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Ústecký kraj přišel před několika lety
s programem tzv. páteřních škol. Jedním z jeho důsledků je slučování menších krajských škol do velkých nástupnických školských zařízení. Masivní
slučování probíhá napříč celým krajem
již od roku 2009. „Ke slučování dochází
z důvodu demografického vývoje a
úbytku žáků. Sloučené školy budou lépe
ekonomicky využívat prostory, hospodařit, dojde k provozním úsporám,“ píše
se doslova v jedné z tiskových zpráv
Ústeckého kraje. Dosavadní síť škol
je podle kraje příliš rozsáhlá a řada
škol pociťuje nedostatek žáků. Jen v
letošním roce rozhodlo zastupitelstvo
Ústeckého kraje o sloučení 37 škol, z
nichž vznikne do 1.9. 2012 celkem 17
nástupnických organizací. Cílem kraje
je snížit počet škol zřizovaných krajem
zhruba na třetinu. V květnu letošního
roku se mezi školami určenými k sloučení ocitla i klášterecká střední škola.
Nejen její studenti a pedagogové, ale
také vedení města a někteří zastupitelé měli obavy, zda sloučení s třemi
kadaňskými školami pod hlavičkou
nové školy Gymnázium a Střední
odborná škola Kadaň nebude znamenat pozvolný útlum klášterecké školy.
Zda nová škola se sídlem v Kadani
nebude řešit v budoucnu nedostatek
žáků ve svých budovách na úkor klášterecké části. Vedení města začalo proto hledat jiné varianty. více na str. 2

BLÁZNIVÝ PĚTIBOJ
Prázdniny jsou pryč a s nimi i bezstarostné dny plné her a volnosti. Městská
knihovna každoročně pořádá Bláznivý
pětiboj jako příjemnou vzpomínku na
prázdniny. A tak i letos zveme všechny
děti , které si chtějí zasoutěžit v netradičních a často i srandovních disciplínách, do městské knihovny. Odpoledne plné her a sladkých odměn
proběhne 15. září od 15 do 17 hodin.
Je také možné, že vaši malí školáci
nečtou Klášterecké noviny. Potom
je to na vás, na rodičích, abyste jim
tuto taškařici doporučili. V průběhu
Bláznivého pětiboje bude možné
zaregistrovat se jako čtenář knihovny
v dětském oddělení, takže pokud své
ratolesti doprovodíte a jim se bude u
nás líbit (což bude), můžete je rovnou
a bez dlouhých průtahů do knihovny
přihlásit, a to za pouhých 50 korun
na celý rok. Tak přijďte, moc se na vás
těšíme.
-MK-

První školní den vítaly děti připravené školy a letní počasí

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prázdniny, počasím nepříliš vydařené, jsou za námi a začal nový
školní rok. S ním pochopitelně
nastává řád a čas plnění povinností. Školní rok je deset měsíců
náročných pro učitele, žáky, ale i
ostatní, kteří zajišťují provoz škol
a školských zařízení. Žákům a
studentům bych chtěl připomenout Senecův citát, že „se neučíme pro školu, ale pro život“. Učte
se, abyste si svou nepřipraveností nedělali život těžším. A také
nezapomeňte na to, že „učitel ti
může otevřít dveře, ale vstoupit do
nich musíš ty sám“.
Pedagogům a ostatním pracovníkům ve školství bych popřál
hodně trpělivosti, pochopení a
porozumění. Bez nich by nebylo možné tuto práci vykonávat.
Stejně tak rodičům, protože bez
těchto předpokladů bychom
snad ani nemohli být řádnými
rodiči.
Závěrem všem přeji úspěšný
školní rok 2011–2012.
S úctou Jan Houška,
starosta města

Po dvou měsících se prostranství před kláštereckými školami opět zaplnila
žáky a studenty. Pro většinu z nich začal 1. září jen další školní rok, ale pro
133 prvňáčků byl tento den zcela výjimečný. Nejvíce – celkem 66 – jich letos
nastoupilo do Základní školy Krátká, 46 prvňáčků zasedne v lavicích Základní školy Školní a 28 jich zamířilo do Základní školy Petlerská. V této škole si
svůj „první“ školní rok vyzkouší také 18 žáků přípravné třídy. 3 prvňáčky přivítala Základní škola praktická.
Zatímco v celostátním měřítku počet prvňáčků posledních několik let stoupá - do prvních tříd základních škol nastoupilo letos v celé České republice
101 tisíc dětí oproti 93 tisícům v roce 2007, v Klášterci je tomu naopak. Za
poslední čtyři roky tu počet žáků v prvních třídách klesl o 32. V roce 2007
nastoupilo do kláštereckých 1. tříd 165 dětí oproti letošním 133.
-lara-

Umělecký MišMaš v galerii Kryt
V pátek (2.9.) jsem se zúčastnila vernisáže výstavy místních výtvarníků,
sochařů a fotografů pod názvem Mišmaš. Je to skutečně velmi různorodá
směsice fotografií, obrazů, plastik,
šperků, ale velmi příjemná a potěšující. Potěšující o to víc, že se jí aktivně
účastní i ti, kteří nemají díky své nemoci právě lehký život. Paradoxně jim
možná právě nemoc pomohla najít
cestu k uměleckému ztvárnění světa
okolo nás. Totéž platí i o kytaristovi ze
skupiny, která uvedla vernisáž svým
hudebním vystoupením. Všichni, kteří
se účastní této výstavy, mají můj obdiv.
A některým z nich patří ještě o trochu
větší díl obdivu.
Mgr. L. Antolová
P.S. Jen nám vystavující mohl někdo při zahájení výstavy představit, zaslouží si to.
Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní,
abyste navštívili náš server

www.klnoviny.cz
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Vezme si Klášterec Gymnázium a SOŠ pod svá křídla? Do 30. září by mělo být jasno
O tom, jak pokračuje snaha města o zachování samostatnosti klášterecké školy,
jsme si těsně před začátkem nového školního roku povídali s vedoucí odboru
sociálních věcí a školství Ing. Šárkou Řeháčkovou.
foto: www.gymkl.cz

Program páteřních škol probíhá
už nějakou dobu, proč se slučování klášterecké střední školy s
kadaňskými školami řeší až nyní?
Celá situace ohledně slučování škol
měla velmi rychlý vývoj. V dubnu,
když jsme krajský projekt páteřních
škol projednávali s paní ředitelkou
Ing. Kovandovou, nemělo vedení
školy žádné informace o tom, že by
Gymnázium a Střední odborná škola v Klášterci měla být začleněna do
nově vznikajících páteřních škol v
Ústeckém kraji. Věděli jsme, že slučování středních škol proběhne v
Kadani, ale měli jsme zato, že Klášterec zůstane mimo. Jak vyplynulo z
posledního jednání, tak klášterecké
a kadaňské školy byly skutečně do
projektu páteřních škol zařazeny na
poslední chvíli.
V Kláštereckých novinách už to
zaznělo, ale připomeňte našim
čtenářům, kdy jste se o plánech
Ústeckého kraje dozvěděli a jaká
byla reakce města?
Impulsem k jednání se stalo až usnesení rady Ústeckého kraje z května
letošního roku, ve kterém doporučuje krajskému zastupitelstvu
schválit mimo jiné sloučení kadaňských a kláštereckých středních škol,
konkrétně kláštereckého Gymnázia
a Střední odborné školy, Střední
odborné školy služeb a Středního
odborného učiliště Kadaň, Střední průmyslové školy stavební a
Obchodní akademie Kadaň a Gymnázia Kadaň.
Po zveřejnění tohoto usnesení se
začalo urychleně jednat. Prvotní
snaha byla zvrátit usnesení rady kraje. Proto také zastupitelstvo města
přijalo v květnu usnesení, ve kterém
pověřilo vedení města k jednání s
krajem za zachování samostatné
klášterecké střední školy. Tehdy
ještě nešlo o to školu převzít, ale
získat čas na další jednání. Vedení
města se snažilo vyjednat když už
ne zrušení usnesení rady kraje, tak
alespoň odložení sloučení o rok
nebo prozatímní vyjmutí Klášterce z
tohoto slučování. Město by tak získalo potřebný čas na to zjistit, zda a za
jakých podmínek by bylo schopno
a ochotno převzít zřizovatelství této
školy. Ústecký kraj ale snahu vedení
města nepodpořil a kláštereckou
střední školu ze slučování nevyloučil
ani tento proces neodložil. 29. června pak krajští zastupitelé odsouhlasili sloučení všech čtyř středních škol.
Co pro Klášterec a pro zdejší střední školu toto rozhodnutí Ústeckého kraje znamená? Je nějaké jiné
řešení, jak školu i přesto zachovat
samostatnou?

Aby bylo město připraveno i na
situaci, že varianta odložení nebo
vyjmutí klášterecké školy z plánovaného slučování na kraji neprojde,
odsouhlasili klášterečtí zastupitelé
23. června návrh na převzetí zřizovatelství a pověřili starostu města
jednat s vedením Ústeckého kraje
o převedení zřizovatelských kompetencí a o podmínkách převodu
majetku. Takže i když zastupitelstvo
kraje o týden později odsouhlasilo
sloučení škol podle původního plánu, v důvodové zprávě je zmínka o
tom, že pokud město Klášterec zřídí
do 1. 8. 2012 příspěvkovou organizaci, převede na ni Ústecký kraj činnosti této střední školy, která tak zůstane
samostatná. V samotném usnesení
zastupitelstva kraje to ovšem není.
Pokud by tedy Klášterec z jakéhokoli
důvodu tuto příspěvkovou organizaci nezaložil, klášterecké Gymnázium a Střední odborná škola se stane
součástí nově vzniklé páteřní školy
podle původního plánu.
Na zasedání kláštereckého zastupitelstva zazněl i názor, že by se
škola mohla od 1.9. 2012 sloučit s
ostatními a třeba za rok by se opět
„odloučila“. Město by tak mělo víc
času na jednání.
Po sloučení škol vznikne úplně nová
škola, původní školy po právní stránce zaniknou. Je to velmi složitý administrativní proces. Klášterec by pak
nemohl z nově vzniklé školy tu „svoji“ vyjmout, musel by založit úplně
novou školu. A pokud si chce obec
zřídit střední školu, musí získat souhlas kraje, který rozhoduje o tom, zda
je vznik takové školy v souladu s jeho
koncepcí školství. Dal by nám kraj
souhlasné stanovisko? Šel by svým
způsobem proti svému původnímu
rozhodnutí slučovat školy? To není
vůbec jisté. Objevila se i taková varianta, že by škola zůstala pod krajem,
ale město by přispívalo na její provoz, čímž by zajistilo její zachování.
Ani toto řešení by nebylo tak úplně
bez problémů. Město by vlastně
financovalo něco, co není jeho. Mohlo by vůbec mluvit do plánovaných
investic, do toho, jak škola s penězi
od města naloží? Bylo by to složité.
Pokud se Klášterec rozhodne stát
se zřizovatelem zdejší střední
školy namísto kraje, co to pro něj
bude znamenat? Jakým způsobem převzetí zřizovatelství školy
vlastně probíhá?
Převzetí zřizovatelství závisí na politických rozhodnutích a na množství
úředních úkonů, a to nejen našich,
ale i na straně kraje. Je to velmi složitý
proces, který musí být v našem případě navíc proveden ve velmi krátkém

čase. Je to o to komplikovanější, že
školský zákon příliš nepočítá s tím, že
by města byla zřizovateli středních
škol a případů převodů těchto škol
z kraje na obce je skutečně velmi
málo. Proto je to tak trochu neprobádaná cesta a ani různí odborníci
na školskou legislativu, se kterými
jsme tuto věc probírali, nemají na
tuto věc úplně shodný názor.
Na začátku jsme se domnívali, že
bude možná stačit provést pouze
změnu ve školském rejstříku. (Jedná
se o celostátní Rejstřík škol a školských
zařízení, který spravuje ministerstvo
školství, pozn. red.) Jak jsme ale zjistili,
tak jednoduché to nebude. Nejprve
musí město založit novou příspěvkovou organizaci a tu nechat zapsat
do obchodního rejstříku. Vznikne
tak samostatná právnická osoba s
vlastním názvem a IČem. Následně
musíme zažádat o zápis nové školy do školského rejstříku. Žádost se
podává na krajském úřadě a je třeba
k ní doložit celou řadu dokumentů.
Problém je, že v případě, kdy nová
škola začne působit od září 2012,
je třeba toto všechno stihnout do
30. září letošního roku. Nedodržení
tohoto termínu by mohlo situaci
ještě víc zkomplikovat a vyžádat si
další dodatečná jednání. O založení
příspěvkové organizace rozhoduje
zastupitelstvo. To se sejde 22. září.
Pokud zastupitelé tento bod schválí, budeme mít na samotné založení
organizace a podání žádosti o zápis
školy do rejstříku přesně týden.

Mluvila jste o tom, že se jedná o
poměrně komplikovaný proces.
Dá se říct, které jeho části vás v
tuto chvíli zaměstnávají nejvíc?
V současné době řešíme několik
poměrně složitých záležitostí. V první řadě je to samotná žádost o zápis
do školského rejstříku, ke které je
třeba mimo jiné přiložit dokument,
který prokazuje vlastnictví k prostorám, kde bude nová škola působit.
Budova klášterecké střední školy je
ale stále v majetku Ústeckého kraje.
Ještě komplikovanější je to s pozemky, kde je dokonce několik různých
vlastníků. Vlastnické vztahy se proto
musí vyřešit co nejdříve, ale kdy a
jak bude proveden převod majetku
z kraje na město, je otázkou dalších
jednání. Stejně tak není ještě jednoznačně rozhodnuto o termínu zahájení činnosti školy. Uvažovali jsme, že
to bude od 1.7. 2012, abychom získali
dva měsíce před začátkem školního
roku na „rozjezd“. Je ale možné, že
to nakonec bude dřív. Je třeba také
zajistit hladký přechod učitelů i studentů pod hlavičku nové školy. Čeká
nás jednání se stavebním úřadem a s
hygienou, které musí činnost školy v
daných prostorách odsouhlasit. Naší
jedinou výhodou je, že některé dokumenty, které přikládáme k žádosti o
zápis do rejstříku, stačí dodat nejpozději do data zahájení činnosti školy a
ne do konce září. Řadu z nich ovšem
musíme mít do konce tohoto měsíce
připravenou. Potřebujeme například
získat souhlasné stanovisko kraje.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Předpokládám, že pokud se město
stane zřizovatelem střední školy,
bude to pro něj znamenat povinnost hradit náklady na její provoz.
Tak jako už dnes hradí provoz
základních a mateřských škol.
To je další věc. Roční provoz školy
vychází na zhruba 2,8 milionu korun.
V případě, že město školu převezme,
musí se poměrná část provozních
nákladů zapracovat už do rozpočtu
na příští rok. Ten se v tuto chvíli začíná tvořit. Výše částky bude samozřejmě záviset od toho, zda škola
začne fungovat od 1.7. 2012, jak bylo
původně plánováno, nebo dříve.
Kdy budou k dispozici přesnější
informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek město
převezme zřizovatelství Gymnázia a Střední odborné školy?
Hodně věcí bude záviset na dalších jednáních s krajskými úředníky. První jednání proběhlo už 1. srpna, kdy byl dohodnut skutečně jen takový nástin dalšího
průběhu. 6. září se uskuteční rada města, kde se doladí naše představy a s těmi
pak půjdeme 8. září na další jednání na
kraji. Tomuto jednání budou přítomni
také právníci, zástupci odboru majetku,
školství... Bude se jednat o podmínkách
převodu majetku a činnosti školy, tak
uvidíme, kam se posuneme. Na základě
tohoto jednání budou případně upraveny podklady pro zářijové zasedání
zastupitelstva. To pak bude rozhodovat
o založení nové příspěvkové organizace
města.
-lara-

Policie informuje ...

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

Údržbář
Požadujeme:
SŠ vzdělání v oboru elektro (osvědčení dle vyhl. 50/78 Sb., §6)
řidičský průkaz sk. B
práce v třísměnném provozu

Mistr kvality výroby
Požadujeme:
VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru
znalost německého jazyka na komunikativní úrovni
znalost práce na PC (Windows, MS Office)
řidičský průkaz sk. B
znalost kvalitativních norem ISO a TS 16 949
zkušenosti ve výrobě pro automobilový průmysl
zkušenosti s vedením týmu podřízených

Nabízíme:
motivující platové ohodnocení
13. a 14. plat (při splnění podmínek)
týden dovolené navíc
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
moderní pracovní prostředí
Strukturovaný životopis zašlete, prosím, na :
michaela.zemanova@zf.com
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří
osobní dotazník je možné vyplnit na www.zfklasterec.cz

PNEUSERVIS
Klášterec nad Ohří, Václava Řezáče 95
** cca 50m od kina Svět **

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

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

Věřte - nevěřte ...
XV závěru minulého týdne došlo

v kláštereckém baru na Náměstí E.
Beneše k loupeži. Do herny přišel
37letý muž, obsluhu baru ohrožoval
zbraní a ze zásuvky sebral peníze a
notebook. Před barem na něj čekali
jeho dva společníci – muži ve věku 31
a 35 let. Všichni pachatelé byli zadrženi
a obvinění z loupeže. Na státní zastupitelství byl podán návrh na vzetí obviněných do vazby. Tam však neskončili,
na příkaz soudce Okresního soudu
Chomutov byli propuštěni na svobodu. Vyšetřování nadále pokračuje.

Asi chtěl žít zdravě ...
XPodle zásad zdravé výživy chtěl

zřejmě žít 21letý mladý muž z Kadaně. Vydal se do prodejny potravin
v Klášterci nad Ohří, kde z regálu
odcizil celkem 20 kusů balení sýrů
různých značek za 340 korun. Protože
neměl na zaplacení, sýry ukryl a snažil
se projít pokladnami bez placení.
Přivolaná policejní hlídka pachatele
převezla na útvar. Tam bylo zjištěno,
že neuplynula dlouhá doba od chvíle,
kdy stál před soudem v Chomutově a
vyslechl si rozsudek za krádeže.

Řádil v pronajatém bytě ...
XV pronajatém bytě v Klášterci nad
Ohří žil 37letý muž z Jáchymova. Po
jeho odchodu z bytu se majitelka nestačila divit. Odcizil nejen světla, skříň, stůl,
židle a dvě sedací soupravy, ale do zdí
vyvrtal několik otvorů, poškodil vanu,
umyvadlo a poničil stěny. Poškozená
vyčíslila celkovou škodu na 37 tisíc
korun. Pachateli hrozí obvinění z trestných činů krádeže a poškození cizí věci.
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Poradna vám poradí ve finanční tísni

Strážníci se zaměří také na herny
Čas prázdnin a dovolených skončil a
vše se vrátilo do starých kolejí. Zatímco provozovatelé koupališť a majitelé zmrzlinových stánků asi nebudou
na letošní léto vzpomínat v dobrém,
klášterečtí strážníci jsou s jeho průběhem relativně spokojeni. Snad právě
kvůli špatnému počasí byly oba
prázdninové měsíce podstatně klidnější než v předchozích letech.
„Nestalo se nic mimořádného, nic
nevybočovalo z naší běžné činnosti,“
shodli se velitel městské policie Petr
Hörbe a jeho zástupce Martin Krása.

„Zřejmě šlo o psy, které si třeba děti
přivezly z prázdnin a pak se o ně nikdo
nechtěl starat,“ nabízí možné vysvětlení nezvykle velkého množství bezprizorních psů Petr Hörbe.
Se začátkem nového školního roku
se městští strážníci vrátí po dvouměsíční přestávce zpět k přechodům.
V okolí škol budou ale muži a ženy
v uniformě k vidění nejen ráno. „Na
dění kolem škol se chceme zaměřit
podstatně víc,“ vysvětluje Petr Hörbe.
„Po skončení vyučování se děti před
školou různě houfují a často jsou mezi

Již více než rok funguje v našem kraji pobočka Poradny při finanční tísni. Jedná
se o obecně prospěšnou společnost, která nabízí lidem bezplatné poradenství
v případě, že se dostanou do problémů s dluhy. Poradna neposkytuje jen rady,
ale lidem, kteří se na ni obrátí, nabízí i konkrétní pomoc. Její pracovníci pomáhají například s vyhotovením návrhů na povolení oddlužení neboli vyhlášením osobního bankrotu, se sepsáním návrhů na zastavení exekucí a žádostí o
splátkové kalendáře, vyjádřením k rozhodčím žalobám či odvoláním proti rozhodnutím soudů. Poradna při finanční tísni byla založena na konci roku 2007 a
do dnešního dne otevřela pobočky: v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem.
Ústecká pobočka sídlí v budově B Krajského úřadu. Za prvních dvanáct měsíců provozu poskytli její pracovníci služby více než 2 200 lidem. Kromě osobní návštěvy od pondělí do pátku od 9.00 do 18.00 hodin mohou zájemci o
pomoc Poradny využít bezplatnou pondělní telefonní linku 800 722 722 a
běžnou linku 411 135 200 nebo mohou pracovníky ústecké pobočky kontaktovat na emailové adrese poradna@financnitisen.cz Všechny služby Poradny
jsou poskytovány zdarma. Další informace najdete na internetové stránce
-laraPoradny www.financnitisen.cz

Noví občánci města
foto: www.profifotoart.cz, V. Růta

Martin Braun

Pavel Procházka

Jan Šírl

Ellen Procházková

Laura Žigmundová

Běla Burešová

„Přes léto jsme se zaměřili na veřejný
pořádek, a to především na sídlištích
a pak také v parku. Nejrušněji bylo
jako obvykle o víkendech a v době
pořádání hudebních produkcí, ale
vzhledem k chladnému počasí toho
nebylo tolik. Kontroloval se alkohol u
mladistvých, ale ani tady jsme nezaznamenali nějaké velké excesy. V předchozích letech jsme během léta vozili
opilá děcka do nemocnic, ale to letos
nebylo. Došlo k menším škodám na
majetku - rozbitá autobusová zastávka, počmárané vchody - ve většině případů se jednalo o známé firmy mezi
nezletilci. Jednoduše se nudili. Řešili
jsme bezdomovce, prostitutky, drobné krádeže v obchodech... Standardní
věci,“ přiblížil klidný průběh letošního
léta Petr Hörbe.
Dokonce i klasické prázdninové
záležitosti jako kontrola tábořišť
podél řeky, stížnosti na hlučící děti za
domy či bezohledné řidiče minibajků se tentokrát obešly bez nutnosti
větších zásahů ze strany městské
policie.
I když bylo letošní léto relativně klidné, přece jen se našla jedna věc, která
strážníky zaměstnávala podstatně víc
než obvykle. „Nebyl téměř den, kdybychom neřešili něco se psy. Ať už šlo o
sražená zvířata, odchyt volně pobíhajících psů nebo nějaké zranění,“ prozradil Martin Krása. Nebývale velké
množství odchycených psů bylo bez
čipu i známky, a strážníci tak nemohli
dohledat jejich majitele. Taková zvířata pak končila v útulku, který je v
současné době už zcela přeplněný.

nimi i starší žáci, kteří už ze školy vyšli,
ale pořád tam mají určité vazby. Ti se
tam pak různě předvádějí před děvčaty
a před menšími dětmi a dělají tam různé vylomeniny. Mladší žáci se jich pak
bojí. Budeme víc kontrolovat i záškoláctví a zaměříme se itaké na herny v
těsném sousedství škol.“
Kontrola heren bude v nadcházejícím období další z priorit městské
policie. „Od 1. září jsme ve spolupráci s
odborem sociálních věcí spustili intenzivnější pravidelnou kontrolu heren.
Dosavadní namátkové kontroly tak
budou podstatně častější,“ slibuje velitel kláštereckých strážníků. „K tomuto
kroku jsme přistoupili i kvůli rostoucímu počtu heren na území města. V
hernách budeme kontrolovat především přítomnost nezletilých, mladistvých nebo příjemců sociálních dávek.
Kontroly budeme provádět kdykoli
během otvírací doby té které herny, to
znamená přes den i v noci.“
Se začátkem školního roku přibude
městské policii zřejmě také více starostí s dopravou. Jak připomíná Petr
Hörbe, probíhá v těchto měsících
rekonstrukce nového sídliště, která
s sebou přinesla uzavírky některých
ulic i krátkodobý úbytek parkovacích
míst. Příjemně poloprázdné sídliště
se s návratem lidí z dovolených znovu
zaplnilo a situace s parkováním se tak
může zhoršit. Pokud k tomu dojde,
může řidiče uklidňovat vědomí, že
se jedná o zhoršení pouze dočasné.
Po skončení stavebních prací bude
naopak na sídlišti parkovacích míst
podstatně víc.
-lara-

Lucie Kothánková

Milan Kropáč

Kateřina Vlčková

Michal Všechovský

Marek Žampach

Vojtěch Adámek

Stavební bytové družstvo
Klášterec nad Ohří
nabízí nejvýhodnější nabídce k přidělení

byt 1+2, číslo bytu 1, na adrese 17. listopadu 521, Klášterec nad Ohří
Bližší informace poskytne správa SBD, pí Jelínková - tel. 474 316 612 nebo p. Auf
- tel. 474 316 616.
Nabídky v zalepené obálce označené “Neotvírat - nabídka - přidělení bytu“
přijímá sekretariát správy do 10. 10. 2011 do 15 hodin.
Uchazeč do nabídky uvede kromě jména, adresy a tel. čísla také způsob, výši a
termín úhrady nabízené částky. SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
Minimální výše cenové nabídky je 325.000,- Kč.

Okénko PPP
Poprvé do školy
Prvního září se znovu otevřely brány škol
a z několika desítek kláštereckých holčiček a kluků se staly školáci. Většina dětí
se do školy těší. Spoustě rodičů však dělá
vstup jejich ratolesti do první třídy starosti. Co byste měli v souvislosti s nástupem
dítěte do školy očekávat? Jak můžete
dítěti novou situaci usnadnit?
Nástup dítěte do školy je skutečně velká změna, která se nějakým způsobem
dotkne všech členů rodiny. Už se nejedná
o dobrovolnou docházku jako do školky,
kdy dítě mohlo zůstat doma, když třeba
měli rodiče volno nebo přijela na návštěvu babička nebo když se dítěti prostě
nechtělo a maminka byla doma s malým
sourozencem. Do školy se musí každý
den. Bude třeba vodit dítě na jiné místo a
v jinou dobu než do školky, možná bude
potřeba ho naučit samostatnou cestu do
školy. Bude nutné si vyčlenit čas na odpolední domácí přípravu do školy. Současná
škola je na spolupráci s rodinou poměrně
náročná. Od rodičů se čeká, že na domácí přípravu dohlédnou, že zpočátku ji
budou dělat s dítětem, že s prvňáčkem
budou také každý den číst.
Nástup do školy bývá přirovnáván
k nástupu do nového zaměstnání. Dítě si
také musí zvykat na „novou práci“ (nové
školní povinnosti), „šéfa“ (učitele), „kolegy“ (spolužáky), nové prostředí, jiný rytmus dne. Je to pro něj zátěžová situace,
musí se s novými nároky na sebe nějak
vyrovnat. Některé dítě do školních povinností vpluje snadno, jinému to trvá déle.
Je pravděpodobné, že čerstvý prvňáček
bude unavenější. Možná bude potřebovat víc spát. Třeba po příchodu ze školy i
usne, ačkoliv už po obědě dávno nespává. Nebo bude naopak lítat a zlobit. Možná vám bude odsekávat, nebude mít
náladu si povídat. Nebo bude lítostivý a
bude vzpomínat na školku, jak byla prima, a že už to teď není ono. Zkuste brát
problémové chování dítěte s rezervou,
za pár týdnů by se zase mělo vrátit do
normálu.
Jak můžete dítěti pomoci, aby tu velkou
změnu zvládlo? Dítě by mělo cítit, že jste
mu k dispozici, když to bude potřebovat. Že si s vámi může popovídat, kdykoli bude chtít. Že mu fandíte, že jeho
nástup do školy berete vážně. Že škola
je pro vás důležitá, ale ne nejdůležitější,
nejdůležitější je pro vás dítě. Prvňáček by
mohl získat nějaká nová privilegia. Něco,
co dřív nesměl a teď už smí, protože už je
velký kluk nebo velká holka (např. chodit
sám ven, zůstávat venku déle, hrát některé počítačové hry, dostat kolečkové
brusle atp.). Aby dítě mělo z toho, že už
„je velké“ a musí chodit do školy, nějaký
pro sebe pochopitelný užitek, aby z toho
pro něj nevyplývaly jen samé povinnosti
a ztráty příjemných věcí.
Také by bylo dobré to nepřehánět
s kroužky. Nástup do školy je zátěž
sama o sobě, nebývá vhodné přidávat
i hodně nových volnočasových aktivit.
Lepší je počkat alespoň první pololetí,
abyste viděli, jak dítě školu zvládá a kolik
volného času mu zbývá. Dítě by určitě
mělo mít čas si i jen tak neorganizovaně
pohrát podle svého. Ale samozřejmě
záleží na konkrétním prvňáčkovi. Některé dítě se adaptuje na školu lehce a
kroužky pro něj nejsou problém. Také je
fajn pokračovat v kroužku z dřívějška, na
který je dítě zvyklé a kam chodí rádo, aby
se pro dítě nástupem do školy nezměnilo úplně všechno.
Bylo by dobré doma prezentovat povinnou školní docházku dítěte jako něco
pozitivního (pokud se vám to nedaří, tak
alespoň jako něco normálního, obvyklého, ale ne špatného či děsivého). Dítě
hodně vycítí postoj rodičů a většinou ho
přejímá. Mluvte s dítětem o tom, jak to
bude ve škole zajímavé, co se tam všechno naučí. Pokuste se najít si čas a vyprávět dítěti, jaké to bylo, když jste začali
chodit do školy vy. Vydolujte z paměti
nějaké vtipné historky o tom, jak jste šli
prvně do školy, jaká vůbec byla vaše škola, paní učitelka, spolužáci, co jste v první
třídě zažili.
Přeji vám i vašim dětem úspěšný a
radostný vstup do školy.
Mgr. Tereza Beníšková, psycholožka
vedoucí PPP Kadaň
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Ohlédnutí za tanečním festivalem Siraex 2011

Místní obyvatelé i náhodní návštěvníci Klášterce nad Ohří si mezi 20. a
26. srpnem zřejmě všimli nebývalého
ruchu v místním zámku a v jeho bezprostředním okolí, které tvoří nádherný zámecký park. Na svědomí ho měl
Festival současného tance s mezinárodní účastí, Siraex 2011.
Siraex nemá příliš dlouhou historii.
Vznikl v roce 2007 díky nesmírnému
úsilí a obětavosti Zory Breckové a
dalších skvělých lidí, které okolo sebe
shromáždila. Je organizován za vydatné pomoci klášterecké Základní umělecké školy a laskavých a osvícených
sponzorů. Vlastně je až k neuvěření,
že se letos konal již jeho pátý ročník.
Zdá se mi, jako by to bylo včera, když
jsem do Klášterce přijela poprvé. Od
té doby má pro mě konec srpna jasně daný program a rozhodně nejsem
jediná. Za pravdu mi dávají mnohé
známé tváře, které při každém ročníku
vídám mezi seminaristy a diváky v hledišti. Někteří přijeli zdaleka, jiní patří
mezi místní, ale ani jedni, ani druzí si
nenechají ujít jediné festivalové představení. Siraex se i za tu krátkou dobu
stačil stát tradicí.
Jako festival je Siraex v českém tanečním světě opravdu nepřehlédnutelný.
Co jej činí tak výjimečným, když zdaleka není jediný? Evidentně to není jeho
základní struktura, protože akcí, které
se dělí na pohybové lekce pro přihlášené seminaristy a večerní představení otevřená široké veřejnosti, u nás
máme více. Tajemství je zřejmě v tom,
čím jsou obě jeho části každoročně
naplňovány. K popularitě Siraexu však
přispívají i další faktory.
Tak za prvé se koná ve velmi šťastném
termínu, na konci léta. Nekryje se tak
s žádným jiným tanečním festivalem
a neubírá si tím diváky, jak tomu často bývá. Tento termín je vhodný i pro
tanečníky a choreografy, kteří sem
v hojném počtu jezdí. Pro ně je Siraex
zase vítanou příležitostí, jak se po
prázdninách dostat do formy potřebné pro další dlouhou sezónu. Navíc
mají možnost pracovat se zajímavými
lektory a na večerních představeních
nabrat novou inspiraci. Mnozí z nich
se každé léto do Klášterce vrací i proto,
aby se setkali s přáteli z jiných koutů
republiky. Takových příležitostí mnoho
není. A pak sem účastníky samozřejmě
láká krásné prostředí kláštereckého
zámku a jeho okolí, ve kterém semináře probíhají a které vytváří naprosto
neopakovatelnou atmosféru i festivalovým představením.
Jak již bylo řečeno, nejsilnější stránkou
Siraexu je to, co nabízí svým divákům.
I široké veřejnosti se ve festivalovém
týdnu nabízí možnost okusit pohyb
na vlastním těle. Již třetí rok si mohli
například přijít dvakrát denně pod
vedením Lenky Kolářové zacvičit Tai-

Chi do zámeckého parku. Ranní lekce
pod širým nebem, pod staletými stromy, v trávě mokré ranní rosou patří
k oněm nezapomenutelným zážitkům, které Siraex nabízí. Letos, jako
překvapení, si pod vedením stejné
lektorky mohli lidé v parku vyzkoušet i
jógu. A pro ty excentričtější návštěvníky, kteří dávali přednost energickému
pohybu před meditací, zde byly lekce
ohnivého španělského flamenca, pod
vedením tanečnice Jany Drdácké. Ty
vystřídaly loňskou velmi oblíbenou
salsu.
Ostatní semináře sice probíhaly celý
týden skrytě, poslední festivalový
den se však jejich výsledky již tradičně
předvádějí široké veřejnosti v zámeckém parku. V letošním roce zde bylo
k vidění mnohé.Tradičně zatančili žáčci
z místní Základní umělecké školy, kteří
celou prezentaci zahájili. Tohle vystoupení pokaždé přitáhne velkou spoustu
diváků a získá si jejich srdce. V letošním
roce jim však byly zdatnou konkurencí děti, které se účastnily semináře
Tanec v duši s tanečnicí, pedagožkou
a choreografkou z konzervatoře Duncan Centre v Praze Renatou Bártovou.
Zaplnily park svými přírodními živly. Na
africké bubny je živě doprovázel další
ze zajímavých lektorů letošního ročníku, senegalský tanečník a choreograf
Kaolak. Ostatně bubny zněly i dále,
když seminaristé z Kaolakova kurzu
předváděli divoké africké tance. Druhá
část prezentace patřila skupině, která
měla tu čest pracovat hned s několika
lektory. Divákům tak tanečníci mohli
předvést pohybově nabytou taneční
sekvenci, kterou nacvičili s dvojicí mladých lektorek Janou Ryšlavou a Miroslavou Prokešovou a intimnější část
zasvěcenou hledání vnitřní koncentrace a pohybových možností vlastního
těla, na které pracovali s francouzskou
pedagožkou Marií Kinsky.
Hlavním bodem celého festivalu ale
byla a budou večerní představení. Festivalová představení, která Siraex nabízí, jsou zřejmě tím hlavním důvodem,
proč je mezi ostatními obdobnými
akcemi tak výjimečný. Jeho diváci totiž
během pěti dnů dostanou unikátní
možnost vidět to nejlepší a nejzajímavější, co se v divadelním tanci u nás za
rok urodilo, a jako třešinka k tomuto
dortu jsou jim servírováni zajímaví
a dobří zahraniční hosté. V Klášterci máte možnost vidět představení,
na která se divák i v Praze jen těžko
dostává, navíc je můžete shlédnout
v naprosto neopakovatelné atmosféře, kterou jim dodá prostředí barokní
Saly Terreny a jejího bezprostředního
okolí, citlivě nasvíceného divadelními
světly. Ani letošní ročník nebyl v tomto
ohledu výjimkou.
V pětidenním maratonu plném zážitků tak diváci viděli kupříkladu večer

složený z prací jedněch z nejtalentovanějších choreografek našeho
neprofesionálního tance (Petra Blau,
Karin Donátová, Olga Ratajová a Karolína Hadrávková). Další večery nabídly
vystoupení českých profesionálních
choreografů. V Sala Terreně letos tančila například bývalá sólistka Pražského
komorního baletu Lenka Kolářová ve
své vlastní choreografii N.B.G. 2010,
choreografka Soňa Kupcová z pražské
HAMU se představila s dílkem Trio pro
P.S.A a absolventi pražské konzervatoře Duncan Centre uvedli veselou,
nápaditou a chvílemi i drsnou hříčku
s názvem Sedm smrtelných hříchů.
Dále mohli diváci vidět Café Lenky Bartůňkové, Nikdy krásný zpěv Lenky Vágnerové, které tančilo známé taneční
sdružení ME-SA, či site-spesific projekt
Mirky Eliášové Perutě snění, kterému
dělalo důstojnou kulisu právě krásné
prostředí před Salou Terrenou.
Na dalších festivalových představeních se podíleli zahraniční choreografové. Diváci viděli například úspěšné
projekty jako Found and Lost v choreografii Švédky Charlotty Öfverholm
a v podání skupiny VerTeDance, Man
Shape v choreografii kanadské rodačky Karen Foss a slovenského tanečníka Daniela Račeka nebo mezinárodní
hudebně-taneční projekt, který vznikl
ve spolupráci českých, nizozemských,
italských a amerických tanečníků a
grafických designérů, s názvem Arthuur. Kapitolou samu pro sebe byli zahraniční hosté. V letošním ročníku zazářili
Fátima Gomez z Turecka s choreografií
Ultimatum, která získala loňskou cenu
diváků za jiné své představení, francouzský démonický tanečník a choreograf Sylvain Meret, který diváky nadchl svým sólem Descentiment či další
turecká choreografka Berrak Yedek a
její intimní tanec s názvem Mahrem,
na kterém spolupracovala s českým
tanečníkem a choreografem Janem
Komárkem.
Vrcholem festivalu pak byl bezesporu závěrečný gala večer, ve kterém
se představila rodačka z Velké Británie Andrea Miltnerová s choreografií Fractured v produkci sdružením
SE.S.TA, Palestinec Emil Fadda s choreografií Side Effects tančenou členy
baletu pražského Národního divadla Aa tančící i v nezávislé skupině
DEKKADANCERS, Lea Čapková a
oblíbený soubor NANOHACH s dílem
Hechizada de Luxe, francouzský choreograf Dominique Boivin s choreografií
Off Line a jedna z našich v současnosti
nejznámějších a nejvyhledávanějších
tanečnic, členka sdružení 420 POEPLE Nataša Novotná, která zatančila
svou vlastní choreografii s názvem
Sacrebleu.
Malým, nečekaným a o to milejším
překvapením bylo představení skupiny Le Connexion Jaroslavy Hojtašové.
Neslo název V Kruhu a odehrávalo se
opět pod širým nebem, před Salou
Terrenou. La Conexion je skupina
tanečníků – amatérů, kterým učarovalo argentinské tango a kteří divákům
právě v rytmu tohoto působivého
tanečního stylu předvedli chytlavou
parafrázi na slavný film Ettoreho Scoly
Tančírna a zároveň dokázali, že tanec
je tu pro každého a může každému
přinášet radost, ať už jej vlastním tělem
provozuje, nebo se na něj jen dívá
Co dodat? Letošní ročník festival Siraex
se opravdu vyvedl. Dokonce i počasí
se umoudřilo a obdařilo účastníky týdnem plným slunce a pro letošní léto
netypickými vlahými večery. Semináře
i hlediště Sala Terreny byly plné, a nikomu se z Klášterce nechtělo.
Tak zase příští rok!
MgA. Elvíra Němečková, Ph.D.

Švejkobraní 2011

V sobotu 3. září proběhl na nádvoří zámku a v zámeckém areálu druhý ročník Švejkobraní. Přesně v pravé poledne vyrazil průvod v čele se Švejkem a paní Müllerovou z lázní k zámku. Na zámeckém nádvoří se o úvod postaral dechový orchestr
ZUŠ „Chorchestr“ pod vedením Viliama Béreše. Další program už byl v režii Josefa
Švejka a jeho c. k. Šramlu. Zazněly písničky Rakouska-Uherska, k vidění byl výcvik
vojáků Pětatřicátého pluku včetně nefalšované„Bitvy“ v zámeckém parku. Uskutečnil se Švejkův trojboj v pivních soutěžích, kde padaly dokonce„světové“ rekordy! Návštěvníky letošního Švejkobraní bavil postoloprtský Divadelní ansámbl
BezeVšeho, klášterecká Muzika Občas a fajnšmekři zlatého moku si mohli nechat
načepovat „Plzeň“ od nejlepšího výčepního ČR Václav Vanyi.
-rony-

Ráda bych touto cestou poděkovala o.s. Egeria za finanční dar ve výši 7000,Kč, díky němuž mohl můj tělesně postižený syn strávit dva krásné prázdninové týdny na táboře pro vozíčkáře v Březejci u Velkého Meziříčí. Můj syn a já
si jejich pomoci velmi vážíme a ceníme.
Hana Kritznerová a Kamil Vlk

NEBESKÝ SOUD V „KULTURÁKU“
21. září od 19.30 hodin můžete v
Kulturním domě v Klášterci nad Ohří
shlédnout divadelní představení „Jak
uvařit žábu“, tragikomický příběh o
lásce až na věčnost a o tom, do jaké
míry jsou naše životy ovlivňovány
těmi druhými. Tragikomedie autora
a režiséra Petra Strnada byla napsána
přímo pro dva hlavní aktéry, Vilmu
Cibulkovou a Miroslava Etzlera. Hra
pojednává lehce humornou formou o
nelehkém údělu sympatické Blaženy,
která dospěla ke konci své životní ces-

ty. Zbývá jen předstoupit před nebeský soud a obhájit své skutky.
V rolích porotců sledujeme nevšední
soudní proces, jež má za cíl vynesení
jasného rozsudku. Vinna, či nevinna?
Peklo, nebo ráj? Do jaké míry jsou
naše životy ovlivňovány těmi druhými? „Jak uvařit žábu“ je jímavý příběh
o lásce až na věčnost bravurně interpretovaný nezapomenutelným způsobem. Zapomeňte na všední starosti
a přijďte se pobavit do divadla.
A. Trejbal, ředitel KD

LÁZNĚ EVŽENIE A.S., KYSELKA 104, 43151 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

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

Recepční

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání
• praxe v hotelovém zařízení nebo zdravotnictví vítána
• občanskou bezúhonnost
• spolehlivost, pracovní nasazení
• aktivní znalost cizích jazyků

Nabízíme:
• zajímavé platové ohodnocení
• příjemné a moderní pracovní
prostředí
• nástup možný ihned

Kontaktní osoba: Libuše Kalinová, marketing manažer
Tel.: 474 698 746
E-mail: kalinova@lazneevzenie.cz
Své nabídky s životopisem zasílejte na výše uvedené kontakty nejpozději do 30. 9. 2011.
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LÁZNĚ EVŽENIE A.S., KYSELKA 104, 43151 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

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

Fyzioterapeut

Požadujeme:
• dokončené odborné vzdělání v oboru
• praxe ve zdravotnickém oboru vítána,
možno i pro absolventy
• občanskou bezúhonnost
• spolehlivost, pracovní nasazení
• aktivní znalost cizích jazyků vítána

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

Kontaktní osoba: Pavel Vrba, DiS.
Tel.: 474 698 755
E-mail: vrba@lazneevzenie.cz
Své nabídky s životopisem zasílejte na výše uvedené kontakty.

Perštejnský sekáč 2011

23. září 2011
od 15.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý a bílý.

do 30. září
Zámek - Galerie Thun
Výstava minerálů a hornické historie

Stáří při prodeji: 18 - 20 týdnů
Cena: 138,- až 148,- Kč (dle stáří)
starší 20 týdnů-155 Kč/ks

do 30. září
Galerie Kryt
MIŠ MAŠ
Výstava kláštereckých výtvarníků profesionálů, ale i úspěšných amatérů

Neprodáváme kuřice,
ale slepičky těsně před snáškou.

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

Pedikúra, manikúra, gely, masáže

Klášterec n.O. - tel.: 734 675 207
Kdykoliv, možno i u Vás doma

veterinární okénko

V sobotu 27. srpna uspořádalo občanské sdružení Anthericum první závod
v sekání kosou na přírodní památce
Louka vstavačů u Černýše.
Akce s názvem „Perštejnský sekáč“ se
zúčastnilo celkem sedm soutěžících
- šest mužů a jedna žena. Tak hojnou
účast na prvním ročníku soutěže jsme
věru nečekali. Skoro polovina sekáčů
přijela z Klášterecké Jeseně. Ti s sebou
přivezli také fanoušky. Navzdory jejich
notné podpoře a příjemné atmosféře,
kterou vytvářeli, jim výhru - 50litrový
sud žateckého piva Premium a vítězný pohár - vyfoukl pan František Bátory z Kadaně. Ten nejrychleji v čase 5
min. a 41 sekund pokosil pruh louky
o ploše 100 m2. Na druhém místě, ve
velmi těsném závěsu, dosekal svůj
pruh pan Petr Malast z Klášterecké
Jeseně. Na třetí pozici se umístili paní
Anna Škodová z Klášterecké Jeseně,

která si pro tuto příležitost oblékla
krásný lidový ukrajinský kroj, a dále
pan Košata z Perštejna. O čtvrté místo
se dělí pan Martin Málek, který se do
boje vrhl navzdory svému handicapu,
a pánové Puschner a Foltýn.
První ročník soutěže v sekání kosou
„Perštejnský sekáč“ se vydařil, za což
všem statečným soutěžícím i jejich
fanouškům děkujeme a těšíme se na
nový ročník.
-Ing. V. KulhaváPaní Ludmile Tůmové
přejeme k jejím jmeninám a narozeninám vše
nejlepší a hodně zdraví.
Rodina Burianková

KONTAKTNÍ MÍSTO
Pozvánka
do tanečních NOVĚ OTEVŘENO!!
Umět tančit a vyznat se aspoň v
základních pravidlech společenského chování je v dnešní době stále větší nutností. Kulturní dům v Klášterci
nad Ohří nabízí proto v nadcházející
sezóně hned dvě možnosti, jak se
tomuto umění naučit nebo se v něm
zdokonalit.
16. září od 19 hodin zahajujeme kurz
tance a společenské výchovy pro
mládež, kde lektorka kurzu Dagmar
Knížetová se svým partnerem vyučují základní kroky společenských
tanců, včetně základů společenského
chování. O týden později - 23. září od
21 hodin - pak začíná kurz tance pro
dospělé, určený úplným začátečníkům nebo těm, kteří si chtějí připomenout základní kroky běžných společenských tanců. Do obou kurzů se
ještě můžete přihlásit osobně v kulturním domě nebo na tel. č. 474 375
726, kde vám rádi podáme podrobnější informace.
A. Trejbal, ředitel KD

Navštivte nás v nově otevřeném centru
Českomoravské stavební spořitelny

Komerční centrum
Chomutovská ulice 206
Klášterec nad Ohří

Tel.: 603 875 195
ŘÁDKOVÁ
Kurz FJ pro začátečníky, září až květen. Cena 3 200,- Kč.
Tel.: 724 832 756
Naučím kvalitně anglický jazyk, připravím na zkoušky. Časově se přizpůsobím.
Tel.: 725 180 146
Pronajmu sklad/dílnu v Klášterecké
Jeseni, 220/380V, telefon, voda, zastřešená nakládací rampa + dvorek, kladka
na půdu, dobrý přístup hned od hlavní
silnice. Cena dohodou - levně.
Tel.: 724 185 746

INZERCE

KAM ZA KULTUROU ....

Vážení čtenáři,
i dnes se v našem veterinárním
okénku budeme věnovat aktuálnímu tématu, kterým jsou parazitózy, zejména někteří vnější parazité
typičtí pro pozdní léto a podzim.
Mezi nejčastější vnější parazity právě tohoto období patří sametka
podzimní, někdy také nesprávně
označovaná jako sviljuška. Tento
parazit (přesněji jeho larva) oranžové barvy se živí kožními buňkami
živočichů (člověka také), vyskytuje se všude v prostředí, zejména
v parcích, trávnících, zahradách a
na vlhčích místech. Nejčastěji je
můžeme vidět na spodních částech
končetin, v meziprstí, někdy také
v okolí očí, ale mohou být kdekoli
na těle. Pokud nejsou včas odstraněny, způsobují zánět kůže, otok,
nepříjemné svědění. Běžné pipety
a obojky, které se používají jako
ochrana proti blechám a klíšťatům,
většinou nepomáhají, je zapotřebí,
aby přípravek obsahoval účinnou
látku ze skupin pyrethroidů. U citlivějších jedinců je vzhledem k reakci
na kousnutí a zánět kůže nutná aplikace antibiotik.
V ordinaci se nyní setkáváme často
také s napadením dravčíky - Cheyletiellami, které jsou časté zejména u
štěňat yorkshire teriérů. V srsti vypadají jako lupy, kůže může být strupovitá, jejich vajíčka jsou podobná hnidám blech. Vajíčka mohou
způsobovat opakované napadení,
paraziti jsou přenosní na kočky, psy,
králíky, činčily a malé hlodavce. Opět
je třeba aplikovat přípravek se stejnou účinnou látkou jako u sametek,
běžné pipety a šampony nemusí u
silnějšího napadení pomoci. Také
je potřeba vyčesat všechna vajíčka,
hnidy a udělat dezinfekci prostředí,
zejména pelíšku nebo míst, kde pejsci často leží.
Stále aktuálními jsou klíšťata a blechy, kterým nejlépe předejdete
aplikováním pipety nebo obojku.
V případě jakýkoli dotazů nás neváhejte navštívit nebo kontaktovat
telefonicky či na emailové adrese
vetmeda@email.cz
MVDr. Petra Honomichlová
Veterinární klinika U Koupaliště

do 30. září
Zámecká věž
NA CESTĚ
Výstava fotografií Františka Červeného
9. září od 19 a 20 hodin
Zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Netradiční prohlídka Muzea českého porcelánu při umělém osvětlení s hraběcí
rodinou v dobových kostýmech.
Nutné rezervovat předem!
Vstupné: 70,- Kč, slevy 50,- Kč

ŠMOULOVÉ
USA/Belgie 2011, 102 minut, český
dabing. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
21. září od 19.30 hodin
Kulturní dům
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Tragikomedie autora a režiséra Petra Strnada
Vstupné: 1. - 5. řada 230,- Kč / od 6. řady
190,- Kč / D 170,- Kč / KMD,- 130 Kč
22. září od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
ADAMUSOVO TRIO
Koncert pořádá Základní umělecká škola
22. září v 19 hodin
Kino Svět
STROM ŽIVOTA
USA 2011, 138 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné

Září: 20. úterý a 21. středa v 17.30 a 20.00 hodin

MUŽI V NADĚJI*

náš
tip

ČR 2011, 115 minut.
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází
po úspěšné komedii Ženy
v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte
mužům. Ústřední otázka
této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra
základem šťastného manželství. Šarmantní bonviván
Rudolf (Bolek Polívka) je o
tom přesvědčen: „Ženská má
mít pocit, že o chlapa musí
bojovat, musí se snažit, aby si
ho udržela. A hlavně, ženská
se nesmí nudit …!!!”Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc
pak nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje (Jiří Macháček), který
pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik
prověřených rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch. Koneckonců
jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery…
Mládeži do 12 let nevhodné, Vstupné: 80,- Kč
15. září v 19 hodin
Kino Svět
MELANCHOLIA
Dánsko 2011, 130 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
16. září od 19 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
PRO MLÁDEŽ
16. a 17. září v 16 a 18 hodin
Kino Svět

Vstupné: 75,- Kč
23. a 24. září v 17 hodin
Kino Svět
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
USA 2011, 137 minut, český dabing. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
23. září od 21 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
PRO DOSPĚLÉ
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Michaelu Spoustovou čekají boje na MS v Istanbulu
Klášterecká zápasnice Michaela Spoustová se zúčastní
ve dnech 13-16. 9. 2011 Mistrovství světa v zápase žen v
tureckém Istanbulu. Tento světový turnaj je zároveň kvalifikací na olympijské hry, které se budou v roce 2012 konat
v Londýně. Z mistrovství světa postoupí na olympiádu jen
prvních pět zápasnic. Michaela Spoustová bude startovat
ve váze 63 kg a nutno podotknout, že pro ni bude tvrdý
oříšek uspět ve světové konkurenci právě v této váze.
„Posledních pár let jsem zápasila ve váze do 67 kg, která ale
není olympijská, proto jsem musela zvolit nižší váhu. Je to pro
mne nevýhoda, protože své soupeřky v 63 kg tolik neznám,“ ví
už dopředu o svém „handicapu“ naše zápasnice. O to více
se ovšem věnovala přípravě, aby dosáhla co nejlepšího
umístění. „Na mistrovství světa jsem se tvrdě připravovala
spolu s trenérem Želevem. Trénovali jsme v Klášterci a v Chomutově, kde mi byli sparingpartnery chomutovští zápasníci.
Příprava spočívala převážně v technice a fyzické přípravě.“
S jakými ambicemi tedy Spoustová do Istanbulu pojede?
„Ve váze 63 kg bude hodně těžké uspět, protože tam je velká konkurence žen. Japonky, Číňanky a Američanky budou
tradičně připraveny na té nejvyšší možné úrovni, ale budu se
snažit bojovat co nejlépe. Moje přání je vyhnout se zranění a
dostat se alespoň do první desítky“. Jestli se přání naší závodnici splní, budeme vědět až po skončení turnaje. Určitě jí
ale budeme držet palce, aby se jí dařilo co nejlépe.
Závěrem je třeba ještě poděkovat sponzorům, kteří Michaelu finančně podpořili a umožnili jí start na tak prestižním
turnaji.
-rony-

Michaela Spoustová

Fotbalisté: do nové sezony s novým trenérem
Do nové sezony 1. A třídy krajského přeboru vstoupili klášterečtí fotbalisté
s novými trenéry. Trenér Jiří Janda totiž odstoupil a dokud vedení klubu nenašlo náhradu, trénoval áčko trenér B týmu Jaroslav Holý.
„Na post obránce přišel do Klášterce Dohnal z Černovic,“ komentoval změny
v sestavě prozatímní trenér. „Do zálohy přišel Bauer, který skončil v chomutovském dorostu.“ Řady fotbalového áčka posílí v nové sezoně také kadaňský gólman Vít Neček. Který ze současných tří brankářů (Gabrhel, Pařil, Neček) bude
kláštereckou jedničkou, si rozhodne až nový trenér.
Ačkoli bez trenéra, vedli si fotbalisté na začátku sezony velmi dobře. Hned v prvním kole porazili na domácím hřišti LoKo Chomutov B 4:1, v Březně sice zaváhali
a prohráli těsně 1:0, ale v dalším domácím utkání proti Ervěnicím opět vyhráli.
FK Klášterec - Ervěnice 3:1(1:1)
Nejprve se v 16. minutě trefil krásnou dalekonosnou střelou Lukáš Mařík, jeho
střelu ale zopakoval na druhé straně Petr Pilo a srovnal tak stav utkání na 1:1..
To bylo ale ze strany Ervěnic všechno.
V 75. Minutě vybojoval Tomáš Černý rohový kop. Jan Bauer pak našel přesným
centrem před brankou volného Pavla Škultétyho a Klášterec vedl 2:1. Také třetí gól domácích doputoval do Ervěnické sítě po šikovné hlavičce. Po faulu na
Tomáše Černého nacentroval do vápna Petr Papoušek a Josef Papoušek uzavřel skóre na konečných 3:1 pro Klášterec.
„Byl to bojovný a vyrovnaný zápas,“ hodnotil výkon svých svěřenců trenér Holý.
„Přišlo mi to spíš na remízu, ale posledních dvacet minut bylo vidět, že kluci jsou na
tom fyzicky velice dobře. Letní příprava proběhla dobře i výsledky byly slušný. Takže
za druhý poločas si kluci výhru zasloužili.“
Rozjetí hráči se nezastavili ani v dalším utkání, které odehráli v Oldřichově. Už
pod vedením nového trenéra Karla Žďárského vyhráli nad domácím celkem
vysoko 4:0. V tabulce 1. A třídy krajského přeboru jsou naši fotbalisté zatím na
2. místě o tři body za Proboštovem.

Hokejová show na kláštereckém
zimním stadionu zahájila oficiální
část letošní hokejové sezony. Do té
vstupuje klub se značně omlazeným
kádrem. Jeho oficiálního představení
se diváci sobotní show také dočkali,
ale až po zápase, který mezi sebou
svedla mužstva klášterecké Staré
gardy a Arabela týmu. V řadách hostů
se kláštereckým divákům a fanouš-

kům představila spousta sportovních
hvězd minulých let (František Štambacher, Leo Gudas, aj.), doplněná
komickou dvojicí Roman Skamene a
Pavel Novotný.
Nejpodstatnější událost sobotního večera se ovšem odehrála až po
osmé hodině večerní, fanouškům a
věrným divákům, kteří vydrželi v hale,
se představilo mužstvo, které bude

Baby a minitenisté v Lázních Evženie
Turnaj babytenistů a minitenistů proběhl poslední srpnový víkend na kurtech
Tenisového klubu Lázně Evženie. Turnaje babytenistů se zúčastnilo patnáct
dětí, pět z nich pak bylo z domácího oddílu. Nejlépe si z našich malých tenistů
vedli Jan Brandtner a Karolína Nováková, kteří skončili na třetím místě. Vyhrál
Jan Novotný z pražské Sparty, před druhým Carlem Pörschem z Německa.
Turnaje minitenistů se zúčastnilo dvaadvacet dětí, mezi nimiž vystoupil na stupínek nejvyšší Matěj Laibl z Jirkova.

Jan Brandtner a Karolína Nováková

reprezentovat Klášterec v následující
sezoně a které se vyprofilovalo po letní přípravě se staronovým trenérem
Michalem Jägerem.
„S přípravou jsem celkem spokojený,“
usmíval se během rozhovoru trenér Jäger. „Odehráli jsme zápasy jak
s prvoligovými, tak druholigovými celky. Mám radost především z domácích
zápasů proti Kadani a Litoměřicím,
které byly parádní. Výsledky ale nejsou
příliš důležité, protože jsme především
zkoušeli různé kombinace v útoku a
obraně.“
Příležitost dostali v přípravě mladí
hráči z juniorky i dorostu a hrubý
nástin sestavy, která se představila na
sobotní show, je velice zajímavý.
„Vloni jsme měli druhý nejmladší kádr
v soutěž a letos jsme ještě trochu omladili,“ přiznává trenér Jäger. „Přišli jsme
totiž o Martínka, Suka i Šípa. Doplnili
jsme mužstvo klukama, co jsou ještě
věkem vlastně junioři. Takže mančaft je
opravdu mladý, věkový průměr kolem
dvaadvaceti let.“
Hokejisty, kteří se v sobotu představili
na kláštereckém ledě, by mohl ještě
doplnit Martin Kadlec, ale podle trenéra visí nad jeho nominací otazník.
Podobné je to s gólmanem Kaššákem. A v úvahu samozřejmě přichází
účast kadaňských hráčů na střídavé
starty. Celou sestavu kláštereckého
hokejového áčka si můžete prohlédnout na webových stránkách klubu.
Program veřejného bruslení

září 2011
10.09. (So)
11.09. (Ne)
12.09. (Po)
17.09. (So)
18.09. (Ne)
19.09. (Po)
24.09. (So)
25.09. (Ne)
26.09. (Po)

14:00 – 15:00
13:00 – 14:00
16:45 – 17:45
16:00 – 17:00
13:00 – 14:00
16:45 – 17:45
14:30 – 15:30
16:00 – 17:00
16:45 – 17:45

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

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

Hokejisté oficiálně zahájili sezonu

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

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

www.hcklasterec.cz
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Nové
číslo
číslo
vyjde
vyjde
19.
22.
června
září 2011
2008
Uzávěrka příštího čísla je
14.09.
11. 6. 2008
2011
Uzávěrka pro inzerenty je
16.09.
13. 6. 2008
2011

