá redakční rada striktně na zveřejňování reakce na
poskytované informace ve stejném výtisku Kláštereckých novin. Dále redakční rada trvá na dodržování termínů redakčních uzávěrek,
a to včetně alternativních sdělení. Připustíme-li možnost aplikace tzv. Kodexu, pak není uplatňováno pouze avízo. Toto by mohlo být
řešitelné zveřejněním hlavního obsahu před vydáním Kláštereckých novin na jejich webu www.klnoviny.cz.
Miroslav Foltýn, vedoucí OKM a CR, člen redakční rady
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

rozhovor ...
Když se řeknou Velikonoce, vybaví se
většině lidí malované kraslice, pomlázka z proutí, pocukrovaný beránek a
v neposlední řadě také skupinky ovíněných chlapců a mužů táhnoucích
městem v „honbě za vajíčkem“. Oslavy
Velikonoc ale mohou mít i úplně jinou
podobu. O té křesťanské jsme si povídali s kláštereckým farářem P. Arturem
Ścianou.
Zatímco vánoční svátky neztratily
ani v dnešní do značné míry sekularizované české společnosti svůj
náboženský význam, Velikonoce
už vnímáme především jako svátky
jara. Ne vždy si uvědomujeme, že
Velikonoce jsou především nejdůležitějším křesťanským svátkem
vůbec. Proč si vlastně Velikonoce
spojujeme s jarem a co tyto svátky
znamenají právě pro křesťany?
Velikonoce jsou spojovány s jarem, a
to proto, že časově opravdu spadají do
tohoto ročního období. Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po prvním
jarním úplňku. Na jaře se zem probouzí k životu. Pohanské národy slavily v
tomto období, kdy znovu ožívá příroda, svátky plodnosti. Křesťanské velikonoce v tomto svátku oslavují Kristovo
zmrtvýchvstání, které otevírá cestu k
životu pro každého člověka. Vzkříšení
Ježíše Krista, na které o Velikonocích
vzpomínáme, je pro křesťany centrálním bodem jejich víry. Smrt není
konec, ale nový začátek nového života
v nebi. Proto se o velikonočních svátcích zvlášť zdůrazňuje a zvěstuje, že
život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží,
spravedlnost nad nespravedlností a
láska nad nenávistí.
Předchází samotným oslavám Velikonoc nějaká zvláštní příprava?
Na Velikonoce se křesťané připravují
40denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou. Je to původně doba, kdy dospělí
lidé toužící přijmout křest (katechumeni) dovršují svoji alespoň roční přípravu
a jsou o Velikonocích na Bílou sobotu
pokřtěni. Ostatní křesťané se k tomu
připojují a obnovují každoročně křestní
závazky vyplývající z přijetí křtu. Postní
doba je pro věřící časem k obnovení
chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova.
Jak věřící prožívají toto období? Váží
se k němu nějaké typické rituály,
činnosti?
V postní době jsme vybízení k obrácení od hříchů. K tomu nám mají
napomoci určité činnosti, které církev
praktikuje odedávna. Jsou to: půst,
almužna, a pokání. Postem zdaleka
není myšleno jen odepření si jídla.
Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v
našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě
větší prostor Bohu a máme možnost
více poznat sami sebe. Almužnou,
činěním dobra - tím, čeho se postem
vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo
to potřebuje. Almužna může znamenat dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm,
kteří to potřebují. Počínaje vlastními
dětmi, životními partnery, rodiči až
po lidi osamělé, nešťastné, trpící...
Zřeknutím se něčeho ve prospěch
bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem.
Pokání, neboli smíření, je postoj, který
nás orientuje na Boha. Zakusit smíření
znamená vyměnit zlo za dobro. Smíření není především něco, co musí být
protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je
pramenem radosti. Smíření můžeme
prožívat při bohoslužbách, účastí
na mši svaté, svatou zpovědí a také
každého dne v životě s našimi bližní-

mi, pokud je sami nabízíme a činíme
tak první krok k novému společnému
začátku. Ježíšova výzva k obrácení
míří především k obrácení našeho
srdce, k vnitřnímu pokání. Bez něho
zůstávají všechny skutky neplodné a
lživé.
Pro většinu lidí se oslavy Velikonoc
smrskly do jediného dne, a tím je
velikonoční pondělí. Křesťanské
oslavy Velikonoc jsou ale mnohem delší. Můžete nám alespoň ve
stručnosti přiblížit jednotlivé dny a
jejích symboliku?
Vlastní Velikonoce se slaví v tzv. svatém týdnu, který začíná Květnou
nedělí. V ten den světíme v kostele
ratolesti (tzv. kočičky), a to na památku dne, kdy Ježíš Kristus před svou
smrtí vstupoval do Jeruzaléma a
byl radostně vítán občany, kteří ho
následně odsoudili k smrti a ukřižovali
na kříži. Dalším významným dnem je
Zelený čtvrtek. Tento den vzpomínáme na dvě události. Tou první je ustanovení Eucharistie tzn. mše svaté. Od
toho okamžiku se na památku této
události slouží po celém světě každý
den mše svatá. Druhou vzpomínanou událostí je ustanovení svátosti
kněžství, tzn. Kněží. Ježíš Kristus označil v tento den své učedníky apoštoly
jako své následovníky zde na zemi,
aby až do konce časů učili a konali to
co on. Následuje Velký pátek, který je
připomínkou dne smrti Ježíše Krista,
kdy se konal proces odsouzení, jeho
poprava i pohřeb. Je to zároveň jediný den v roce, kdy se neslouží mše
svatá, ale obřady na památku utrpení
Páně. Velký pátek je vzpomínkou na
ukřižování, a proto je prožíván jako
den postní ve znamení smutku, ticha
a rozjímání. V kostele se čtou pašije
tzn. celý příběh z evangelia o Ježíšově
odsouzení a smrti. V kostelech se tento den koná ještě pobožnost křížové
cesty. Po Velkém pátku přichází Bílá
sobota, kdy se zásadně neslaví mše
svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Bílá
sobota je příležitostí prožít u Kristova
hrobu skutečnost smrti, beznaděje a
prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem
bychom byli díky hříchu uvězněni
nebýt Ježíšova vítězství slaveného o
velikonoční noci.
Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního)
počítání času, začíná nový den již po
západu slunce dne předešlého. Oslava význačných svátků a událostí tak
začínala již v předvečer příslušného
svátku - tzv. vigilie. Oslava vzkříšení
tedy začíná (dle našeho počítání)
večer na Bílou sobotu. Stejně jako
například o Vánocích, kdy je hlavním
svátkem 25. prosinec, se slaví „Štědrý
večer“ již večer 24.12. Velikonoční
vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán
vstal z mrtvých a jako vítěz vystoupil
z hrobu, aby i nám otevřel cestu k
životu. Podstatným prvkem velikonoční noci je křestní slavnost, udělování křtu dospělým. Křest v řečtině
znamená ponořovat. Křest v Krista
Ježíše znamená osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního
pouta s Ježíšem a s církví, které pro
člověka znamená záchranu, péči a
vysvobození z neodvratné moci zla.
Oslavy celého týdne završuje Velikonoční neděle. Kristus vstal z mrtvých
za svítání„prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po sobotě” (která byla
podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Proto se křesťané
v tento den začali pravidelně scházet
k eucharistickému „lámání chleba” a
tento den nazvali „dnem Páně”. Každá
neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc” - zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme
čerpat posilu pro naši vlastní cestu
zmrtvýchvstání.
-lara-

Bohoslužby o Velikonocích v naší farnosti:
28. března v 10.00 hod.
Květná neděle
mše svatá, kostel Nejsvětější Trojice (svěcení ratolestí, tzv. kočiček)
1. dubna v 17.00 hod.
Zelený čtvrtek
mše svatá, kostel Nejsvětější Trojice (obřad mytí nohou)
2. dubna v 16.30 hod.
Velký pátek
pobožnost Křížové Cesty, kostel Nejsvětější Trojice
mše svatá, kostel Nejsvětější Trojice (uctívání kříže) v 17.00 hod.
3. dubna v 17.00 hod.
Bílá sobota
mše svatá, kostel Nejsvětější Trojice (obnovení křestních závazků)
4. dubna v 10.00 hod.
Velikonoční neděle
mše svatá, kostel Nejsvětější Trojice (svěcení pokrmu)
5. dubna v 10.00 hod.
Velikonoční pondělí
mše svatá, kostel Nejsvětější Trojice

Máme rádi zvířata ... zvířata ... zvířata ...
Za přítomnosti více než 60 lidí proběhla
ve čtvrtek 19. března v městské knihovně vernisáž a slavnostní vyhodnocení
soutěže „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“. Dobrou
náladu navodila referentka městského
úřadu paní Ing. Dragomirová prezentací
psího útulku v Klášterci nad Ohří. Obzvláště malé umělce nadchly fotky roztomilých
pejsků. Možná díky této aktivitě některý z
nich najde nového páníčka nebo paničku.
No a potom jsme již přistoupili k vyhodnocení soutěže, předání cen a diplomů.
Pro naši porotu bylo již tradičně velice
těžké vybrat ty nejlepší, ale nakonec se
povedlo a oceněni byli: v kategorie MŠ a 1.
třídy ZŠ Radek Toman, Adélka Nouzová a
Verunka Choděrová, v kategorii 2. - 4. třídy
ZŠ Michal Spáčil, Marek Demeter a Tereza
Kovářová, v kategorii 5. třídy a výš Tereza
Švambergová, Babeta Dlouhá a Klára
Goschalová. Cenu ředitele městské knihovny získala školní družina ZŠ Krátká pod vedením paní vychovatelky Gregorové.
Všem vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za nádherné obrázky.
Martin Biša, ředitel městské knihovny
Dne 13. 3. se uskutečnil ve Středisku knihovnických a kulturních služeb v Chomutově již 39. ročník soutěže v uměleckém
přednesu Den poezie. Naši školu úspěšně
reprezentovali D. Zajíček ze sekundy a M.
Zvoníčková z kvarty. Oba postoupili do
užšího finále a potěšující je, že Markéta
nakonec s básní Václava Hraběte uspěla
a obsadila ve velké konkurenci pěkné třetí
místo. Blahopřejeme!
Mgr. Jitka Havránková, učitelka ČJ
Gymnázium a SOŠ

Galerie Kryt
vás zve na výstavu

Kristian Kodet – grafika
Slavnostní zahájení výstavy
grafických listů se uskuteční
9. dubna od 17 hodin
za přítomnosti autora.

Noví občánci města

foto: www.profifotoart.cz

Milan Baláž

Tereza Syblíková

Jan Navrátil

Dominik Olah

Matyáš Bartuška

Leontýna Krentíková

Lucie Součková

Martin Vlk

Dne 29. 3. 2010 to budou už tři dlouhé roky,
ale nám to připadá, jako by se to stalo před pár
hodinami. Stále čekáme, kdy se objevíš mezi
dveřmi a vrátíš nám všem úsměv na tvář.
Milujeme Tě, Tomíku, Tvoji rodiče, bratr a sestra,
kamarádi...

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

PLYNOVÁ
ZAŘÍZENÍ

Prodej
Servis
Revize
Kontroly

Tel.: +420 731 101 438






  


   


Městský ústav sociálních služeb
Klášterec nad Ohří
hledá

pronájem garáže.
Kontakt.:
J.Kotková
hospodářka MÚSS
Tel.: +420 474 375 414
Mob.: +420 607 962 783
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Cesta s Karlem Gottem

Klášterecká Evža přivítala folkaře

V úterý 16. března v 17 hodin vystoupil na
kláštereckém náměstí z černého mercedesu „Zlatý slavík“ Karel Gott spolu s Karlem
Štědrým. Společně zamířili do kanceláře
pana starosty, kde byli netrpělivé očekáváni
vedením města. Pana Gotta přivítal starosta
Houška, který mu předal spolu s tajemnicí
a vedoucí sekretariátu pamětní stříbrnou
minci Evženie, knihu Česká republika a
květiny. Karel Gott hovořil o svém malování a zmínil se i o svých „holčičkách“. Poté se
vydal do fanoušky zaplněné galerie Kryt,
kde probíhá výstava reprodukcí jeho krásných obrazů. Byl přivítán vřelým potleskem
a písní„My way“ v podání Tomáše Bartáka.
Po přivítání Karla Gotta starostou Houškou,
panem Foltýnem a mou maličkostí hovořil
o své výtvarné tvorbě a začátcích kariéry sám „Kája“. Z galerie byl mistr s panem
Štědrým „unesen“ a za doprovodu mého a
manželů Křížových odvezen do lázeňského areálu a posléze do restaurantu Peřeje.
Přestože jsme byli na tuto variantu tajně
připraveni, nevěřili jsme, že se to vydaří a
mistr poobědvá v soukromí. A přece. Pánové Gott a Štědrý nakoukli do lázní Evženie
a pak zamířili do Restaurantu Peřeje, kde
je v salónku čekala bohatá tabule, na stole
se vyjímal obrovský meloun s vyřezanou
notou – zaujal i samotného mistra. Ještě
před pohoštěním pana Gotta přivítali ředitel lázní Ing. Kolařík a manažerka Kalinová.
Jejich nabídku využít bohatých lázeňských
služeb Karel Gott rád přijal a je proto možné, že Klášterec opět navštíví. Poté byl
mistr pohoštěn svým oblíbeným vývarem
s domácími nudlemi, liboval si i pan Štědrý. Po minutce přišel na řadu žlutohnědý
skořicový dezert, který panu Gottovi velmi
chutnal, dokonce si poručil „nášup“ a pídil
se po receptuře. Čas se pomalu krátil, mistr
si odskočil a začal ladit svůj slavičí hlas před
večerním vystoupením. Zápisem „díky za
příjemné pohoštění“ do kroniky ukončil
Karel Gott návštěvu v Peřejích. Černý mercedes ho následně odvezl do kulturního
domu, kde začala dlouhá a náročná zkouška před večerním představením „Hvězdy,
jak je neznáte“.
Sál kulturního domu byl vyprodán do
posledního místečka během tří dnů, což
ani ředitel kulturního domu Antonín Trejbal
nečekal. Publikum bylo skvělé a Karel Gott
protáhl samotné vystoupení o necelou
hodinu. „Vynikající výkon, perfektní pořad, to
jsem ještě s Gottem nezažila, báječná atmosféra, nemělo to chybu, já z toho neusnu...“
ozývalo se po vystoupení pánů umělců.
Pan Gott mi po velkém aplausu osobně
se slzami v očích poděkoval za perfektně
zorganizovaný program a spokojený, ale
unavený odjížděl před půlnocí z Klášterce
za svými holčičkami. Druhý den ho čekal
koncert v Letohradě. Je neskutečné, že
mistr navštívil tolik krásných míst v našem
městě, byl tady spokojený a možná...
Závěrem bych ráda touto cestou poděkovala sponzorům této krásné akce: SD a.s.,
Stavebnímu bytovému družstvu Klášterec
nad Ohří (p. Aufovi), První krušnohorské
realitní kanceláři (p. Borovcovi) s manželům
Křížovým. Dále p. Trejbalovi, sl. Kalinové (lázně Evženie), T. Bartákovi za kulturní vystoupení, E. Vohánkové (kino Svět), celé své rodině za organizační výpomoc a Janu Parmovi
za fotografovaní celé akce. Velké díky patří
Městské policii Klášterec nad Ohří za perfektní zajištění dohledu bezpečnosti nad
celou akcí a v neposlední řadě Mgr. Zdeňku
Kohákovi, který mi po celou dobu pomáhal
při přípravách výstavy i samotného programu s panem Gottem.
Romana Parmová, Galerie Kryt

„Já mám stejně smůlu,“ zahořekoval Pepa Štross na úvod svého jednodenního hudebního festivalu při pohledu do ne zcela zaplněného hlediště. „Když mám na Evže nabito,
ležím zrovna v nemocnici“. To narážel na loňský ročník, kdy ho těsně před začátkem skolila bolavá záda. To byl však jediný nářek, který letošní Evžu provázel, protože jinak celý
večer, kdy se na pódiu střídala kapela za kapelou, proběhl ve velké pohodě a příjemné
atmosféře. Letos se mimo ohromných tahounů a nejstarších pardů na scéně Palečka a
Janíka a z loňska oblíbené Devítky mohlo při pohledu do programu zdát, že tentokrát
k nám nezavítala ta„nejvyšší kvalita“, kterou může tento hudební žánr nabídnout. Opak
byl ale pravdou. Vojta Zícha s Druhou mízou nebo Stráníci své jméno na scéně mají už
dlouhá léta a rozhodně nezklamali. Příjemně se také poslouchali jindřichohradečtí Jen
tak tak. Kdo ale asi nejvíc překvapil, bylo seskupení z Duchcova, které si říká Bob a Bobci.
Jednotlivé kapely provázel aplaus za aplausem a Evža se protahovala do brzkých ranních hodin. Ještě jednou škoda jen té návštěvnosti. Evža by si určitě zasloužila ze strany
Klášterečáků větší pozornost. O tom můžou vyprávět všichni, kdo si tu letošní užili a
domů se vraceli spokojeni dlouho po půlnoci.
-rony-

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 6. dubna
Galerie Kryt
KAREL GOTT: OBRAZY

Paleček & Janík
do 6. dubna
Zámek
JARNÍ NÁLADA
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Petlerská
25. března v 19 hodin
Kino Svět
LÍTÁM V TOM
USA 2009, 109 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
25. března od 18 hodin
Zámek – hudební salonek
ZADÁNO PRO DÁMY!
Odpočinek v příjemném prostředí, popovídání si u dobrého občerstvení, inspiraci
pro dekoraci v domácnosti, zajímavé
besedy...
26. března od 19 hodin
Kulturní dům
CHUDÁK JOHÁNEK
Repríza hry divadelního souboru The
Brokes, s.r.o. GSOŠ Klášterec
Cena: 40,- Kč / KMD: 20,- Kč

29. března od 17 hodin
Základní umělecká škola
VELIKONOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
Vstupné: 30,- Kč
29. a 30. března v 16 a 18 hodin
Kino Svět
DEŠŤOVÁ VÍLA
ČR 2009, 96 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
31. března v 19 hodin
Kino Svět
JARMAREČNÍ BOUDA
ČR 2009, 80 minut. Mládeži do 15 let
nepřístupné
Vstupné: 65,- Kč
31. března od 10 hodin
Zámek - nádvoří
MAXIM TURBULENC
Pořad určený pro základní a mateřské
školy jako zahájení hlavní turistické sezony a znovuotevření rozšířené„Pohádkové
země“.
V případě nepříznivého počasí proběhne koncert v kulturním domě!
Vstupné: 40,- Kč

23. 4. pátek v 17.00 hodin

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU

náš
tip

USA/Kanada 2010, 117 minut, český dabing.

Jindřiška Brožová - Devítka
Bob a Bobci

Kosmetický salon

alena černá

Kyselka 104
431 51 Klášterec nad Ohří

ZASLOUŽÍTE SI NAŠI PÉČI
• JARNÍ DETOXIKAČNÍ PLEŤOVÁ KOSMETIKA
• ČIŠTĚNÍ PLETI ULTRAZVUKEM
• OŠETŘENÍ VRÁSEK ULTRAIONTY
• LÉČKA AKNÉ BIPOLÁRNÍM SVĚTLEM
• DEPILACE VOSKEM
• PARAFÍNOVÉ ZÁBALY NA RUCE

duben 10% sleva
Více informací naleznete na www.kosmetika-ac.cz

Tel.: +420 775 635 524

Vojta Zícha

Percy Jackson má ve škole
věčně problémy. To je ale
to nejmenší, co mu teď
dělá starosti. Sice je právě
začátek 21. století, ale zdá
se, že antičtí bohové z bájného Olympu se rozhodli
sestoupit ze svých trůnů
a tím i vstoupit do Percyho života. Percy se totiž
z ničeho nic dozvídá, že
jeho skutečným otcem je
Poseidon, bůh moří a vodního živlu. Aby toho nebylo málo, nejvyšší z bohů,
samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho magickou hůl ukrývající blesky…
Nad celým světem se začnou stahovat zkázonosné mraky, a tak se Percy vypraví
do Tábora Napůl Vyvolených (Camp Half Blood), kde se musí naučit ovládat své
nově nabyté schopnosti a dovednosti, aby i díky nim dokázal zabránit hrozící
zničující válce mezi bohy.
Mládeži přístupné, Vstupné: 40,- Kč
27. března od 20 - 02 hodin
Kulturní dům
GALAVEČER HC KLÁŠTEREC

3. dubna od 20 hodin
Kulturní dům
DIVADELNÍ PLES

27. března v 19 hodin
Kino Svět
MORGANOVI
USA 2009, 103 minut, české titulky. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

4. dubna od 13 do 17 hodin
Zámek
VELIKONOCE NA ZÁMKU
První zámecká slavnost letošního roku
s tradičním velkým pletením velikonočních pomlázek
Vstupné 20,- Kč
od 4. dubna do 28. května
Galerie v zámecké věži
S FOTOAPARÁTEM
ZA SKŘÍTKY POHÁDKOVÉ ZEMĚ
Výstava fotografií skřítků výtvarnice Vítězslavy Klimtové očima Pavla Veselého
6. dubna v 19 hodin
Kino Svět
POUTA
ČR 2010, 145 minut.Mládeži do 12 let
nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
7. dubna v 19 hodin
Kino Svět
OSADNÉ
Slovensko 2009, 63 minut. Mládeži přístupné
Vstupné:55,- Kč
8. a 9. dubna v 19 hodin
Kino Svět
ŽENY V POKUŠENÍ
ČR 2009, 118 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 80,- Kč
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Klášterec prošel prvním kolem play-off hladce
HC Klášterec – HC Děčín
5 : 4 (1:1, 1:0, 3:3)
Ve čtvrtfinále play-off druhé hokejové ligy narazil Klášterec
na celek Děčína. Tedy na tým, se kterým Klášterečtí v základní
části vyhráli tři ze čtyř vzájemných zápasů. Přestože už vedli
domácí hokejisté 4:1, zbytečně nakonec zápas sami zdramatizovali. Takřka jisté prodloužení oddálil devět vteřin před koncem třetiny dělovkou od modré Zmeškal a rozhodl o tom, že
se Klášterec v sérii ujal vedení 1:0.
HC Děčín – HC Klášterec
4 : 5 ( 0:2, 3:1, 1:1 – 0:1 )
Také druhé čtvrtfinále na děčínském ledě nabídlo napínavý
hokej. Klášterec vedl brankami Pražáka, Stehlíka a Martínka
už 3:0. Potom však Jaroměřský, Tomeček a dvěma góly Zúbek
dokonale otočili vývoj zápasu. Do prodloužení poslal utkání
pět minut před koncem poslední třetiny Petr Derfler. Po třech
minutách a sedmnácti vteřinách ukončil prodloužení Miloš
Kajer a Klášterec vedl v sérii 2:0.
„V utkání venku se vlastně opakoval předešlý domácí zápas,“
hodnotil výkon mužstva asistent trenéra Michal Jäger. „Vedli
jsme tři nula a mysleli jsme, že už je hotovo. Jenže svýma chybama a nedisciplinovaností jsme se dostali pod tlak a domácí to
dokonce otočili na 3:4. Pak jsme vyrovnali a v prodloužení jsme
měli neskutečné štěstí, když si jejich gólman dal vlastní gól.“

Semifinále play-off
HC Klášterec – HC Stadion Litoměřice 2 : 3 sn ( 2:1, 0:1, 0:0 – 0:1 )
V prvním semifinálovém utkání play-off 2. hokejové ligy narazil Klášterec na Litoměřice. Sérii hranou na tři vítězná utkání zahájili klášterečtí hokejisté na domácím ledě, ale
příliš se z toho neradovali. Už ve 3. minutě nedokázali domácí v oslabení vyhodit puk
HC Klášterec – HC Děčín
ze třetiny a v závaru před Damaškovou brankou se nejlépe zorientoval Martin Novák
6 : 2 ( 1:1, 4:0, 1:1 )
– Litoměřice vedly 0:1. O minutu později skončilo za zády kláštereckého gólmana
Do druhého domácího utkání vstoupili klášterečtí hokejisté
dlouhé nahození Tomáš Hillmicha od červené čáry. Hosté se sice radovali z branky, ale
s vidinou postupu do semifinále play-off. O tom, že Klášterec
předčasně. V okamžiku střely byl ještě Hlusička v ofsajdu, a gól proto nebyl uznán.
tak v nejrychlejším možném čase zvládl čtvrtfinále play-off
V 15. minutě také domácí využili přesilovku. Buchal z otočky přesně našel před branrozhodla druhá třetina utkání. Pak už mu jen zbývalo do konkou úplně volného Karla Tona, který srovnal stav utkání na 1:1. Pro hosty musel být
ce týdne čekat, jaký soupeř mu vzejde ze zbývajících duelů.
šokem druhý klášterecký gól. Padl totiž dvě vteřiny před koncem třetiny, když už se
„My jsme odehráli všechny zápasy na čtyři pětky, kdežto soupeř
všichni chystali do kabin. Hned z vhazování našel Buchal volného Jana Zmeškala a
na tři, takže jsme doufali, že jim dojdou síly,“ řekl nám po zápase
ten nedal litoměřickému gólmanovi Volkemu šanci. Druhá třetina domácím ovšem
asistent trenéra Michal Jäger. „To se také dneska potvrdilo, propříliš radosti nepřinesla. V nadějné šanci se sice ocitl v 36. minutě Miloš Kajer, ale Voltože jsme Děčín přebruslili. Kluci to zvládli výborně, zvlášť když
ke puk za svá záda nepustil. Bohužel Damašek o minutu později tolik štěstí neměl.
jsme se v těch dvou prvních utkáních dostali do krizových situací.
V kolotoči před domácí brankou se hlava nezamotala pouze litoměřickému Novákovi,
Musím je všechny pochválit.“
který srovnal na 2:2. V poslední části hry se činila obě mužstva. V 50. minutě se před
Damaškovou brankou dokonce odehrál pěstní souboj Suk – Šaffer. Góly však nepadly
ani do jedné ze sítí. A tak se šlo do prodloužení. Jenže ani
nastavených deset minut rozhodnutí nepřineslo a Klášterec tak poprvé v play-off okusil samostatné nájezdy.
V nich byli nakonec úspěšnější hosté, když rozhodující
nájezd proměnil Martin Tvrzník a rozhodl o tom, že LitoBlíží se zahájení jarní části fotbalové sou- jedenáct hráčů, kteří můžou hrát „A“ třídu, měřice se ujaly vedení v semifinálové sérii.
těže, a tak jsme si k malému rozhovoru a pokud jeden nebo dva z nich vypadnou,
pozvali trenéra našeho fotbalového áčka nejsme konkurenceschopní vůči ostatním
Jiřího Jandu.
celkům v soutěži.
Ani v zimním období nezaháleli malí tenisté klášterecJak probíhala zimní příprava?
Na podzim skončil Klášterec na 10. místě kého Tenisového klubu Lázně Evženie a účastnili se
Zimní příprava proběhla a neproběhla. s osmibodovým náskokem před posled- spousty turnajů, ze kterých přivezli mnoho cenných
Když se na tréninku sešlo osm hráčů, tak to ními Ledvicemi a patnáctibodovou ztrá- kovů. V prosinci minulého roku se dařilo Štěpánu Frajbyl zázrak. Navíc z těch osmi hráčů byli dva tou na vedoucí Březno. Jaká je podle vás bišovi v kategorii minitenistů na turnajích v Klatovech
gólmani. Ti jediní si zaslouží pochvalu, pro- reálná šance na udržení v soutěži?
a Rakovníku, odkud přivezl stříbrnou, resp. bronzovou
tože měli asi devadesátiprocentní účast. Nechci malovat čerta na zeď, ale vidím medaili. Letos v únoru pak zabodoval na turnaji v ChoTakže tréninky jsme vlastně neabsolvova- to pesimisticky. Po skončení podzimní mutově a přivezl opět stříbro. Taktéž v kategorii minili, nehledě na to, že k dispozici jsme měli části jsem dal výboru požadavek na šest tenistů uspěl v lednu na chomutovském turnaji Adam
jenom dvakrát týdně tělocvičnu. Žádná nových hráčů. Samozřejmě jsem nečekal, Zapský, když získal bronz za třetí místo.
z ploch, trávník ani hřiště nahoře, nebyla že přijde všech šest fotbalistů, ale v koutku Dařilo se také babytenistům. Kryštof Zapský a Jan
upravená. Takže příprava byla žalostná.
duše jsem doufal, že tři nebo čtyři by přijít Brandtner uspěli v lednu v Chomutově, když Kryštof zísmohli. Jenže výbor se v přípravném období kal stříbrnou a Jan bronzovou medaili. V lednu pak ještě
Jak to vypadá se složením mužstva na prakticky nesešel a až teď se domlouvají na Kryštof Zapský skončil na druhém místě v Duchcově a
jarní část?
poslední chvíli nějací dva hráči z Perštejna, v únoru získal bronz na turnaji v Chomutově. Úspěšná
Toť otázka. Hráli jsme přípravný turnaj na ale jak znám situaci, tak to vidím tak pade- byla v kategorii babytenis také Karolína Nováková. Ta
umělé trávě v Ostrově a kdybychom si sát na padesát. A jak to tak vypadá, možná získala v průběhu zimy tři bronzové medaile na turnanepůjčili hráče a neměli jsme čtyři doros- budu muset poslat do pole i jednoho z gól- jích v Jirkově (2x) a Duchcově.
tence, nemohli jsme ten turnaj hrát, pro- manů, protože je nás včetně brankářů vše- Zahanbit se nedali ani mladší žáci. Jiří Tuščák přivezl
tože jsme nebyli kompletní. Tady je řádově hovšudy dvanáct.
v lednu bronz z Chomutova. Sabina Žigová získala na
stejném turnaji dokonce dvě třetí místa a stejně skončila na březnovém turnaji v Kadani.

Co se to děje s fotbalovým „A“ týmem ?
Udržení v soutěži vidí trenér pesimisticky

Junioři Klášterce a Kadaně
bojují v baráži o extraligu
junioři v neděli 14. března na
domácím ledě s celkem Hradce
Králové. Možná nervozita z nečekaného postupu či neznámého
protivníka způsobila, že už ve
druhé minutě prohrávali domácí
0:2 a na začátku sedmé minuty to
bylo už 0:3. Pět minut před koncem první třetiny sice naši junioři
snížili na 1:3, ale náskok hostů se
jim už do konce utkání nepodařilo dohnat. V jinak velmi vyrovnaném utkání prohrál nakonec Klášterec s Hradcem Králové 4:6, když
branky domácích vstřelili Toman,
Nguyen, Kubík a Chocholáč.
Další domácí utkání, tentokrát
s Třebíčí, odehráli klášterečtí junioři po uzávěrce tohoto vydání
Kláštereckých novin.

Historického úspěchu dosáhli
hokejoví junioři Klášterce a Kadaně, když vyhráli západní skupinu
juniorské ligy a postoupili do
baráže o juniorskou extraligu.
Společně s nimi postoupil do
baráže také vítěz skupiny střed
Hradec Králové a vítěz skupiny
východ Třebíč. Baráž se hraje
dvoukolově systémem zápas
doma, zápas venku.
„Myslím si, že pro náš mládežnický
hokej to je historický úspěch,“ reagoval na juniorské výsledky Petr
Mikeš z vedení HC Klášterec. „A to
nejen v Klášterci, ale také na okrese,
protože mužstvo je v rámci spolupráce 3K složeno z hráčů Klášterce,
Kadaně a Chomutova.“
První utkání baráže odehráli naši

Vážení sportovní přátelé,
šestý ročník ankety o nejlepšího sportovce města Klášterce nad
Ohří za rok 2009 skončil. Na slavnostním vyhlášení, které proběhlo12. března 2010 na galavečeru „Sportovec roku 2009“ v kulturním
domě, byla rozdána ocenění. Poháry a věcné dary věnovalo město
Klášterec nad Ohří. Zvláštní cenu pro Luboše Jíru, který reprezentoval naše město a Českou republiku na zimních olympijských hrách
ve Vancouveru, věnoval starosta města Jan Houška. Cenu za nejvíce získaných hlasů od čtenářů Kláštereckých novin si do své sbírky
odnesla stolní tenistka Eliška Demjanová.

Mladí tenisté v zimě nezaháleli

Konečné pořadí
Kategorie MLÁDEŽ DO 14 LET - chlapci
1. místo

LerchJakub
Adam
Král

*98
*96

kanoistika
snowboard

2. místo

Pipota
Martin
Jindra Tomáš

*00

hokej
motokros

3. místo

Lerch Adam
Jindra
Tomáš

*98
*00

kanoistika
motokros

Kategorie MLÁDEŽ DO 14 LET - dívky

Fotbalová přípravka
trénuje na jaro
V minulých dnech jsme navštívili trénink kláštereckých
fotbalových nadějí, konkrétně trénink mladší přípravky
ročníky 2001 a 2002 v tělocvičně základní školy v Petlérské ulici.
„V tomto věku získávají chlapci lásku k fotbalu a fotbalové
dovednosti,“ vysvětloval smysl tréninků trenér František
Šíma. „Učí se, jak do balónu kopat, učí se dynamiku, rychlost, obratnost.“
V podzimní části soutěže si klášterecká mladší přípravka
vedla skvěle a trenéři předpokládají, že podobně dopadne také jarní část. Přesto přípravu na jaro nepodceňují.
A dá se vůbec v tomto věku poznat, kdo bude opravdu
dobrým fotbalistou?
„V tomto věku se to poznává hodně těžko,“ usmíval se trenér Šíma. „Dnes to může být talent, ale za tři, čtyři roky bývá
všechno jinak.“
Mladé fotbalové naděje si trénink užívaly a na jarní část
soutěže se vyloženě těšily. Podpořit je můžou i další. Tréninky mladší klášterecké přípravky probíhají v tělocvičně
základní školy v Petlérské ulici každé úterý od 17 a každý
čtvrtek od 16 hodin.

1. místo

LerchJakub
AdamEliška
Král
Demjanová

*98
*96
*96

kanoistika
snowboard
stolní
tenis

2. místo

Dlouhá Babeta

*97

karate

3. místo

Čekalová
Bára
Jindra Tomáš

*98
*00

kanoistika
motokros

Kategorie MLÁDEŽ 15 - 18 LET - chlapci
1. místo

Biša
LerchMichal
Adam

*95
*98

minikáry
kanoistika

2. místo

Tykal
JiříBabeta
Dlouhá

*92
*97

kanoistika
karate

3. místo

DvořákTomáš
Pavel
Jindra

*94
*00

hokej
motokros

*93
*95
*98

šachy
minikáry
kanoistika

Kategorie MLÁDEŽ 15 - 18 LET - dívky
1. místo

Grussová
Helena
Biša
LerchMichal
Adam

2. místo

Tykal
JiříBabeta
Dlouhá
Malčánková
Bára

*92
*97

kanoistika
karate

3. místo

Struková Zuzana

*95

karate

*90
*98

saně
kanoistika

Kategorie DOSPĚLÍ
1. místo

Jíra
Luboš
Lerch
Adam

2. místo

Říha
JanBabeta
Dlouhá

*87
*97

kanoistika
karate

3. místo

Dlouhý Michal

*90

kulturistika
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