Město Klášterec nad Ohří

Čtrnáctideník

Projekt „Obnova sportovního areálu“
přináší další část rekonstrukce
Město se snaží získat dotaci z EU ...
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Město se prezentovalo
na veletrhu v Brně

Pánové, zadejte si dámy - plesová sezóna začala

Ve dnech 15. – 18. ledna se město Klášterec nad Ohří zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Velký zájem byl o
nabídku atraktivit našeho města, jako jsou
zámek a lázeňský areál. V průběhu čtyř dní
zavítalo na naši expozici cca 800 návštěvníků, včetně delegace z Ústeckého kraje
pod vedením hejtmanky Jany Vaňhové.
Veletrhu se účastnilo 1270 vystavovatelů
ze 31 zemí.
více na str. 3

zeptali jsme se ...
O tom, že by na průmyslové zóně
Verne mohla vyrůst velká fotovoltaická elektrárna o výkonu 5-6
megawatt, se začalo poprvé mluvit
v polovině roku 2007. Pro výstavbu sluneční elektrárny se počítalo
s 12,5 hektarovou plochou A7, jejíž
svažitý a nerovný terén odradil
nejednoho investora se zájmem
postavit zde průmyslovou halu.
Na podzim téhož roku se začalo
s přípravou podkladů a výběrem
soukromého investora a následně
realizátora celé stavby. Od té doby
uběhl více než rok a o fotovoltaické
elektrárně není ani vidu, ani slechu.
Na to, kde se celý proces přípravy
zadrhl, jsme se zeptali místostarosty Ing. Stehlíka.
Zdržení je jednoznačně technického
rázu. Zájemci o výstavbu fotovoltaické
elektrárny stále jsou a ani město proti
výstavbě elektrárny v režii soukromého
investora nic nemá. Stávající rozvodná
síť ale zatím umožňuje připojení jen v
řádu stovek kilowatt. Elektrárna plánovaná na plochách A7 by přitom měla
disponovat výkonem 5-6 megawatt.
ČEZ přislíbil, že by mohl v průběhu jednoho či dvou let s kapacitou přenosové
soustavy něco udělat, ale do té doby
není možné takto velkou fotovoltaickou elektrárnu do sítě připojit. Objevuje se tak nový problém, kdy si začínají
konkurovat alternativní zdroje energie.
Většina kapacity je totiž v přenosové
soustavě blokována pro již existující
větrné elektrárny. Dění kolem fotovoltaiky ale neutichlo úplně. Zájem o
vybudování menší elektrárny na svých
pozemcích projevila společnost Centrepoint a výstavbu minieletrárničky
o výkonu 160kW plánuje i společnost
Adtech. V tomto případě ale jde spíš jen
o podpůrnou záležitost.
-lara-

Myslivecký ples s velmi bohatou a zajímavou tombolou zahájili trubači.
Každým rokem se sál kulturního domu obleče na začátku ledna do slavnostního hávu a poskytne svůj parket všem milovníkům
tance při plesové sezóně. Ta letošní bude trvat až do dubna a nabídne nejen plesy tradiční, ale i nové. Mezi ty stálé neodmyslitelně
patří Ples seniorů, který již tradičně zahajuje celý maraton společenských večerů, a Divadelní ples (4.4.), který ho naopak uzavírá. Do
rubriky„tradiční“ lze určitě zařadit také maturitní plesy místního gymnázia. Do pomyslného „MENU“ se letos nově zařadil nejen Ples
Stavebního bytového družstva (7.3.), ale po dlouhé době také ples myslivců (24.1.). Ani letos nebude chybět poděkování kláštereckým sportovcům, pro které je připraven galavečer s vyhlášením ankety o Nejlepšího sportovce města Klášterce nad Ohří za rok
2008 (27.3). V letošní nabídce bychom ale už marně hledali Lázeňský ples a Ples porcelánky. Zatímco o prvně jmenovaný milovníci
tance tak úplně nepřijdou, protože se spojil dohromady s reprezentačním plesem města (31.1.), důvody, které vedly k nepořádání
tolik populárního plesu porcelánky, jsou místním obyvatelům bohužel více než jasné. I tak je ale nabídka tentokrát velmi pestrá,
a tak nezbývá nic jiného, než otevřít šatníky, nazout pohodlné boty a ponořit se do víru tance. A co letos „frčí“ v oblasti módy? Tak,
pánové, my máme jasno, ale vy dámy, vězte, že šaty pro plesovou sezónu 2009 jsou prý v klasické černé, ohnivě červené a v okouzlujících barvách drahých kamenů, které střihově vycházejí z retrostylu 50. a 80. let.
-rony-

Výroba porcelánu v Klášterci s největší pravděpodobností končí
23. ledna rozhodl pražský městský soud
na návrh insolvenčního správce o ukončení provozu akciové společnosti Karlovarský porcelán, a to k 31. březnu. V
souvislosti s tímto rozhodnutím dostane
v nejbližší době výpověď přibližně 1100
zaměstnanců. Přes 500 výpovědí přitom
bude směřovat do Klášterce. Definitivní
konec porcelánky by mohl odvrátit už jen
vážný zájemce o odkoupení celého podniku. Ten se ale zatím, navzdory inzerci v
celostátních denících, neobjevil. Společnost se navíc stále potýká s milionovými
dluhy. „V dosavadním průběhu řízení se
nepodařilo zcela upokojit veškeré pohledávky věřitelů, které vznikly po vyhlášení
úpadku 14.10.2008. Ke dni podání návrhu
tak zůstávají neuhrazené zejména mzdové
nároky zaměstnanců dlužníka a to za část
měsíce listopadu a prosince 2008 ve výši celkem 21,7 mil. Kč a zákonné odvody z těchto
mezd ve výši 10,8 mil. Kč. Tento nepříznivý
trend se podle správce nepodaří zvrátit ani
předpokládanými tržbami za 1. čtvrtletí
roku 2009,“ píše se v soudním rozhodnutí
o ukončení výroby ve společnosti Karlovarský porcelán.
Cesta, která přivedla podnik s více než
dvousetletou historií na pokraj propas-

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

Klášterec se uchází
o další evropské peníze
Klášterec zkouší štěstí s dalšími dvěma
projekty. O evropské peníze se bude
tentokrát ucházet s „oprášeným“ projektem Revitalizace objektů bývalé porcelánky a Webrova domu na centrum
volnočasových, vzdělávacích a kulturních aktivit, který doplnil zbrusu nový
projekt rekonstrukce a modernizace
sportovního areálu. Celkem by město
mohlo získat na oba projekty téměř
100 milionů korun. Jak ale přiznává
Ing. Mazánková z odboru strategického rozvoje, konkurence je obrovská. O
dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad se uchází celkem
38 projektů zaměřených na revitalizaci
a regeneraci středních a malých měst
na území Ústeckého a Karlovarského
kraje. Pokud by měly získat podporu
všechny přihlášené projekty, musela
by pro ně být k dispozici částka 1,8
miliardy korun. Regionální rada bude
ale tentokrát rozdělovat „pouhých“
242 milionů korun. Důsledky tohoto
nepoměru jsou nasnadě. Výběr bude
velmi přísný a hodnotitelé neprominou předloženým projektům ani tu
nejmenší chybičku. Klášterec už s tím
své zkušenosti má. V loňském roce
žádal o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad na
celkem čtyři projekty. Schválení se ale
dočkal jen projekt obnovy zámeckého
parku a lázeňské pobřežní promenády,
na který město získalo dotaci ve výši
67 milionů korun. V ostatních případech už Klášterec takové štěstí neměl.
Projekt na výstavbu čtyřhvězdičkového lázeňského hotelu Spa Evženie a
Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v regionu měst Klášterce nad
Ohří, Kadaně, Loun a Žatce dostaly
„stopku“ hned v první fázi hodnocení. Podobně jako řada jiných projektů
doplatily na drobnou administrativní chybu. Čtvrtý projekt Revitalizace
objektů bývalé porcelánky a Webrova
domu na centrum volnočasových,
vzdělávacích a kulturních aktivit sice
prvním sítem prošel, ale doporučení
nakonec nedostal. Nyní se tento projekt vrací zpět do hry. To, zda se Klášterec díky evropským penězům dočká
nového sídla základní umělecké školy
a opraveného sportovního areálu,
nebo zda vyjde tentokrát naprázdno,
bychom se měli dozvědět nespíš na
konci května.
-lara-

UPOZORNĚNÍ
Odstřel komínů staré porcelánky jako by uzavřel jednu epochu výroby porcelánu,
finanční krize a nevyřešené pohledávky věřitelů zřejmě ukončí jeho výrobu definitivně.
ti, byla dlouhá a trnitá. Vše podstatné z s vedoucí odboru sociálních věcí Ing.
novodobé historie společnosti Karlovar- Řeháčkovou, ve kterém se pokusíme naský porcelán, zvláště pak o posledním jít alespoň částečné řešení pro ty z vás,
velmi hektickém půl roku, vám přinese- kteří se kvůli problémům ve společnosti
me v příštím čísle Kláštereckých novin. Klášterecký porcelán ocitli ve finanční a
Kromě toho připravujeme také rozhovor sociální tísni.
-lara-
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Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí

Dne 30.4. 2009 končí platnost Osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků, vydaných
dle zákona č. 219/1991 Sb. Do této
doby je možné na základě původního
osvědčení provést přeregistrování k
vydání Osvědčení o zápisu do evidence
zemědělského podnikání dle zákona č.
252/1997 Sb. Bližší informace získáte na
Městském úřadu v Kadani, odbor životního prostředí nebo na tel.č. 474 319
556 Bc. Dagmar Kovačíková.
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ZPRAVODAJSTVÍ

Pracovní místa mizí, nezaměstnanost stoupá

ROK 2008

Čísla za leden ještě nejsou k dispozici, už ta prosincová ale jednoznačně potvrzují, že oproti
předchozím letům nebude nezaměstnaných
ubývat, ale jejich počet naopak poroste. A to
zřejmě dost výrazně. Na konci roku 2008 dosáhla míra nezaměstnanosti v Klášterci 6,4 %. Nejen
že se jedná o nejvyšší nezaměstnanost od září
2007, ale navíc jde o jeden z největších meziměsíčních nárůstů. Zatímco míra nezaměstnanosti
se během loňského roku snižovala či zvyšovala
vždy jen o jednu až dvě desetiny procenta, mezi
listopadem a prosincem poskočila nezaměstnanost o celé jedno procento. Další špatnou zprávou je výrazný pokles volných pracovních míst.
Ještě v polovině loňského roku jich klášterecký
úřad práce evidoval kolem stovky, v prosinci
jich ale měl v nabídce už jen 66. Volná pracovní
místa „mizí“ i v okolí. Na Chomutovsku jich bylo

koncem roku k dispozici 859, což je zhruba o
300 méně než v říjnu.
Negativní vývoj v oblasti nezaměstnanosti rozhodně není nějakou kláštereckou specialitou.
Podobná čísla přicházejí i z ostatních obcí v regionu a vlastně z celé republiky. Nejhorší situace
je jako už tradičně na Mostecku, kde míra nezaměstnanosti přesahuje 13 %. Nejlépe je na tom
Praha-Východ, kde se i navzdory začínající krizi
drží míra nezaměstnanosti dlouhodobě pod
2%. Chomutovsko se s 9, 9 % řadí jednoznačně
k těm méně šťastným okresům.
Dění v místních podnicích navíc neslibuje brzký
obrat k lepšímu. Černé mraky se stahují hlavně
nad společností Karlovarský porcelán, a.s. Nejnovějšímu vývoji v podniku, který jen v klášterecké pobočce zaměstnává téměř 600 lidí, se
věnujeme v samostatném článku.
-lara-

NEZAMĚSTNANOST V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

5%
květen - červen

5,1%
červenec

5,3%
srpen - září

5,2%
říjen

5,4%
listopad

Mělo by vás zajímat ...

Preventivní screeningová vyšetření se rozšiřují. Od ledna budou
zdravotní pojišťovny proplácet
koloskopii. Ta má spolu s testem na skryté krvácení pomoci
odhalit nádory tlustého střeva a
konečníku ještě v časném stadiu.
Od prvního ledna budou moci

lidé starší 55 let využít zdarma
preventivní koloskopické vyšetření. Nádory totiž vznikají nejčastěji
po 50. roce věku a projevují se krví
ve stolici a změnou vyprazdňování. Preventivní vyšetření je však
určeno těm, kteří nepozorují žádné příznaky. Díky koloskopii lékaři
zjistí kromě nádorů i polypy, které
mohou během vyšetření rovnou
odstranit. Tři dny před vyšetřením musí pacient držet speciální
dietu. Vyšetření koloskopem trvá
asi deset minut a předchází mu
třídenní dieta. Pacienti, kteří mají
o preventivní vyšetření zájem a
mají na ně nárok, o ně mohou
požádat svého obvodního lékaře.

Střípky ze zasedání rady města

6,4%
prosinec

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

Prodej akčních sporáků - připojení a doprava zdarma
Amica GEP 5002 - kombinovaný sporák
5 990,- Kč
Amica GEP 5332 D - kombinovaný sporák multifunkční
8 990,- Kč
Amica GEF 5332 Practica - kombinovaný sporák multifunkční
8 490,- Kč
Amica GEF 5332 Performa - kombinovaný sporák multifunkční 8 490,- Kč
Amica GEP 5132 Practica - kombinovaný sporák multifunkční
7 990,- Kč
Amica GEP 5132 Performa - kombinovaný sporák multifunkční 7 990,- Kč
Amica CP 5281 - sklokeramická deska, celoelektrický
10 490,- Kč
MORA 2460.1E12 - kombinovaný sporák multifunkční (bílý)
7 990,- Kč
MORA 1410.1E12 - celoplynový sporák (bílý)
4 990,- Kč

Koloskopie

4 990,- Kč
6 990,- Kč
6 490,- Kč
6 490,- Kč
5 990,- Kč
5 990,- Kč
7 990,- Kč
7 880,- Kč
4880,- Kč

Ve čtvrtek 8. ledna se uskutečnila 42. schůze rady města. Přinášíme
vám několik, z našeho pohledu zajímavých, bodů jednání. Rada
města mimo jiné:
zrušila původní usnesení č. 634/16/2007 – „RM schvaluje
•
zakoupení rolby na úpravu ledové plochy Zimního stadionu
v Klášterci nad Ohří, formou leasingu“ a schválila zakoupení
rolby ZAMBONI 520 na úpravu ledové plochy Zimního stadionu v Klášterci nad Ohří, od dodavatele firmy Rolmont s. r. o.
v celkové hodnotě 1 950 000,- Kč bez DPH včetně příslušenství v hodnotě 100 000,- Kč bez DPH formou vlastního financování ve třech splátkách;
schválila prodloužení mandátní smlouvy uzavřené s firmou
•
Jaroslav Ježek - Komunikace, Klášterec nad Ohří na zajištění
provozu tržnice do 31.12.2009;
jmenovala p. Jaroslava Svěceného uměleckým ředitelem
•
hudebního festivalu „Klášterecké hudební prameny“;
souhlasila s předložením žádosti o dotaci z ROP Severozápad
•
ve 4. výzvě na projekt„Revitalizace objektů bývalé porcelánky
a Weberova domu na centrum volnočasových, vzdělávacích
a kulturních aktivit“, který představuje finanční objem ve výši
64 757 095,- Kč celkových uznatelných výdajů a doporučila
zastupitelstvu města schválit vlastní spolufinancování projektu v celkové výši 4 856 782,- Kč (7,50 %).

Žáci ze ZŠ v Krátké ulici, v čele s předsedou školního parlamentu Karlem Kindlem, přihlásili do
soutěže „Zlatý Ámos“ svého učitele Michaela
Radimerského. Do přihlášky bylo třeba napsat
stručnou charakteristiku navrhovaného kandidáta, popsat jednu příhodu s ním prožitou a připojit podpisy sta osob, které s přihláškou souhlasí. Jestli oblíbený učitel postoupí do semifinále, o
tom rozhodne v únoru 2009 regionální kolo soutěže. V něm budou žáci svůj návrh obhajovat.

Přestavba spotřebiče na propan-butan
Připojení spotřebiče na plynovou hadici
Bytové rozvody plynu lisováním - materiál měď
Kontroly a revize plynového zařízení pro občany, společenství vlastníků
bytů, firmy, úřady, školy apod.

Pro naše zákazníky přednostně náš servis.

VOLEJTE - Tel.: +420 474 342 410 Mob.: +420 731 101 438

Policie informuje ...

Je nenapravitelnej ...
X V kadaňském Kauflandu zadrželi
41letého muže z Klášterce nad Ohří. Uzeninu a sýr za necelých sto korun nedal do
nákupního košíku, ale uschoval pod bundou a prošel pokladnou bez zaplacení.
Tam však byl zadržen ostrahou prodejny
a předán přivolaným policistům. Nebylo
to jeho první protiprávní jednání, neboť
za obdobnou trestnou činnost byl již
odsouzen Okresním soudem Chomutov
před dvěma roky.

A teď je z něj modelka ...
X Během noci se neznámý zloděj vloupal
do garáže u rodinného domu v Perštejně. Jak majitelka uvedla, zloděj překonal
dveře do objektu, vnikl dovnitř a odnesl
nalezený sportovní batoh se značkovými
botami, šaty a sluneční brýle. Hodnotu
odcizených věcí žena stanovila na 6500
korun. Po pachateli této krádeže pátrají
policisté z Klášterce nad Ohří.

Za hloupost se platí ...
X Domů odjel bez peněz muž z Ústí nad
Labem. Nákladní vozidlo zaparkoval v
Klášterci nad Ohří u rampy jedné místní
prodejny, ve vozidle ponechal peněženku
s hotovostí ve výši 32 tisíc korun a odešel. To se mu však nevyplatilo, protože do
auta kdosi vnikl a peněženku sebral. Krádež vyšetřuje místní oddělení policie.
Sady
Klášterec nad Ohří spol. s.r.o.
Cihlářská 627

Zahájen prodej jablek
na městské tržnici a v
areálu sadů Klášterec

Další část obnovy sportovního areálu nabídne umělý trávník a nové šatny
První část rekonstrukce sportovního
areálu proběhla už v loňském roce. Kompletní obnovy se dočkala výměníková
stanice, která zásobuje teplem a teplou
vodou celý sportovní areál, a dokončena
byla oprava chladícího zařízení zimního
stadionu. Tenisové kurty a volejbalové
hřiště dostaly umělý povrch a diváci se
dočkali nové tribuny s několika řadami
plastových sedaček. Stavební změny se
nevyhnuly ani blízké budově M-clubu.
Na místě bývalé restaurace v prvním patře je dnes k dispozici ubytovna s více než
30 lůžky a zrekonstruována byla i sauna
a fitness v přízemí. Sečteno a podtrženo
– sportovní areál prodělal v loňském roce
ozdravnou kůru za zhruba 30 milionů
korun. Protože nevyšla dotace z minis-

terstva školství, uhradilo město investici
ze svého rozpočtu. Druhá etapa by měla
být, alespoň co se týče nákladů, ještě
náročnější. Město je předběžně vyčíslilo
na necelých 60 milionů korun. Pokud
ale Klášterec uspěje se žádostí o dotaci
z Regionálního operačního programu
Severozápad, zaplatí ze svého jen 15 %,
tedy zhruba 8,5 milionu korun.
Pojďme se nyní na celý projekt podívat
podrobněji. Velkou proměnou by mělo
v první řadě projít centrální fotbalové
hřiště. Přírodní travnatou plochu nahradí umělý trávník. Dojde i na rekonstrukci
běžeckého oválu a všech atletických sektorů (skok do dálky a do výšky, vrh koulí).
Zde se sportovci mís-

to škváry a písku dočkají tartanu. Tartanový povrch bude položen i za severní
brankou, kde bude nalajnováno hřiště
pro malou kopanou. Kolem fotbalového
hřiště pak bude nainstalováno osvětlení.
Umělá tráva spolu s umělým osvětlením
umožní sportovcům využívat hřiště mnohem delší dobu, než tomu je dnes. Tma
ani zimní období by proto v budoucnu
už neměly být překážkou sportovnímu
zápalu. Rekonstrukce se dočká také přilehlé „dětské“ hřiště. Stávající ocelové
prolézačky projdou repasí a na zem přijde bezpečná dopadová plocha splňující
současné bezpečnostní normy. Už jen
třešničkou na dortu bude
obnova dosluhujícího

oplocení okolo celého atletického oválu
a výsadba zeleně. Velký dluh, který má
dnešní sportovní areál vůči sportovcům
využívajícím venkovní plochy, spočívá v
neexistenci odpovídajícího zázemí. Součástí projektu je proto výstavba zbrusu
nové jednopatrové budovy, kde sportovci najdou šatny, sociální zařízení, klubové
prostory i občerstvení. V budově se počítá
i s bytem pro správce.
Zrekonstruované hřiště má sloužit nejen
sportovním klubům, ale využívat ho
budou moci i blízké školy a školky a přístupné bude i pro širokou veřejnost.
Pokud město peníze z dotace získá, mohli
by se klášterečtí sportovci prohánět po
novém hřišti na podzim roku 2010. -lara-

Studie ...

4

Konečná realizace ...

V rámci projektu
„Obnova sportovního areálu“
je pro rok 2008-2010 naplánováno:

9
7

11

5
6

2
1

8
3

4

1 Dokončení rekonstrukce technologického
zázemí zimního stadionu
2 Rekonstrukce povrchu tělocvičny na zimním stadionu
3 Rekonstrukce objektu posilovny, rehabilitace a sauny
4 Rekonstrukce sportovních povrchů hřiště
pro tenis a volejbal, osvětlení sportovních
ploch, rekonstrukce tribuny
5 Demolice stávajícího zázemí sportovních
klubů
5 Novostavba objektu zázemí sportovních
klubů, tribuny a klubové restaurace
6 Úprava vstupního prostoru zimního stadionu a tribun
7 Úprava hlavní přístupové komunikace
8 Výstavba centrálního náměstí
9 Vybudování severního záchytného parkoviště
10 Úprava jižní přístupové komunikace
11 Vybudování sportovního parku, veřejné
osvětlení, terénní úpravy, sadové a zahradní úpravy

4

4
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Karta 3K se stala absolutním vítězem Grand Prix Regiontour 2009
U příležitosti zahájení veletrhu Regiontour byly v rámci 6. ročníku
soutěže Grand Prix Regiontour oceněny nejlepší turistické produkty České republiky. Hodnotitelská porota, složená ze zástupců BVV,
a.s., Ministerstva pro místní rozvoj ČR, České centrály cestovního
ruchu – CzechTourism, Asociace cestovních kanceláří ČR a Asociace
českých cestovních kanceláří a agentur, vybrala do užší nominace
i náš produkt „Návštěvnická 3K karta“. V silné konkurenci tvořené
zástupci jiných měst, regionů, cestovních kanceláří a kongresových
center jsme slavili zasloužený úspěch. Produkt 3K získal cenu Asociace cestovních kanceláří ČR, dále cenu udělenou BVV, a.s. a stal se
také absolutním vítězem Grand Prix Regiontour 2009. Dovoluji si
tímto poděkovat všem, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci tohoto
produktu a také partnerům, kteří tento produkt podporují.
Miroslav Foltýn
vedoucí OKM

Klášterecké „Porcelánové panství“
najdete na pohádkové mapě
Vážení hosté,
chtěli bychom Vás upozornit, že z důvodu probíhající rekonstrukce Restaurantu
Peřeje, je tento do odvolání UZAVŘEN.
V tomto období Vás velice rádi přivítáme v hotelu Bohemia Excellent.
Děkujeme za pochopení.

Zámek se představil
na veletrhu v Brně

15. ledna se na veletrhu Regiontour v Brně uskutečnil křest velmi
originální mapy „Pohádkových a zážitkových regionů ČR“.
Na mapě najdeme nejen obyčejná města, ale jsou v ní zakresleny tzv. pohádkové regiony - Jižní Čechy pohádkové, Pohádková Šumava, Český ráj, Haškův kraj, Horácké království, Jičín
- město pohádky, Kačenčina pohádková říše, Ladův kraj, Perníkové hejtmanství, Pohádkové knížectví Plzeňska, Pohádkové
Příbramsko, Porcelánové panství, Skřítčí panství, Tolštejnské
panství, Valašské království nebo Vodní království královského
města Hodonín. Od letošního roku patří do této pohádkové
říše také klášterecké Porcelánové panství.
Mapka je zároveň hrou při vandrování uvedenými regiony,
přináší různé výhody a na závěr překvapivou odměnu. Celý
projekt je podporován Českou centrálou cestovního ruchu a je
zaměřen na rozvoj domácího cestovního ruchu.

+420 728 947 561

9. března 2009
od 15.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškového
materiálu Hisex hnědý a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří při prodeji: 14 -17 týdnů
Cena: 128 - 148,- Kč
Začátek snášky: konec března,
začátek dubna
Tradice chovu – 14 let prodejů
bez jediné reklamace!!
Informace:
728 605 840, 415 740 719,
728 165 166

PC sestava Internet
•
•
•
•
•
•
•
•
ilustrační foto

PC sestava Gamer

CPU: Intel Atom 1.6 GHz
GFX: Int. VGA
RAM: 2048 MB
HDD: Seagate 160GB SATA
DVD: Lite-on iHas120 + SW
OS: MS WINDOWS XP HOME
LCD: 19“ X193HQb
Klávesnice, Myš

•
•
•
•
•
•
•
•

Cena: 9.990,- Kč s DPH

Acer AS5735Z-322G32MN

ilustrační foto

Cena: 14.990,- Kč s DPH

• LCD 15.6“ WXGA CB
• Procesor PMDT3200, int. VGA
X4500HD
• OP 1x2GB, HDD 1x320GB
• DVD Supermulti / Wi-Fi
• OS: Windows Vista® Home
Premium
• Web kamera / Bluetooth
• Numer. klávesnice
ilustrační foto

•
•
•
•
•
•
•
•

Cena:14.990,- Kč s DPH

ilustrační foto

QVGA displej 16,7 mil. barev
2 Mpix fotoaparát
Hudební přehrávač
Kryt z nerezové oceli
Slot pro pam. karty
Stereo FM rádio
Bluetooth 2.0 s A2DP

displej: 10“ WSVGA(1024x600)
procesor: Intel® ATOM
LAN, WiFi 802.11n, Bluetooth
RAM: 1024MB, DDR2
HDD: 160GB, Webcam 1.3MPx
OS: Windows® XP Home
3x USB 2.0, čtečka karet
výdrž na baterie: až 3,7 - 7 hod

Cena: 10.436,- Kč s DPH

Nokia 6300

ilustrační foto
ilustrační foto

CPU: Athlon 64 X2 5050e 2.6 GHz
GFX: ATi 4670 512MB
RAM 2048 MB
HDD: Samsung F1 500GB SATA
DVD: Lite-on iHas120 + SW
OS: MS WINDOWS XP HOME
LCD: 19“ X193HQb
Klávesnice, Myš

ASUS EEE 10” White

Cena: 3.295,- Kč s DPH

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

Kontaktní údaje
tel: 474 721 311
fax: 474 721 310
email: obchod@kabel1.cz

Kontaktní údaje
tel: 474 721 312
gsm: 605 291 017
email: oudova@kabel1.cz

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
So
09:00 - 12:00

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
HOT-line internet
24 hod / den
gsm: 777 635 619

* nabídka je platná od 29.1. do 12.2. 2009 nebo do vyprodání zásob *

Noví občánci města

až 50 000 Kč

w w w.smar tpujcka.cz

U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.

•
•
•
•
•
•
•

Osmnáctého ročníku veletrhu turistických možností v regionech „Regiontour“
se aktivně zúčastnil i klášterecký zámek.
Svoje propagační letáky vystavil na stánku města Klášterce nad Ohří a na stánku
CzechTourismu v sekci pohádkové a zážitkové regiony. Dva zástupci zámku - ředitel
Petr Hybner a skřítek Hospodáříček - byli
přítomni křtu nové mapy České republiky
zážitkových a pohádkových regionů, ve
které už figuruje také Porcelánové panství zámku. V neposlední řadě proběhla
jednání o kulturním programu zámku na
příští rok s osobnostmi jako Maxipes Fík
nebo dobrý voják Josef Švejk.

• na dobu 7 až 12 měsíců
• hotovost až do domu
• nejvýhodnější podmínky
v regionu
• měsíční splátky

telefon: 474 721 311 | e-mail: obchod@kabel1.cz | www.kabel1.cz

Jan Koziel

Tomáš Němeček

Patrik Opat

Jana Heringová

Simona Nečasová

Denisa Vlasová

Mělo by vás zajímat ...
7. ledna 2009 byl spuštěn Informační portál SÚKL (Státní ústav
pro kontrolu léčiv) pro veřejnost. Informační portál www.leky.
sukl.cz bude pacienty seznamovat s nově uváděnými léky na
český trh, s pravidly výdeje nových i již zavedených léků a s jejich
působením na lidský organismus. Pacient zde nalezne také úplný přehled všech registrovaných léčivých přípravků, schválených klinických studií a přehled lékáren. Pro návštěvníky webu
je k dispozici také očkovací kalendář nebo seznam preventivních
prohlídek. Nově je připravena i databáze volně prodejných léčiv.
Pro snazší orientaci je připraven i slovníček a soubor nejčastějších otázek a odpovědí. Informační portál bude v průběhu roku
neustále aktualizován a rozšiřován.

fejeton

V našem zdravotnictví existuje široká škála služeb od těch na
vysoké profesionální úrovni až po ty, co v nás vzbuzují pocit, že
od středověku jsme zas tak moc nepokročili.
Když tak sedíte dvě hodiny v čekárně, už pomalu zapomínáte,
proč jste tam vlastně přišli. Co se týká dochvilnosti, našemu
zdravotnictví mohou konkurovat snad jenom České dráhy.
Mnohdy na tom nic nemění ani to, že jste se objednali na určitou dobu a naivně doufali, že právě tehdy přijdete na řadu.
Konečně vkročíte do ordinace. Z rádia se line song: „Až mě
andělé zavolají k sobě…“, takže jste tak správně naladěni na
vyšetření. Lékaři většinou nějaký ten neduh vyšťourají a pak
už si vás předávají pěkně z ručky do ručky. Uvažovali jste, kterého lékaře byste si raději zvolili? Mladého začínajícího, nebo ve
středním věku, z něhož čiší sebevědomí a rutina, či postaršího
s třesoucíma se rukama? Těžká volba. Hlavně, aby zrovna neměl
špatnou náladu. To byste se asi těžko zbavovali pocitu, že vysloveně obtěžujete. Pokud si od své zdravotní pojišťovny vyžádáte
výpis jednotlivých výkonů za uplynulý rok, pravděpodobně se
budete divit, co všechno jste vlastně absolvovali. Nemělo by
vás ani překvapit, že pětiminutová návštěva v ordinaci, z níž asi
dvě minuty proběhly formou tlachání o ničem, je vykázána jako
dvacetiminutová. Tomu říkám relativita času!
Fakt je ten, že obyvatelstvo se dělí na dvě skupiny. Té první skupině lékaři život prodlouží a té druhé skupině ho poněkud zkrátí.
Statisticky je určitě ta první skupina mnohem početnější, ale kdo
vám zaručí, že neskončíte v té druhé? Nějaká ta chybička se přece
může vloudit. Takže si popřejme: Hodně štěstí!
Mgr. D. Hrubá

Miluše Fedáková

Jan Matěj Pospíšil

Klára Hlaváčová

Natálie Žáková

Lucie Opatová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

TŘÍDÍTE SPRÁVNĚ ?
PAPÍR

ANO
NE

SKLO

ANO
NE

PLASTY

ANO
NE

noviny, časopisy, kancelářský papír. Reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, karton, papírové obaly (např. pytlíky)
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky a hygienické potřeby

Značky na obalech určených ke třídění

PAP

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo
(vše prázdné a čisté!)
keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

20

21

22

Značky na obalech určených ke třídění

GL

70

71

72

PET láhve od nápojů – nezapomeňte je sešlápnout !, sáčky, igelity, fólie,
(Kelímky, výrobky z plastů a polystyren – v Klášterci nevhazovat do kontejneru
na plasty, ale do směsného odpadu)

novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

PET

1

NÁPOJOVÉ
KARTONY

HDPE

2

LDPE

Značky na obalech určených ke třídění

4

PP

5

PS

6

Značky na obalech určených ke třídění

v Klášterci nad Ohří vhazovat do směsného odpadu !!!!
C/PAP

Kolik produkujeme odpadů?
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však
odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů,
umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok
tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Autovraky - určená autovrakoviště, některé části do kovošrotu
Baterie - odevzdal u prodejce elektroniky nebo ve velkých obchodničtí domech (TESCO, MěÚ Klášterec n.O.)
C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých
materiálů – směsný odpad
CD nosiče - směsný odpad
Elektrotechnika („elektrošrot“)
- počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrny dvůr (předměty malých rozměrů - boxy na MěÚ Klášterec nad Ohři)
Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr
Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické
potřeby) - směsný odpad
Chemikálie, motorové oleje a barvy - sběrný dvůr, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD
Plasty, plastové sáčky a tašky („igelity“) - kontejner na plasty
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo – směsný odpad

81

84

Značky na obalech: Šipky s číslem nebo zkratkou
nás informuj o materiálu, z něhož je odpad vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru
máme obal později vyhodit

Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal – ve
větším množství sběrné dvory, kovošroty nebo směsný odpad
Léky - lékárna nebo sběrny dvůr
Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr
Oblečení - kontejnery (před obchodem TESCO, PENNY|
Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad
Polystyren pěnový - v Klášterci n. O. směsný odpad, objemný
odpad na sběrný dvůr
Potraviny, bio odpad - kompostárna nebo směsný odpad, případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu
Některé hračky - objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní
do směsného odpadu
Stavební sutě - sběrný dvůr
Zahradní odpad - vlastní zahradní kompost, kompostárna nebo
sběrný dvůr
Železný šrot – výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný
dvůr

Sběrný dvůr v Ciboušově
Provozní doba: Po - Čt: 10.00 -16.00, Pá: 8.00 -14.00, Ne: 8.00 -11.00
JAKÝKOLIV DŮVOD JE DOBRÝ. TŘIĎTE ODPAD • Více informaci najdete na http://www.jaktridit.cz/
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KULTURNÍ PROGRAM / INZERCE

Pro velký zájem otvíráme nový kurz
Každé PONDĚLÍ v 17.30-19.00h
cvičení ve vodě a volné užití
bazénu .
Cena jedné návštěvy je 130 Kč
Permanentku„10x“ za cenu 1000 Kč
Rezervace a platba na recepci.
Tel.: 474 698 770
recepce@lazneevzenie.cz

!!! NOVĚ OTEVŘENO v Lázních Evženie !!!
PEDIKURA A MANIKURA
kompletní péče o vaše ruce a nohy, zaváděcí ceny
Manikúra
• gelové akrylové nehty
• P- schine
• parafínové zábaly

Pedikúra
• gelové nehty

KAM ZA KULTUROU ...
do 3. února
Galerie Kryt
MÓDA JE DIVADLO A KARNEVAL

To vše v nádherném prostředí lázních Evženie.
Kvalita služeb zajištěna. Dlouholetá praxe.
Kontakt:

31. ledna od 20 – 03 hodin
Kulturní dům
PLES MĚSTA
Vstupné: 200,- Kč

732 105 152

31. ledna v 19 hodin
Kino Svět
LABYRINT LŽÍ
USA 2008, 129 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

Vizab security
JAK ROČNĚ UŠETŘIT 5400 KČ?
POŘÍDILI JSME SI S MANŽELKOU V KLÁŠTERECKÉ
LOKALITĚ RODINNÝ DŮM. I NAŠE DĚTI MĚLY Z BARÁČKU
RADOST. NĚCO JSME MĚLI, NĚCO JSEM SI PŮJČIL A ZBYTEK
POKRYLA HYPOTÉKA. PROTO NYNÍ PŘEVRACÍM KAŽDOU
KORUNU. CO SE TÝČE ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, TAK SE S NÍM
V PROJEKTU NEPOČÍTALO A TEĎ UŽ SI BARÁK VRTAT NENECHÁM.
ALE CO JE HLAVNÍ, JÁ ALARM DO BARÁKU ANI NEPOTŘEBUJI.
A VÍTE PROČ? ...

Moje základní desatero:

NOVÁ NABÍDKA
Jsme rádi, že Vám můžeme opět
nabídnout kurz
BŘIŠNÍCH TANCŮ PRO DOSPĚLÉ
Tento kurz bude probíhat s novou lektorkou A. Salayovou v DDM Klubíčko
od poloviny února.
Máme pro Vás na výběr ze dvou
termínů:
Buď : - v pondělí od 19,00 hod
Nebo: - ve čtvrtek od 18,00 hod
Podle zájmu vybereme jeden termín.
Volejte na tel. 474376202 a sdělte
nám vaše jméno a termín, který by
Vám více vyhovoval.

1. Koukal jsem se a stránky firmy VIZAB security a cena takového alarmu je
minimálně stejně vysoká jako cena plazmovky, co jsme koupili dětem do
dětského pokoje.
2. Roční poplatky dělají právě oněch 5400,- KČ za hlídání, jak jsem popsal v
úvodu.
3. A co se týče naší každoroční 14denní dovolené? Máme hodné starší sousedy,
a oni už nikam nejezdí, takže kdyby něco, oni se nám o barák postarají.
4. Ještě si vzpomenu na občasné víkendy u přátel na chatě, ale jsou tu ti sousedi.
5. A ta celosvětová krize? Mě se to moc nedotkne a ti lidé, co budou na zónách
propouštět? Někdo se o ně postará a zase bude dobře, přeci by nešli krást.
6. Sice děláme s manželkou do večera a děti jsou občas doma samy, ale už jsou
velké a dokážou se o sebe postarat a do baráčku nikoho cizího nepustí.
7. Možná, kdybych měl nějakou zkušenost s krádeží, nebo kdyby někomu známému již barák vykradli, tak bych nad tím přemýšlel, ale nikoho takového
teda neznám.
8. Ještě jsem se koukal do papírů a my barák pojištěný máme. Kdyby nás
vykradli, tak stejně doma nebudeme a pojišťovna nám všechno do desetníku uhradí. (ten pán v kravatě to při podpisu pojistné smlouvy říkal).
9. Když se tak koukám po baráku, stejně mi nemají co ukrást.
10. A ta cena, je to přece 15 Kč za den!

kalendář zajímavostí ...
Významná výročí 31.1. - 14.2.
31.1. 1915 - První světová válka – Německo užilo nervový
plyn proti Rusům.
31.1. 1958 - Spojené státy americké vypustily svoji první
družici, Explorer 1, do vesmíru.
1. 2. 1983 - V brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie byla provedena první transplantace jater v Československu.
1. 2. 2003 - Při sestupu do atmosféry došlo k havárii amerického raketoplánu Columbia, při němž zahynulo
všech sedm členů posádky.
2. 2. 1989 - V Československu byla vykonána poslední
poprava.
2. 2. 1936 - V kriminalistice byl poprvé použit detektor lži.
3. 2. 1945 - Letectvo USA provedlo nálet na Berlín. Zahynulo 22 000 lidí.
3. 2. 1997 - Zemřel Bohumil Hrabal, český prozaik.
4. 2. 1994 - Začala vysílat televize Nova.
6. 2. 1901 - V Paříži byly instalovány první veřejné telefony
na nádražích.
7. 2.1979 - Zemřel Josef Mengele, německý nacistický lékař,
válečný zločinec (* 16. března 1911)
8.2. 1348 - Karel IV. založil Nové Město pražské.
8. 2.1952 - Alžběta II. korunována jako královna Velké
Británie.
9. 2. 1895 - William G. Morgan z YMCA v Massachusetts
poprvé představil volejbal.
11. 2.1808 - Antracitové uhlí bylo poprvé experimentálně
spáleno jako palivo.
11. 2.1809 - Robert Fulton patentuje parník.
13. 2. 1894 - Louis Lumiere patentuje kinematograf –
kombinaci filmové kamery a projektoru.
14. 2.1945 - Poprvé v průběhu 2. světové války byla bombardována Praha.
14. 2. 1876 - Alexander Graham Bell si nechal patentovat
telefon.
14. 2. 1989 - Na oběžnou dráhu bylo umístěno prvních 24
satelitů pro GPS.

První soutěž, první pohár

3. února
Kulturní dům
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍCH
OBORŮ ZUŠ
4. února v 19 hodin
Kino Svět
NOSFERATU - FANTOM NOCI
Německo/Francie 1979, 107 minut, české
titulky. Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč

7. února v 16 a 18 hodin
Kino Svět
MADAGASKAR 2
USA 2008, 90 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč
9. února v 19 hodin
Kino Svět
ŽENY
USA 2008, 113 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
11. února v 19 hodin
Kino Svět
UPÍR NOSFERATU
Německo 1922, 70 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
12. února od 18 hodin
Zámek
DÁMSKÝ KLUB
Leona Hrnková na téma „Krize jako cesta“.

náš
tip

26. 2. čtvrtek a 27. 2 . pátek v 16.00 a 18.00 hodin
2008, 85 minut, český dabing. I
CESTA NA MĚSÍC 3D Belgie
první let na Měsíc měl své mouchy… Rok
1969: „Kosmická raketa Apollo 11 startuje
první misi na Měsíc. Na palubě ponese tři
odvážné astronauty - Armstronga, Aldrina a Collinse. Jejich kroky budou prvními
kroky lidí po měsíčním povrchu…“ Pro tři
malé muší uličníky, Nata a jeho kamarády je to ta pravá příležitost splnit si svůj
sen o obrovském dobrodružství. Motory
jsou zažehnuty a na palubě Apolla 11, v
helmách astronautů, jsou schovaní naši
tři muší dobrodruhové. Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které
se stanou součástí prvního přistání na
Měsíci. Napínavé, komediální i dojemné
vesmírné dobrodružství pro všechny
generace nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek. Zažijte na
vlastní oči Cestu na Měsíc s 3D brýlemi ve
vašem kině.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,-Kč
každý návštěvník obdrží 3D brýle
5. února v 19 hodin
Kino Svět
RALLYE SMRTI
USA 2008, 105 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

12. února v 19 hodin
Kino Svět
NESTYDA
ČR 2008, 88 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 65,- Kč

5. února od 17 hodin
Galerie Kryt
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ EVY PILAROVÉ

13. února v 18 hodin
Kino Svět
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ
ROČNÍK
USA 2008, 112 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč

5. února od 19.30 hodin
Kulturní dům
KONCERT EVY PILAROVÉ
Vstupné: 150 Kč; důchodci: 100 Kč
6. února od 19 hodin
Kulturní dům
MATURITNÍ PLES
GSOŠ KLÁŠTEREC - OKTÁVA

13. února od 19 hodin
Kulturní dům
MATURITNÍ PLES
GSOŠ KLÁŠTEREC – 4.S

14. února v 17 hodin
První zkušenost, první soutěž, první pohár. Tak by se dala charakteKino Svět
rizovat účast kláštereckých břišních tanečnic z kroužku Domu dětí a 6. února v 19 hodin
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
Kino Svět
mládeže na soutěži v Oseku. Zúčastnily se jí v sobotu 17. ledna a vedly ANGLICKÉ JAHODY
VB/USA 2008, 144 minut, český dabing.
si výborně. Přivezly si odtud nejen svůj první pohár, ale rovnou pohár ČR 2008, 114 minut.
Mládeži přístupné
za první místo.
Vstupné: 60,- Kč
Mládeži do 12 let nepřístupné
„Kroužek břišních tanců pro děvčata jsme zařadili do nabídky v září Vstupné: 70,- Kč
roku 2007,“ vzpomínala na začátky kroužku
jeho vedoucí Veronika Kvisová. „Nabídka se
setkala s úspěchem a už po čtyřech měsících
jsme začaly trénovat první sestavu. Tu jsme
Vás zve ...
pak předváděly na akcích našeho domečku i
Neváhejte a prožijte den zamilovaných ve dvou ….
na akcích města.“
Od října následujícího roku začala děvčata
nacvičovat sestavu novou. Byla zajímavá, a Celý víkend 14.-15.2. příjemné posezení pro dva ve stylové secesní
tak si dívky řekly, že by se s ní mohly pochlu- kavárně. Vybrané druhy domácích vín a kávy z celého světa, speciální
bit i za hranicemi města.
valentýnské menu s překvapením.
„Před Vánoci jsme se přihlásily na naši první
Rezervace: +420 474 698 750
soutěž, konkrétně na sedmý ročník soutěže
Dance cup v Oseku,“ dodala Veronika Kvisová. „A podařilo se nám získat nejen náš první
pohár, ale hned pohár za první místo. Snad
nám to dodá odvahu a taky štěstí do další práce a dalších úspěchů. Držte nám palce.“
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Naši sáňkaři získali na světovém poháru Křišťálový globus
O víkendu 17. a 18. ledna se naše juniorská
reprezentace zúčastnila pátého závodu světového poháru v německém Altenbergu.
Dvojice Luboš Jíra mladší a Matěj Kvíčala
zvládla závod s přehledem a vybojovala
krásné třetí místo. Od stříbra je přitom dělila
pouhá tisícina sekundy!!!
„Umístění je to výborné,“ radoval se po závodech
reprezentační trenér Luboš Jíra starší. „Minulý
týden na světovém poháru ve Winterbergu byli
také třetí. Takže zatím máme první místo z Cessany a dvě třetí místa. Výkony jsou výborné i proto, že
přišly před mistrovstvím světa, které se koná tento
měsíc v japonském Naganu. Trochu zamrzí smůla,
která na kluky sedla, když jim druhé místo uteklo
jen o tisícinu sekundy, ale to je závod.“
„Bylo to super a závodilo se mi skvěle,“ usmíval se
po závodech Luboš Jíra mladší. „Krásně jsme si
zajezdili, byl to hezký, těsný závod. Trochu chybělo
štěstíčko, ale byl to super závod.“
Ze závodů i z výsledků byl nadšený také Jírův
spolujezdec Matěj Kvíčala, který si pochvaloval i
diváckou kulisu. „Závodí se dobře, protože máme
podporu všech známých a rodičů. Přijeli i jiní trenéři. Je to jako závod na domácí dráze. Každopádně je to s takovou podporou dobrý pocit.“ A co říká
Matěj na těsný rozdíl, který stál naše závodníky
stříbrnou medaili? „Já jsem se musel začít smát,
protože nic jiného se dělat nedalo. Ale beru to
sportovně, tak to chodí.“
Druhá dvojice, která se závodů v Altenbergu
zúčastnila, jezdila ve složení Jan Hainc a Jaromír

Úspěšní reprezentanti v jízdě na saních zleva Luboš Jíra jun. a Matěj Kvíčala. Uprostřed trenér Luboš Jíra

Kudera. Za vítězi sice zaostala v závěru
o pouhé dvě sekundy, přesto se musela
spokojit až s desátým místem. V posledním závodě světového poháru, který
se jel v Innsbrucku, dojela dvojice Jíra
– Kvíčala na třetím místě. Dvojka Jan
Hainc – Jaromír Kudera dojela na místě
třináctém.
„V celkovém součtu světového poháru
získala dvojice Jíra, Kvíčala malý křišťá-

Hokejisté rozjeli v Písku vítěznou sérii
IHC Písek – HC Klášterec nad Ohří 2 : 3 ( 2:1, 0:1, 0:1 )
Poprvé v novém roce zvítězili klášterečtí hokejisté na píseckém ledě. Za stavu 2:2 minutu před
koncem utkání vše nasvědčovalo tomu, že utkání dospěje do prodloužení. Osudová chyba jednoho z domácích obránců však stála písecké borce body. Při své premiéře vstřelil vítězný gól
Martin Kalinovič.
HC Klášterec nad Ohří – HC ZVVZ Milevsko 3 : 2 ( 0:0, 2:1, 1:1 )
Atraktivní zápas s výborným koncem předvedli klášterečtí hokejisté v utkání s Milevskem.
V první třetině sice nepadl gól, ale Klášterečtí byli aktivní a snaživostí překvapili nejen hráče
hostujícího celku, ale také vlastní fanoušky. Milevsko se jen těžko dostávalo v průběhu celého utkání do šancí, naopak domácí fanoušci a diváci měli spoustu důvodů ocenit potleskem
výkon kláštereckého áčka, které nedalo soupeři ani na chvíli vydechnout. Konečný výsledek
3:2 je tak nejen satisfakcí za výsledky z posledních utkání, ale snad i předzvěstí lepších časů,
které čekají na klášterecké borce.

lový globus za třetí místo,“ pochvaloval
si výsledek svých svěřenců trenér Jíra.
„Hainc s Kuderou skončili z pětadvaceti
dvojic na patnáctém místě. Chtěl bych jen
dodat, že za tímto výsledkem je spousta
dlouhodobé práce a peněz, ale jak je vidět,
trpělivost přináší úspěchy. Tento výsledek
považuji za historický úspěch od roku 1993
a nyní bude jen zapotřebí tuto výkonnost
zúročit na mistrovství světa v Naganu.“

Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s
Kláštereckými novinami, sportovním magazínem ICING
a Unií pro sport a zdraví
vyhlašuje 5. ročník ankety

Vážení sportovní přátelé,
jubilejní pátý ročník ankety o nejlepšího sportovce Klášterce nad Ohří
za rok 2008 je před námi. Oproti loňskému roku jsme pro Vás letos
žádné změny nechystali. Hlasování bude probíhat stejně jako u minulého ročníku - tedy pomocí otištěných hlasovacích kuponů, ale svůj
hlas můžete odevzdat také prostřednictvím internetu, kde bude na
oficiálních stránkách města www.klasterec.cz od 1. února tato anketa
zveřejněna. Vaše hlasy budou mít opět v konečném účtování „jen“ třetinovou váhu (zbývající hlasy dodá sportovní komise a komise složená
z vybraných zastupitelů města), ale každý váš hlas bude započítán a
bude mít vliv nejen na pořadí v jednotlivých kategoriích, ale zároveň
tak zvolíte i nejoblíbenějšího sportovce ze všech nominovaných
kandidátů. Slavnostní vyhlášení proběhne 27. března 2009 na galavečeru „Ples sportovců“ v kulturním domě.

HLASOVACÍ KUPÓN
Kategorie MLÁDEŽ DO 14 LET - chlapci
Biša Michal

*95

minikáry

Pipota Martin

*00

hokej

Jindra Tomáš

*00

motokros

Stolní tenistky zabojovaly

Tuščák Jiří

*00

tenis

Bogdan Lukáš

*96

kopaná

Nejmladší klášterecké stolní tenistky se
probojovaly na krajské přebory Ústeckého
kraje do Děčína. Klášterec vyslal do bojů
sice malou, ale velmi efektivní výpravu.
Naše hráčky ve složení Kristýna Fuksová,
Michaela Růžencová, Veronika Pazderníková, Pavla Ryjáčková a Kamila Plzáková
přivezly z Děčína celkem 6 medailí.
Nejlépe se dařilo Fuksové, která získala celkem 3 cenné kovy - jednou stříbro a dvakrát bronz. Velmi cenná je pro ni stříbrná
medaile ze soutěže jednotlivkyň, protože
si tímto umístěním zajistila také druhou
pozici na krajském žebříčku. Nejmladší
účastnice našeho družstva Růžencová si
svou velkou bojovností dokázala získat
respekt soupeřek a 3. místo v jednotlivkyních potvrdila i ve čtyřhře se Svobodovou z
VTŽ Chomutov, se kterou dosáhla dokonce až na stříbrnou pozici. Třetí úspěšnou
hráčkou byla díky zisku bronzové medaile
Pazderníková.

Král Jakub

*96

snowboard

Čekalová Bára

*98

kanoistika

Demjanová Eliška

*96

stolní tenis

Totzauerová Romana

*97

tenis

Vavroušková Vanda

*97

hokej

Struková Zuzana

*95

karate

*90

karate

Kategorie MLÁDEŽ DO 14 LET - dívky

Kategorie MLÁDEŽ 15 - 18 LET - chlapci
Novotný Ondřej
Dlouhý Michal

*90

kulturistika

Šarkézy Nikolas

*93

zápas ř.ř.

Jíra Luboš

*90

saně

Toušek Ondřej

*94

hokej

Homoláč Jaroslav

*92

kopaná

Drobná Lucie

*91

stolní tenis

Grussová Helena

*93

šachy

Kalinová Veronika

*92

golf

Malčánková Bára

*92

karate

Pokorná Markéta

*94

minikáry

Klanerová Andrea

*90

kickbox

Böhm Jan

*77

fitness

Myslíková Judita

*83

nár. házená

Kategorie MLÁDEŽ 15 - 18 LET - dívky

Kategorie „DOSPĚLÍ“ je společná pro ženy i muže

„Dneska jsme hráli velmi dobrý hokej,“ řekl po utkání klášterecký trenér Petr Nekvinda. „Myslím
si, že i diváci si přišli na svý. Já jsem říkal, že už v Trutnově i s Řisutama jsme hráli dobře, i když tomu
výsledky neodpovídaly, a dneska se to potvrdilo. Jsem rád, že nám přišli pomoci i kluci z Kadaně, což
nás taky hodně zvedlo. Ale musím smeknout klobouk před výkonem a bojovností kluků, kterou dneska předvedli. Dvě třetiny jsme byli lepším týmem a ta poslední třetina byla vyrovnaná. My jsme v ní
měli míň ze hry, protože hosté tady nechtěli nechat body. Taky bych chtěl poděkovat divákům, bylo
hodně znát, že fandili. A to nám taky pomohlo.“
HC Klášterec nad Ohří – HC Baník Sokolov 7 : 1 ( 3:0, 2:1, 2:0 )
Bouřlivá atmosféra, výborný hokej, vysoké vítězství... To všechno a ještě něco víc bylo k vidění
v sobotním utkání kláštereckých hokejistů s celkem Baník Sokolov. Sokolovští přijeli vyzbrojeni mohutnou podporou fanoušků a sebevědomím, jež nasbírali v minulých šesti zápasech, ve
kterých bodovali. Podpora fanoušků se však rozbila o bouřlivou odezvu kláštereckých bubeníků
i diváků, hráči na ledě narazili na maximální nasazení domácích borců a jejich sedmigólové tornádo. V průběhu utkání se hosté téměř nedostali k pořádné šanci a vzhledem k výsledku bylo i
mírným překvapením, že utkání neskončilo bitkou, která bývá v zápasech se Sokolovem téměř
neodmyslitelnou součástí hry.
„My jsme z tohoto utkání měli docela obavy,“ přiznal po zápase asistent trenéra Jaroslav Kliment.
„Protože Sokolov v posledních šesti utkáních bodoval. Ale nám se dařilo a rychle jsme vedli 3:0. A kromě pár minut ve druhé třetině se zápas vyvíjel podle našich představ. Hrajeme nyní na tři pětky a
myslím, že se to projevuje, v sestavě je větší boj o místo a nese nám to ovoce. Utkání jsme dohráli
celkem v pohodě a diváci byli jistě spokojení.“

Kategorie DOSPĚLÍ

„Z našeho pohledu byla nedělní účast hráček
velmi úspěšná a za jejich bojovnost jim patří
uznání,“ vyjádřil se pochvalně k výkonu
svých svěřenek trenér Ciniburk. „Hráčky TJ
Klášterec n.O. se v současné době připravují
na krajský přebor v Mostě, který proběhne
7.února 2009. Na něj si Eliška Demjanová,
Kristýna Fuksová a Michaela Růžencová již
zajistily účast ve vyšší věkové kategorii.“
V soutěži družstev krajského přeboru je
„A“ družstvo Klášterce celkově zatím na 7.
místě a „B“ družstvo je na druhém místě
regionálního přeboru.

Říha Jan

*87

kanoistika

Damašek Pavel

*87

hokej

Fabók Pavel

*78

kulturistika

Spoustová Michaela

*81

zápas ř.ř.

Skoupilová Petra

*86

karate

Škultéty Michal

*84

kopaná

Podmínky pro hlasování:
1. V každé kategorii zaškrtněte maximálně 3 nominované sportovce !!
(jinak bude hlasování neplatné)
2. Hlasovací kupón odešlete nebo osobně doneste do redakce Kláštereckých novin:
adresa: Klášterecké noviny, Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří
3. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonních číslech:
Tel.: +420 474 371 148 nebo Mob.: +420 724 802 804

ANKETA TRVÁ DO 28. 2. 2009 !!
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