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Třikrát a dost?
Jednání zastupitelů
skončilo opět neslavně
Již potřetí za uplynulý měsíc se sešli
klášterečtí zastupitelé. Poslední
dvě jednání skončila ještě dřív, než
zastupitelé stačili projednat většinu bodů z připraveného programu
- poprvé zasedání přerušil starosta
Houška, podruhé sál předčasně
opustila polovina přítomných
zastupitelů.
5. zasedání zastupitelstva, které se
uskutečnilo v úterý 24. května, probíhalo zpočátku normálně, jeho
závěr ale skončil v naprostém chaosu. Mezi přítomnými padala slova
jako „patová situace“, „tragédie“ a
„fraška“.
Na budoucí komplikace bylo zaděláno hned v úvodu, kdy zastupitel
Bc. Kohout navrhl doplnit předložený program jednání o bod
„změny ve vedení města“. Tentokrát byl naštěstí tento bod zařazen
až na konec jednání, nikoli na jeho
začátek, takže zastupitelé měli čas
věnovat se záležitostem, které už
měsíc marně čekaly na projednání
v zastupitelstvu.
více na str. 2

Letní počasí otevřelo další lázeňskou sezónu

Bude na zóně Verne
stát nová elektrárna?
Ve čtvrtek 26. května se na klášterecké
radnici uskutečnilo setkání zastupitelů a několika zájemců z řad veřejnosti
se zástupci evropské společnosti ASK
ENERGO INVESTMENT. Tato společnost
má v plánu vybudovat na pozemcích
patřících firmě Centrepoint Verne elektrárnu na biomasu spojenou s výrobnou
dřevěných pelet. Projekt za 1,3 miliardy
korun představili přítomným zástupci společnosti Ing. Tomáš Konvička
Ing. Luděk Soběslavský.
více na str. 3

Zámecký pohár
Zámek Klášterec nad Ohří ve spolupráci se Základní školou Krátká
připravil první ročník vědomostně
– dovednostní soutěže pro 4. ročníky základních škol. Cílem soutěže bylo zvýšit povědomí žáků
o svém městě a jeho nejbližším
okolí.
Velké zámecké finále se uskutečnilo v renesančním sále zámku ve
čtvrtek 26. května. Soutěžilo se v
pěti disciplínách: základní vědomosti, skládání puzzle, poznávačka fotografií, pexeso a prémiové
vědomostní otázky. Jako hlavní
cena je pro vítěznou třídu připraveno přenocování celé třídy
na kláštereckém zámku, včetně
večerního programu a občerstvení! Podrobnosti a výsledky soutěže
najdete na webových stránkách
kláštereckého zámku.
-ph-

Zatímco v loňském roce trápila návštěvníky slavnostního zahájení lázeňské sezony nepříjemná zima, letos jako by jim to chtěla příroda
vynahradit. V sobotu 21. května panovalo nádherné, téměř letní počasí, teplota se vyšplhala přes dvacet stupňů a sluníčko svítilo jako o
život. Odpolední program zahájil krátce po poledni orchestr základní umělecké školy „Chorchestr“ pod vedením Viliama Béreše. Mladé
hudebníky vystřídali na pódiu zástupci města a Lázní Evženie, po nichž se divákům představili němečtí hudebníci z partnerské obce
Grössruckerswalde. Ve tři hodiny odpoledne se všichni přítomní přesunuli ke kolonádě, kde pro ně členové souboru Klas připravili kostýmované vystoupení o objevení pramene Evženie. Po divadle přišla na řadu opět hudba a parkoviště před novou stáčírnou, proměněné
pro tuto chvíli v improvizované hlediště, zaplnili milovníci hudebního souboru Hradišťan. Ještě před tím, než se na jevišti opět představila
domácí hudební tělesa - soubor základní umělecké školy Pettini pod vedením Dany Vajcové a smyčcový soubor Cantabile Strings pod vedením Evženie Atamanové - odehrálo
se v nedaleké stáčírně žehnání pramenům. Na starosti si jej vzal zdejší farář Artur Ściana.
Krátce před osmou hodinou večerní „obsadila“ pódium Ilona Csáková spolu s Laurou a
jejími tygry. Vystoupení známé české skupiny, od jejíhož založení uplynulo už čtvrt století,
znamenalo zároveň tečku za letošním slavnostním zahájením lázeňské sezóny.
-lara-

Společnou cestou jdou už neuvěřitelných 60 let

Klášterečtí hasiči pořádali už 15. ročník Krušnohorské ligy

Neuvěřitelných šedesát let společného
manželského života oslavili v sobotu 21. května v zámecké obřadní síni
spolu se svými nejbližšími František
a Božena Ulíkovi. Byla to léta naplněná vzájemnou láskou a radostnými
událostmi, ale i životními zkouškami a
starostmi. Františku Ulíkovi, rodákovi z
Oravy, bylo teprve osmnáct let, když si
26. května 1951 bral v bošileckém kostelíčku o dva měsíce starší Boženu. Bylo
to manželství uzavřené z lásky, která
jim vydržela dodnes.
František Ulík byl vojákem z povolání a
později působil jako vychovatel. Střední a vysokou školu vystudoval dálkově
ve svých 40 letech. Jeho největším
koníčkem byly celý život samorosty
a tedy láska k přírodě. Velkou životní

zkouškou prošlo manželství Františka a
Boženy Ulíkových v roce 1964, kdy byl
František Ulík na protialkoholním léčení
u Apolináře. Rodina na něj ale může být
pyšná, svoji závislost překonal a dodnes
abstinuje. Manželům Ulíkovým se narodily postupně čtyři děti. Božena Ulíková
proto nakonec opustila své zaměstnání
přadleny a zůstala v domácnosti, aby
se mohla naplno věnovat výchově dětí.
Dnes se díky nim mohou manželé Ulíkovi těšit z 9 vnoučat a 7 pravnoučat.
Redakce Kláštereckých novin přeje
manželům Ulíkovým hodně štěstí,
zdraví a ještě mnoho společně prožitých let.
-lara-

V sobotu 28. května se opět po roce sjeli
na fotbalový stadion v Klášterci nad Ohří
hasiči z celé České republiky. 27 družstev
- dvacet mužských a sedm ženských - zde
bojovalo o co nejlepší umístění v 17. ročníku soutěže O pohár starosty města a
jubilejním 15. ročníku Krušnohorské ligy
v požárním útoku. Akci pořádal klášterecký Sbor dobrovolných hasičů za podpory
generálního partnera Skupiny ČEZ, města
Klášterce nad Ohří a celé řady sponzorů.
Soutěž zahájil starosta města Jan Houška
za přítomnosti celé řady hostů. Nechyběli
mezi nimi oba místostarostové Miroslav
Bilík a Stanislav Stehlík, tajemnice města
Lenka Antolová, starostka sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Renata Špidlíková,
zástupce hlavního partnera Skupiny ČEZ
Anna Vargová či ředitel Územního odboru
HZS Petr Klíma. Letos poprvé se soutěže
zúčastnili také zástupci našeho partnerského města Grossrueckerswalde v čele se
starostou Jörgem Stephanem.
Soutěž zahájila kategorie mužů. Na 3. místě skončilo družstvo Štrbic v čase 18,14 s,
2. v pořadí se umístilo družstvo Touchovice (17,19 s) a vítězem letošního ročníku se
stalo s časem 16,98 s družstvo Unětic.
Pořadí žen bylo následující: 1. místo vybo-

jovalo družstvo Chrášťan v čase 16,48 s, 2.
se umístily ženy z Touchovic s časem 19,29
s a 3. skončily Lhenice (19,39 s).
Pořadatelé i přes počáteční problémy s
elektronickými terči zvládli soutěž opět

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

na výbornou, divácká kulisa byla perfektní
a pokud se někdo vsadil, že tentokrát už
bude hasičům určitě pršet, tak svou sázku
prohrál. Sečteno a podtrženo, hasičům to
vyšlo opět na jedničku.
-lara-
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Zastupitelé o změnách ve vedení města opět nejednali. Závěr zasedání provázel zmatek.
Poté, co zastupitelé schválili úvodní body
programu včetně zpráv vedení města,
finančního výboru a kontrolního výboru
a projednali prodeje několika pozemků a
bytů, přišly na řadu otázky finanční. Schválení rozpočtových opatření, která umožní
městu spolufinancovat některé stavební akce, na které získal Klášterec dotace,
proběhlo hladce. Delší diskuse nastala až
v okamžiku, kdy se jednalo o rozdělení
finančních příspěvků sportovním klubům
a organizacím. I tady ale nakonec došli
zastupitelé ke shodě a navržené částky klubům přiklepli. Navíc je tu určitá možnost, že
se v rozpočtu v průběhu roku najdou pro
sportovní kluby a organizace další peníze.
Příspěvek od města, tentokrát v podobě
kulturního grantu, schválili zastupitelé
také pořadatelům kulturní akce UŽ v ZUŠ
a kytarového recitálu.
V části věnované školství dostali zastupitelé ke schválení koncepci školství, na
jejíž přípravě se pracovalo několik měsíců.
Podle Ing. Řeháčkové, vedoucí odboru
sociálních věcí a školství, se jedná o třetí
verzi pracovního materiálu, která v analytické části popisuje stávající stav školství
v Klášterci, mapuje druhy škol a školských
zařízení na území města a přibližuje způsoby financování škol a investice v oblasti
školství. Poslední část rozsáhlého materiálu nabízí různé varianty řešení, a to jak v
případě nárůstu počtu žáků, tak při jejich
výrazném úbytku. Zastupitelé sice nakonec koncepci schválili, ale ještě předtím si
vyžádali si v této otázce další jednání.
„Uvítal bych uspořádání kulatého stolu
zastupitelů za účasti ředitelů škol a pracovníků odboru. Udělal se kus práce, ale jde zatím
hlavně o analytický materiál. Rozhodovací
pravomoc budeme mít my, zastupitelé, a

měli bychom si na tomto jednání ujasnit
kroky, jak dál. Je to o tom hledat konsensus
napříč celým zastupitelstvem,“ zdůrazňoval
Miroslav Řebíček. S jeho názorem se ztotožnil i starosta Houška a v červnu se tak
uskuteční pracovní schůzka věnovaná právě koncepci školství.
Tématu školství se zastupitelé věnovali i v
dalším bodě programu. Vedoucí odboru
sociálních věcí a školství seznámila přítomné s nově vznikajícím systémem tzv.
páteřních škol na území Ústeckého kraje.
Školy, které splní podmínky stanovené
Ústeckým krajem, od něj následně získají
certifikát„páteřní škola“. Má se za to, že do
budoucna mají tyto školy větší naději na
přežití. Jedná se o školy zřizované krajem,
tedy převážně školy střední. Zřizovatelem
základních škol jsou ve většině případů
města. Klášterecké gymnázium sice většinu podmínek splňuje, ale je malé a nemá
dostatečný počet žáků. Řešením může
být v takovém případě sloučení škol. Protože ale ve městě není jiná střední škola,
se kterou by se gymnázium spojilo, nabízí
se možnost sloučit jej s kadaňským gymnáziem. Tomu se ale vedení města brání.
„Připustíme-li možnou variantu sloučení
gymnázia kadaňského a kláštereckého,
tak můžeme - ve snaze uhájit střední školu v
Klášterci - rozhodnou vlastně o jejím zániku.
Kadaň se bude snažit zaplnit hlavně svoji
školu, a to i na úkor kláštereckého gymnázia,“ obává se o další osud klášterecké
střední školy starosta Houška. Podle něj
existují i jiné varianty řešení než slučování.
„S radním Ústeckého kraje Ing. Jakubcem
jsme se dohodli, že se pokusíme hledat obory, které jsou žádané a nejsou nikde poblíž.
Otevření dalšího oboru je jedna varianta,
další možností je i to, že město bude škole

přispívat na provoz.“ I přes některé drobné
neshody ohledně nejvhodnějšího postupu se nakonec zastupitelé shodli na tom,
že je třeba gymnázium ve městě udržet.
Pověřili proto vedení města a školy jednat
s Ústeckým krajem coby zřizovatelem školy o zachování gymnázia v Klášterci jako
jediné variantě.
V části programu vyhrazené místnímu hospodářství zastupitelé jednohlasně schválili
žádost provozovatele městské hromadné
dopravy P. Škramlíka o zaplacení rozdílu z
vybraného jízdného ve výši 173 tisíc korun,
které mu garantuje příslušná smlouva s
městem. Následně zastupitelé odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku o provedení
deratizace na území města.
V další části programu se měli zastupitelé
zabývat žádostí firmy Centrepoint Verne
a.s. na změnu územního plánu, která by
umožnila na jí vlastněných pozemcích na
klášterecké průmyslové zóně vybudovat
elektrárnu na biomasu. Protože se ale
zástupci investora z jednání zastupitelstva
omluvili, stáhl místostarosta Stehlík tento
bod z programu a svolal na čtvrtek 26. května setkání zastupitelů a dalších zájemců se
zástupci firmy ASK ENERGO INVESTMENT
na radnici. (Projektu společnosti ASK ENERGO INVESTMENT na výstavbu elektrárny
na biomasu se věnujeme v samostatném
článku).
Pomalu ale jistě se zastupitelé přiblížili k
bodu týkajícímu se změn ve vedení města. Citelné napětí v sále ještě vzrostlo v
okamžiku, kdy zastupitel Kohout požádal
o desetiminutovou přestávku, aby se se
svými kolegy dohodl dalším postupu. Přestávka se sice nakonec protáhla téměř na
dvojnásobek, ale nakonec přece jen zasedli
v lavicích všichni přítomní zastupitelé, aby

Zámek, školy, parkoviště, kanalizace - stavebníci se nudit nebudou (část 2.)
V minulém čísle Kláštereckých novin
jsme vám přinesli 1. část obsáhlého
rozhovoru s vedoucím odboru rozvoje
města, realizace investic a správy majetku Petrem Knapem. Povídali jsme si o
nedávno dokončených, probíhajících a
připravovaných stavebních akcích jakož
i o chystaných projektech. A protože si
bylo opravdu o čem povídat, dokončení
rozhovoru vám nabízíme v tomto vydání.
Máte připravené i nějaké větší projekty, se kterými se chcete ucházet o
dotace z Evropské unie?
Ano, a některé z nich jsme už podali. To
se týká projektů modernizace aquaparku
a lyžařského areálu Alšovka, se kterými
žádáme o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Co se týče
aquaparku, projekt počítá s vybudováním sociálního zařízení a šaten, zázemí
pro občerstvení, oplocení a s výstavbou
lanového centra, dětského hřiště a atrakce kamikadze. Na Alšovce je v plánu nový
sytém umělého zasněžování a rekonstrukce stávajícího rybníka jako zdroje
vody.
V nejbližší době očekáváme otevření výzvy ze Státního fondu životního
prostředí, kam se chystáme podat již
připravený projekt rehabilitace zeleně
zámeckého parku. Uvidíme, jak budeme
s našimi projekty úspěšní.
Před několika měsíci podávalo město Klášterec na Státní fond životního
prostředí žádost o dotaci na zateplení
Základní školy Krátká a Základní školy Petlerská. Už víte, jak jste dopadli?
Budou se školy zateplovat?
Projekt na zateplení obou škol byl vyhodnocen, akceptován a měl postoupit do
dalšího kola. To se ale nestalo. Místo toho
se na stránkách SFŽP objevila informace,
že dotace z programu Zelená úsporám
obdrží jen soukromí žadatelé, dotační
tituly pro veřejné budovy byly zastaveny. To znamená, že všechny školy, školky,
nemocnice apod., kde žádaly o dotace na
zateplení většinou obce, odešly s prázdnou. Zatím se neví, co bude dál. Osobně
bych byl pro to, abychom hledali jiné programy a dál usilovali o dotace. Není na to
ale jednotný názor, jsou tu i jiné názory,
jako například vzít si na zateplení úvěr
a realizovat z rozpočtu města. Kromě již
zmíněných škol zbývají ještě čtyři mateř-

ské školy. V jejich případě by podle mého
názoru stačilo prozatím hledat úspory ve
výměně oken a opravě střech. Budovy
školek jsou menší a opravy se tak mohou
provádět postupně z vlastních zdrojů.
Začít se může hned v příštím roce.
Pokračovat bychom měli i v přípravě
projektu na zateplení domu pro seniory.
I zde je možné hledat jiné finanční zdroje,
pokud nebudou dotace z Evropské unie.
Můžeme zkusit například některý dotační program ministerstva sociálních věcí.
Navíc máme čerstvou, předběžnou, neoficiální zprávu ze Státního fondu životního prostředí, z které vyplývá, že je šance
zařadit projekt zateplení ZŠ Petlerská a
ZŠ Krátká do rezervy Zelená úsporám a
navíc se hovoří o možnosti podat žádosti
znovu v rámci Operačního programu ŽP.
V radě města se nedávno řešila výběrová řízení na akce související s několika
haváriemi. O co přesně šlo?
Tak v první řadě se jednalo o následky
nebývale náročné zimy. Velké množství
sněhu a ledu způsobilo na majetku města značné škody. Poškozeny byly žlaby a
svody na lázeňském domě, kde se nakonec kompletní oprava vyšplhala na 86
tisíc korun. Pojišťovna nám to naštěstí
uznala v plné výši, takže město zaplatí jen
spoluúčast ve výši 20 tisíc korun.
Ještě mnohem hůř dopadl po letošní
zimě zámek. Došlo k poškození střechy
věže, která byla následně vytopena, utrhl se jeden z vikýřů a spadl na nádvoří,
byly poškozeny hromosvody a co bylo
nejhorší - ledy a sníh kompletně poničily
všechny nástřešní žlaby po obvodu celé-

ho zámku. V tomto případě jsme opravu
vyčíslili na 1,75 milionu korun. S pojišťovnou bylo dojednáno pojistné plnění ve
výši 1,47 mil korun s tím, že zbytek doplatí město. Je to hodně peněz, ale byla to
opravdu zcela výjimečná situace. V rámci
oprav necháme nainstalovat sněhové
zábrany, abychom do budoucna podobné události předešli.
Poškozen byl také osmdesát metrů dlouhý žlab na zimním stadionu, který sníh
uprostřed provalil a navíc poškodil laminátovou vrstvu, kterou je žlab vyložen.
Laminát je popraskaný i ve žlabu na
druhé straně. Musí se tedy zrekonstruovat oba. Opravy bude realizovat firma
Stavmax a vyjdou nás na zhruba 600 tisíc
korun, pojistné plnění je prozatím 368
tisíc. V tomto případě s pojišťovnou stále
jednáme, takže předpokládám, že částka
od pojišťovny není ještě konečná. Kromě
žlabů čeká zimní stadion i oprava poničené fasády. Na té se pro změnu „podepsali“ sprejeři. Její oprava bude stát 194 tisíc
korun a naštěstí bude - až na náš podíl 20
tisíc korun - plně hrazena z pojistky. Opravu provede firma Nepro stavební s.r.o.
Poslední havárka postihla Základní školu v ulici Krátká, konkrétně dva kotle ve
zdejší varně. Místo toho, abychom tyto
staré kotle nechali opravit, rozhodli jsme
se využít situace a pořídit do školní varny
nový konvektomat. Ve spolupráci s Ing.
Řeháčkovou a odborem sociálkách věcí
a školství byl v nejkratší možné době
vybrán na základě nabídek nejvhodnější
dodavatel, firmaTip-Ex Partner s.r.o. Praha,
která do školy dodala nový konvektomat
v hodnotě 498 tisíc korun.
-lara-

rozhodli o tom, zda bude současné vedení
odvoláno a nahrazeno novými tvářemi.
Předsedající schůze místostarosta Stehlík
požádal přítomné o předložení volebního
řádu, podle kterého bude volba probíhat.
„Program zastupitelstva s tím nepočítal a
návrh volebního řádu tu tudíž nemáme,“
vysvětlil. Jak se ale vzápětí ukázalo, tento
důležitý dokument neměl nikdo po ruce. A
to ani zastupitelé, kteří rozhodli o zařazení
tohoto bodu do programu. Návrh místostarosty Stehlíka vyhlásit krátkou přestávku na
vytvoření volebního řádu neprošel, zastupitel Kohout místo toho navrhl hlasování
o schválení volby tajným způsobem. Jeho
návrh byl sice 11 hlasy schválen, ale zastupitelstvo nemělo stále k dispozici potřebný
volební řád. V tomto okamžiku přerušil
místostarosta Stehlík jednání zastupitelstva do čtvrtka následujícího týdne. Jeho
rozhodnutí a následný odchod koaličních
zastupitelů vyvolal bouřlivou reakci u jejich
opozičních kolegů i u části veřejnosti. Na
pokyn tajemnice opustily následně sál i
zapisovatelky. Po krátké poradě si zbývající
zastupitelé zvolili na návrh PaedDr. Homolky nového předsedajícího. Od této chvíle
tak schůzi řídil Bc. Kohout, který přítomné
ujistil, že jednání pokračuje dál. „Je tu stále
12 zastupitelů, takže jsme usnášeníschopní.“ Chaos v sále se ale prohluboval. Část
veřejnosti zbylé zastupitele hlasitě podporovala, někteří jim spílali, jiní neskrývali
potěšení z nečekané podívané. Zastupitelům se ještě podařilo zvolit Ing. Platila
předsedou volební komise, ale hlasování
o dalších členech ztroskotalo. Zastupitelům se nepodařilo odsouhlasit ani zrušení
teprve krátce před tím přijatého usnesení
o tajné volbě. V tuto chvíli se rozhodl opustit jednání PaedDr. Řebíček. Přistoupit na
odvolání vedení města a zvolení nového
bez volebního řádu pro tajnou volbu a
jen se dvoučlennou volební komisí odmítl
nakonec i zastupitel Suchý. Počet zastupitelů klesl na deset, a zastupitelstvo se tak
stalo neusnášeníschopné. Předsedajícímu
Bc. Kohoutovi nezbylo nic jiného, než prohlásit jednání za ukončené.
Zpočátku sice nebylo tak úplně jasné, zda
platí přerušení, nebo zda jednání skončilo
z důvodu neusnášeníschopnosti, ale podle posledních informací, které máme k
dispozici, se rada města nakonec přiklonila
k stanovisku V. Homolky - i po přerušení a
odchodu několika zastupitelů pokračovalo řádné jednání zastupitelstva a konec
nastal až v okamžiku, kdy odešli další dva
zastupitelé, čímž počet přítomných zastupitelů klesl na deset. Další jednání zastupitelstva se uskuteční v úterý 7. června
od 9.00 hodin ve Společenském domě na
Panoramě. Program jednání najdete na
www.klasterec.cz
-lara-

Policie informuje ...

Měli to vykoumaný ...
XZ jedné firmy v klášterecké obchodní zóně zmizel v loňském roce materiál
za 417 tisíc korun. Policistům se podařilo zjistit, že celkem 240 balíků izolačního materiálu odcizil 38letý muž z Jirkova. Lup mu pomohl naložit a odvézt
33letý Mostečan. Výrobky vydávali za
odpad vzniklý při výrobě. Lup odvezli
do skladu v Mostě, který měl pronajatý jejich další společník – 41letý muž
z Mostu. Všechny tři obvinil policejní
inspektor z trestných činů krádeže a
podílnictví.

Teď už mu konečně sklaplo ...
XChomutovští policisté obvinili z krádeže 21letého muže z Klášterce nad
Ohří. Na parkovišti ve Školní ulici vnikl do zaparkovaného vozidla Škoda
Felicia. Odcizil nejen autorádio, ale ze
zavazadlového prostoru i kotoučovou
pilu, vrtačku a rozbrušovačku. Majitel upřesnil škodu na 8 tisíc korun.
Z vyšetřování vyplynulo, že za krádeže
stál lapka před soudem už v minulém
roce, tehdy ale odešel s podmínečným trestem.

Elektrika „zadáčo“ není ...
XKlášterečtí policisté vyšetřují hned
tři neoprávněné odběry elektrické
energie. 44letá majitelka bytu v Mírové ulici takto odebírala elektřinu od
května loňského roku, rozvodným
závodům způsobila škodu za téměř
38 tisíc korun. Druhá žena, 36letá,
neplatila za elektřinu ve Školní ulici.
Škoda v tomto případě činí 52 tisíc
korun. Třetím nepoctivým je muž,
42letý obyvatel bytu v ulici Budovatelská. Od ledna loňského roku
odčerpal elektřinu za 49 tisíc korun,
ani v tomto případě nic nezaplatil. Na
všechny čeká obvinění z krádeže.

Oheň spolykal další objekt bývalé „Korey“

Ve čtvrtek 26. května v 19:15 bylo na linku 112 oznámeno, že u azylového domu v Klášterci nad Ohří hoří les. Přivolaní hasiči na místě zjistili, že hoří prázdný objekt „na Koreji“. K požáru vyjelo celkem šest jednotek - PS Chomutov, PS Klášterec nad Ohří, SDH
Kadaň, SDH Klášterec nad Ohří, HZSP ČEZ El. Prunéřov a SDH Černovice. V tu dobu už
byla budova o rozměrech 40x40 metrů zcela v plamenech. Protože se nad objektem
nacházely kabely vysokého napětí, byly o požáru informovány rozvodné závody. Hasiči
museli především ochlazovat okolní budovy, aby se požár nerozšířil. V půl deváté večer
byl požár lokalizován a jednotky postupně rozebíraly konstrukce a vyhledávaly ohniska. Hasiči bojovali s požárem zhruba do půlnoci, až do rána pak na prostor dohlížela
jedna hasičská jednotka. Při zásahu byl lehce zraněn jeden z hasičů.
Na stejném místě zasahovali hasiči už před třemi lety (10. 3. 2008). Tehdy v brzkých
ranních hodinách zcela lehl popelem jeden ze sousedních objektů. I po dvou ničivých
požárech zůstává na tomto místě ještě několik dalších opuštěných budov, které i nadále
využívají k příležitostnému pobytu zejména bezdomovci. Je tedy zřejmě jen otázkou
času, kdy hasiči na „Koreu“ vyrazí i „do třetice“. Zatím šlo vždy „jen“ o materiální škody.
Doufejme tedy, že v budoucnu k nim nepřibudou i škody na lidském zdraví.
-red-
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Přišlo na adresu redakce ...
Vážená redakce Kláštereckých novin,
chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za
zveřejnění kvalitního a objektivního materiálu (č. 9 Kláštereckých novin), který vnesl
alespoň trochu světla do poněkud chaotické politické situace ve městě, jež díky své
„jedinečnosti“ zaujala i za hranicemi našeho
regionu. Mám však dojem, že k úplnému
pochopení současné situace by byl spíše
potřeba diagram znázorňující propletenec
osobních vztahů a zájmů našich zastupitelů tak, jak jsme tomu zvyklí z bulvárních
periodik typu„Blesk“ a„Aha!“.
Materiál rovněž přinesl zajímavou zprávu o
kvalitě našich zastupitelů. Za zcela zásadní
z tohoto hlediska považuji jejich reakce na
celou kauzu, jež mohou poměrně dobře
posloužit jako zdroj pro veřejnou kontrolu. Je až neuvěřitelné, kolik toho o člověku
řekne několik málo vět vyslovených k současné situaci. Nad všemi těmito výroky pak
doslova ční slova pana zastupitele Homolky. Ten bývá jako senátor často glorifikován, čemuž jsem se díky vlastnímu životnímu přesvědčení nesčetněkrát podivoval.
Že byl můj údiv oprávněný, dokázal právě
výše zmíněný materiál, v jehož rámci pan
Homolka předvádí takovou slovní ekvilibristiku, že by mu mohla závidět i významná
esa české rétoriky, mezi něž patří například
Milouš Jakeš se svým nezapomenutelným
projevem na Červeném Hrádku. Všem čtenářům Kláštereckých novin doporučuji, aby

se k jeho reakci vrátili a alespoň jednou si ji
důkladně přečetli. Rétorika ve stylu „kapitalisti nám slíbili, jak to bude všechno parádní“
a „teď se musí dělat“ zavání nepříjemným a
zatuchlým odérem doby minulé.
Vzhledem ke stranické příslušnosti pana
Homolky by se však výše zmíněné dalo
s přimhouřením obou očí pochopit. Co
však již pochopit nelze, je jeho příklad
s úklidem města, kde se podivuje nad jeho
kvalitou, aby nám vzápětí řekl, že „tu smlouvu s Marius Pedersen tak nějak schvaloval“.
Aby nás ale uklidnil a prokázal, že jeho
úmysly byly a jsou křišťálově čisté, dodal:
„Já se občanům klidně omluvím, udělali jsme
to trošku špatně.“
Co k tomu dodat? Snad jen, že namísto
omluv by bylo vhodné zamyslet se nad
správností svých rozhodnutí ještě v době,
kdy to má nějaký smysl. Dovede si někdo
z Vás představit, že byste podobnou filozofii jednání zastávali ve svém pracovním
životě? Co by se asi stalo, kdybyste pochybili a svému nadřízenému řekli, že všechno bude fajn, neboť se firemnímu vedení
omluvíte? Na tomto příkladě se opět ukazuje, jak moc celý veřejný sektor a jeho
efektivita trpí nedostatkem veřejné kontroly. Ta nemusí spočívat jen v pravidelných
návštěvách zasedání zastupitelstva, ale i
ve sledování médií, kde nám naši volení
zástupci nevědomky ukazují svou pravou
tvář.
Čeněk Hadrávek

Vyroste blízko Klášterce nová elektrárna? Rozhodnout musí zastupitelé
Investor nabízí 100 pracovních míst do třísměnného provozu

Jak hned na úvod prozradil předseda představenstva firmy ASK ENERGO
INVESTMENT SE Ing. Konvička, firma má
vybráno několik lokalit, přičemž mezi
dvěma největšími favority je průmyslová zóna Centrepoint Verne považována
za výhodnější. Má to ale háček. Platný
územní plán v těchto místech energetický provoz neumožňuje. Firma proto žádá
o změnu územního plánu, tak aby zde
mohla vybudovat závod s energetickým
provozem a s maximální výškou stavby
50 metrů. Teprve v okamžiku, kdy zastupitelé tuto změnu schválí, bude společnost
moci pokračovat v přípravě.
„V současné době připravujeme dokumentaci nezbytnou pro zahájení územní řízení.
K získání územního souhlasu musíme mít
zpracované veškeré studie - hlukovou, roz-

since 2013. Práci by v něm mohlo najít až
100 lidí. Vliv by měl mít i na tzv. nepřímou
zaměstnanost. „Samotná elektrárna je sice
plně automatizovaná, ale bude vyžadovat
kontrolu provozu a několik pracovníků na
logistiku s palivem. Protože pojede ve třísměnném provozu, zaměstná včetně vedení
25 až 30 lidí. Nejvíce pracovníků, asi tak 50,
bude potřeba na výrobu paliva. Na výkon
elektrárny 20 MW je navržena peletková
linka s produkcí 50 tisíc tun pelet ročně. Abychom toho dosáhli, pojedou nepřetržitě dvě
linky v třísměnném provozu. Dále budou
potřeba lidé v logistice - složení a naložení
kamionů, odvoz zásob do peletkárny, dále
obsluha sil, administrativa, strážní služba....
Odhad sto lidí je podle mého názoru reálný,“ myslí si Ing. Soběslavský. Vybudování
elektrárny by podle něj mohlo dokonce

zdejší závody mohly naše teplo využívat
místo plynu. Protože jsou ale pozemky
zatím prázdné, přikláníme se k variantě, že
odpadní teplo využijeme sami. Budeme ho
potřebovat jednak na vysoušení rostlin pro
výrobu paliva, jednak v případě pelet od
externích dodavatelů. Ty je třeba dosoušet v silech, kam je neustále vháněn teplý
vzduch.“
Umístění „elektrárny“ řešila společnost
podle Ing. Soběslavského zodpovědně
a přizvala si k tomu dokonce architekta
zabývajícího se krajinným rázem. „Rozhodli jsme se, že celý areál bude nakonec
umístěn na pravé části průmyslového parku Verne v její horní polovině pod kopci,
aby lépe zapadl do krajiny. Při pohledu ze
silnice 1/13 budou věže sil stále nižší než
okolní kopce.“ Rozloha areálu bude zhruba

ptylovou - včetně procesu EIA (posuzování
vlivů na životní prostředí). Stavební povolení bychom chtěli získat nejpozději v dubnu
příštího roku a hned po nabytí právní moci
začít se stavbou. Musíme počítat s tím, že
lhůty na výrobu některých specializovaných
částí energobloku jsou až 15 měsíců. Elektrárnu přitom musíme postavit a uvést do
provozu do 31.12. 2013,“ vysvětluje časově napjatý harmonogram Ing. Konvička.
Termín dokončení není přitom zvolen
náhodně. Konec roku 2013 znamená také
konec státní podpory biomasy.
Na souhlasu zastupitelstva se změnou
územního plánu závisí i jednání s ČEZem.
„Předběžná jednání o tom, kam a za jakých
podmínek nás ČEZ pustí do sítě, probíhají,
konečné stanovisko ale nezískáme, dokud
nebudeme mít celou věc zajištěnou majetkově. Musíme jim doložit, že máme k dispozici pozemek, kde může tato elektrárna
stát,“ dodává Ing. Soběslavský.
Tzv. výrobně-logistické centrum má
zahrnovat celkem tři bloky - elektrárnu,
výrobnu paliva (peletkárnu) a pěstírnu
energetických rostlin a dřevin. V elektrárně o výkonu do 20 MW se bude spalovat biomasa v podobě dřevěných pelet.
„Elektrárna, která by v takovém objemu
spalovala čistě jen peletky, v České republice
dosud není. Existují tu elektrárny na biomasu, které spalují pouze přírodní štěpku, toto
řešení jsme ale technicky vyloučili. Štěpka se
obtížně skladuje, těžko se shání, má menší
výhřevnost a jsou tam obrovské nároky na
množství. V elektrárně o plánovaném výkonu 20 MW spotřebujeme zhruba poloviční
množství pelet oproti štěpce,“ vysvětluje
výběr zvoleného paliva Ing. Tomáš Konvička.
Výrobní blok, tzv. peletkárna, se bude
skládat z dvou výrobních linek a skladovacích zařízení se zhruba čtyřměsíční
zásobou paliva pro provoz elektrárny.
Třetí část, kterou firma pracovně nazývá
agro, zahrnuje pěstování energetických
rostlin a dřevin mnoha druhů. Podle Ing.
Konvičky jim vhodně zvolená skladba
rostlin umožní rozložit sklizeň do celého
roku. Vedle energobloku, výrobního bloku a agrobloku bude v areálu ještě malá
administrativní budova se školícím centrem pro energetiky.
Výrobně-logistické centrum s elektrárnou
na biomasu plánuje firma ASK ENERGO
INVESTMENT uvést do provozu do 31. pro-

povzbudit zemědělskou činnost v regionu. „Kromě naší vlastní produkce dokážeme
využít i zbytky zemědělců, kteří budou mít u
speciálních rostlin díky elektrárně zaručen
výkup dlouho dopředu.“
Rostliny a dřeviny pro výrobu pelet ve
zdejší peletkárně bude firma svážet z
okruhu 40 kilometrů, druhou peletkárnu provozuje firma ve větší vzdálenosti.
„Odštěpný závod potřebujeme proto, aby
byl náš projekt vůbec realizovatelný. Získávat suroviny pro 20MW elektrárnu jen z jednoho místa by znamenalo riziko nedostatku paliva a navíc nechceme z tohoto okolí
stáhnout veškeré zemědělské plodiny. Proto
je to rozdělené na dvě výrobny,“ vysvětluje
Ing. Soběslavský. Jenom pro zajímavost roční spotřeba biomasy při předpokládaném provozu elektrárny osm tisíc hodin
ročně bude 113 tisíc tun.
Zatímco vznik nových pracovních míst
veřejnost asi ocení, plánované spuštění elektrárny vzbuzuje pochopitelně i
negativní reakce. Přítomné zastupitele i
občany zajímal nejen další osud popela
či odpadního tepla, ale ptali se zástupců
firmy i na rizika zvýšené dopravy či umístění stavby.
Elektrárna „vyrobí“ denně necelých pět
tun popela. Protože ten bude pocházet
z čisté biomasy, bude mít podle zástupců
firmy parametry hnojiva, a skončí proto u
okolních zemědělců.
Svoz rostlin a dřevin do zdejší peletkárny
i dovoz peletek vyrobených v odštěpném
závodu bude samozřejmě znamenat zvýšenou dopravu, firma ale podle svých slov
udělala řadu opatření, aby byl dopad co
nejmenší. „Zvolená kapacita skladovacích
prostor, existence odštěpného závodu i
pestrá skladba energetických rostlin nám
umožní rozložit logistickou zátěž do celého
roku a snížit cykličnost kamionů,“ ujišťuje
Ing. Soběslavský. Přijatá opatření podle
něj znamenají, že průměrně projede branami závodu 24 kamionů denně. Zároveň
připomněl, že v případě, pokud by zvolili
jako palivo dřevěnou štěpku, znamenalo
by to denně 50 až 70 kamionů.
Elektrárna na biomasu bude vyrábět
pochopitelně především elektřinu, nezanedbatelným vedlejším produktem bude
ale také teplo. Využit ho lze podle Ing.
Soběslavského dvěma způsoby. „Kdyby
byl průmyslový park Centrepoint Verne
plně obsazen, dovedu si představit, že by

tři hektary, přičemž velkou část zaberou
komunikace.
Stručný popis ze strany zástupců společnosti a přiložené grafické studie poskytly
přítomným i jakous takous představu
o podobě celého areálu. Komplex tvoří
budova elektrárny o rozloze 35x50 metrů. Komín je v tuto chvíli projektován na
35 metrů, ale v případě nutnosti - kvůli
snížení exhalací - jej bude možné zvýšit
na maximálně 50 metrů. Vedle komínu je
umístěna chladící věž o výšce 20 metrů,
hala peletkárny je 14 metrů vysoká, výška
sil, kterých bude zhruba dvacet, se pohybuje kolem 20 až 30 metrů.
Zástupci firmy zodpověděli i několik
odborných dotazů. Přítomní se tak dozvěděli například to, že pro plánovanou elektrárnu o výkonu 20 MW je navržen plně
fluidní 70megawattový kotel. Účinnost
kotle je 89 %, celková účinnost elektrárny
- včetně využití odpadního tepla - bude
35 %. Celkové množství vyrobené elektřiny za jeden rok bez vlastní spotřeby
elektrárny je 149 850 MWh přičemž 1 tuna
energetického paliva vyrobí 1,3 MW elektrické energie při výkonu 20 MW. Zatápět
se bude elektřinou nebo plynem. Elektrárna bude fungovat v režimu otevřeného
okruhu, kam je třeba dodávat 0,8 kubíku
vody za hodinu. Co se týče vypouštěných
spalin, hodnoty pro filtr pevných částic
jsou: NOx (oxidy dusíku) 400, TZL (tuhé
znečišťující látky) 200 a uhlíky 400 miligramů na m3. Podle Ing. Soběslavského
se jedná o předběžné hodnoty, které se
budou upřesňovat v průběhu dalšího
jednání s hygienou a dalšími institucemi.
„Normu splňujeme a při použití jiného filtru
bychom dokázali tyto hodnoty stlačit ještě
níž.“
Jak prozradil Ing. Konvička, do Ústeckého
kraje přivedly firmu dva důvody. „První z
nich se dá nazvat personální. V tomto kraji
jsou lidé na energetiku zvyklí a není problém
tu najít vedoucí pracovníky v oboru. Druhým důvodem je velké množství rekultivovaných ploch. Na těch se nedá nic moc dělat
a zarůstají břízami. Proč je tedy nevyužít při
pěstování méně náročných energetických
rostlin, což může v konečném důsledku
povzbudit zdejší zemědělskou činnost.“ Zda
firma tyto klady využije na průmyslové
zóně Centrepoint Verne, nebo zda bude
muset jít o dům dál, je nyní i v rukou kláštereckých zastupitelů.
-lara-

Vysvětlující reakce na článek p. Hadrávka ...
Také bych chtěl poděkovat redakci za snahu popsat argumenty některých zastupitelů k politickému dění v našem městě. Za všechny jsem byl zřejmě jako odstrašující
příklad vybrán já, aby se dalo na několika účelově vytažených slovech z celého textu
ukázat, jak je až neuvěřitelné, kolik toho řekne o člověku několik málo vět. Na naznačené urážky reagovat nebudu, ale vzal jsem si k srdci doporučení a znovu si přečetl
noviny, protože můj údajný výrok dle pera pisatele „kapitalisti nám slíbili, jak to bude
všechno parádní“ a „teď se musí dělat“ mi taky nešel pod vousy. Pokud si však opravdu
čtenáři porovnají celý text, tak zjistí, že byly k sobě záměrně vybrány věty, které na
sebe ve skutečnosti nejen nenavazují, jak vyplývá z článku, ale ani spolu nesouvisí. Je
otázkou, proč se pisatel pouští do takovéto „lidové“ tvořivosti, možná chce odpoutat
pozornost od mnohem závažnějších problémů.
Co se týče kvality úklidu města, je mi jedno, kdo to dělá, pokud výsledek vede ke spokojenosti většiny obyvatel města. Z minulosti jsem měl převážně kladné zkušenosti
s místními podnikateli (Ježek, Mana…), proto nemohu mlčet, když si najednou tolik
občanů stěžuje. Současná firma Marius Pedersen má jistě větší kapitál i možnosti, ale
pracuje v jiném systému než dříve, kdy smlouva byla v podstatě na veškeré práce za
paušální cenu a v případě potřeby se dělalo i v sobotu nebo neděli (např. když napadl sníh). Nyní je vysoutěženou zakázkou zaručen pravidelný základní úklid a další si
město za úhradu zadává samo. Rozhodnutí pro tento způsob nebylo ani špatné, ani
dobré, prostě se šlo z hlediska doby do systému více vyhovujícímu kapitalistickým
poměrům. Má kritika vyplynula ze skutečnosti, že vedení města nebylo na konci
minulého volebního období ochotno dodat kontrolnímu výboru čísla, kolik nás to
stojí dohromady. Po volbách to však pokračovalo, a když jsem se nedomohl ani jako
radní města a byl odbyt slovy „je to levnější“, pochopil jsem, že systém nefunguje.
Není to vina firmy, určitě si chce svou značku chránit plněním povinností, má však
podle smlouvy omezené možnosti a zadarmo asi nebudou dělat něco navíc třeba
zrovna v neděli. Tady musí vedení města a příslušný odbor vyvinout patřičnou iniciativu, lépe koordinovat jednotlivé činnosti a hlavně kontrolovat! A pokud se opravdu
v novém systému šetří finanční prostředky, mělo by se říci, kolik to je a co se případně
za to udělá pro zlepšení stavu. To by ovšem muselo vedení města komunikovat a ne
se hned urážet, když zazní kritika. Osobně se umím přihlásit ke spoluzodpovědnosti,
ale než se budu omlouvat za minulá rozhodnutí, spíš se budu snažit o nápravu, o zlepšení a přiložit ruku k dílu. To sice může vyznít zatuchlostí z doby minulé, kdy všichni
mohli pracovat, doufám jen, že občan umí přemýšlet, a tak snad prohlédne zcela jasné úmysly, které se skrývají za mediálním tlakem na mou osobu. Václav Homolka

„Zvony, vy se lidem podobáte, pláčete, radujete se, srdce máte.
Provázíte člověka od kolébky až do hrobu.“
Občanské sdružení„Za Miřetice lepší“ ve spolupráci se starousedlíky Ciboušova pořádá setkání občanů u příležitosti žehnání zvonu pro kapličku v Ciboušově. Žehnání, které provede klášterecký kněz otec Artur, se uskuteční dne
25.6. 2011 v 11.00 hodin před ciboušovskou kapličkou. Společné posezení
po žehnání objednáno v restauraci U Sucháče (na autobusovém nádraží)
Srdečně zveme všechny občany Klášterecka a přilehlého okolí.
Kontaktní osoby:
Ivan Dimun 724 511 801, ivan.dimun@seznam.cz
Jitka Weberová 608 705 649
Ing. Petr Pešek 724 261 966

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

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

Provádíme veškeré opravy a lepení pneumatik!!
Kontakt: +420 608 227 230, +420 777 655 177
Otevřeno Po - So
VAŠE AUTO OBUJEME ZA VELMI PŘIJATELNÉ CENY
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Klášterecké hudební prameny 2011
Od 1. do 10. července se v prostorách
kláštereckého zámku uskuteční již 7.
ročník Kláštereckých hudebních pramenů, hudebního festivalu spojeného od
samého počátku s mistrovskými kurzy
mladých houslistů.
Jednu z největších kulturních akcí, jakou
Klášterec nabízí tuzemským i zahraničním návštěvníkům, připravilo město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s houslovým
virtuosem a uměleckým ředitelem festivalu Jaroslavem Svěceným.
Klášterecký zámek - a v případě nepříznivého počasí kostel Nejsvětější Trojice
- přivítají špičkové interprety především
klasické, ale také rockové či popové scény. Spolu s Jaroslavem Svěceným budou
hlavními lákadly festivalu špičkový francouzský trumpetista Guy Touvron, jeden
z nejlepších světových orchestrů svého
druhu Ciganski diabli, legendární kytarista Radim Hladík s hudební formací
Blue Effect, zpěvák Daniel Hůlka a známý
klasický kytarista Lubomír Brabec či multižánrově naladěná Leona Machálková.
Také interpreti klasické hudby se na festivalové půdě představí v prvotřídní sestavě - klavírista Václav Mácha, cembalistka
Monika Knoblochová, violoncellista Petr
Nouzovský, trumpetista Vladimír Rejlek
či houslistky Julie Svěcená a Dana Vlachová.
Program 7. ročníku hudebního festivalu
je sestaven tak, aby se co nejvíce přiblížil
širokému spektru posluchačů, a přitom si
uchoval svoji tvář. Vedle multižánrových
vystoupení se tak posluchači dočkají i
klasické hudby v její nejčistší podobě. Na
zahajovacím koncertu, který se uskuteční
1. července na nádvoří zámku, tak zazní

Jaroslav Svěcený

slavné i takřka neznámé instrumentální
koncerty Antonia Vivaldiho. „Připravené
skladby pro jedny, dvoje, troje, čtvery housle a pro housle a violoncello se na našich
koncertních pódiích prakticky nehrají,
protože dosud nebyly k dispozici notové
party. To se naštěstí nyní změnilo a já jsem
tomu velmi rád,“ prozradil jedno z mnoha lákadel chystaného festivalu Jaroslav
Svěcený. Klasické hudbě bude patřit také
závěrečný koncert, na kterém se kromě
obou lektorů - Dany Vlachové a Jaroslava Svěceného - představí za doprovodu
komorního orchestru Virtuosi Pragenses
vybraní mladí kursisté. Ke slovu tentokrát
přijdou skladby reprezentující italské,
francouzské a německé baroko.
Festivalový program obohatí představení houslařské školy v Chebu, která 6. čer-

Klášterecká country koza má kůzlata
Naplech

vence v otevře v renesančním sále zámku improvizovanou houslařskou dílnu.
Návštěvníci budou moci nejen na vlastní
oči sledovat, jak se rodí tento hudební
nástroj, ale během krátké přednášky se
dozví i spoustu zajímavých informací.
„Na tento odpolední program bychom rádi
pozvali hlavně rodiny s dětmi. 6. července je
volný den, tak doufáme, že jich přijde hodně,“ věří Jaroslav Svěcený.
Vstupenky jsou už nyní k dostání v předprodeji v turistickém informačním centru. Ceny vstupného na jednotlivé koncerty se pohybují od 100 do 250 korun,
k dispozici je i abonentní vstupenka na
všechny koncerty za 950 korun.
Partnery festivalu Klášterecké hudební
prameny, který v loňském roce navštívilo celkem 1560 diváků, jsou společnosti
ČEZ a Severočeské doly a finančně jej
podpořil také Ústecký kraj. Na jeho přípravě a pořádání se spolu s městem Klášterec a uměleckou agenturou Subiton
podílí také klášterecký zámek a základní
umělecká škola.
Kompletní program najdete už nyní na
internetových stránkách www.klasterec.
cz a nabídneme vám jej také v příštím
vydání Kláštereckých novin.
-lara-

Opravy šicích strojů u vás doma.
Tel.: 605 576 555
Koupím chatu v povodí Ohře.
Tel.: 724 657 421
Koupím byt v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 725 952 921
Prodám byt 3+1, částečně plovoucí
podlaha, nová plastová okna, s garáží
3 minuty od bytu. Cena 950 000,- Kč.
Tel.: 606 292 215

„Posezení s ...“
kosmetičkou

Zámek Klášterec nad Ohří děkuje

SKUPINĚ ČEZ, A.S.,
jež byla partnerem kulturního
programu na zámku.
Jednalo se o tyto akce:
24. 4. 2011
Velikonoce na zámku
8. 5. 2011
Pohádkový zámek
16. - 19. 5. 2011
Putování za Kelty v Poohří
Občanské sdružení
Bezpečný Klášterec nad Ohří
pořádá

HRÁTKY S BEZPEČNOSTÍ
25. 6. 2011 od 13. hodin
v prostorách sportovišť nad fotbalovým hřištěm v ul. Petlerská
v Klášterci nad Ohří.
Další info najdete na

www.osbkno.kabel1.cz

hlídky budou odbornou a diváckou porotou vybráni vždy dva účinkující, páteční
finalisté pak vystoupí v sobotním hlavním
programu.
První Country kůzle proběhlo v pátek 6.
května v kadaňském Orfeu. Laureáty se staly skupiny Fregata z Plzně a chomutovský
Révaband. Druhé klání proběhlo 28. května před kláštereckou restaurací Satanka a
postoupili z něj Fiddle Dedee z Prostějova
a klášterečtí Naplech, porota navíc udělila
divokou kartu dvojici Mimo tón z Chomutova, takže i s nimi se setkáme 17.6. v letním
kině. Poslední kůzle je připraveno na 4. 6. od
17.00 hod. opět na Satance. Vysoká úroveň
prvních dvou setkání slibuje kvalitní zábavu
i tentokrát. Postarají se o to Country Mix
z Prahy, z Ústí nad Labem dorazí skupina
Kliďánko, dále vystoupí populární kadaňsko-klášterecké uskupení Nosáči, Sebranka z Kadaně, Petr Cícha z Jirkova a Karel
Malcovský, klášterecký písničkář. Jako host
večera zahraje místní Muzika Občas. Přijďte
se všichni podívat.
-brk-

Kristýna Rabštejnková

Městská knihovna Vás zve na pásmo krátkých posezení se zajímavými lidmi, jejichž
zkušenosti z praxe by pro vás mohly být
zajímavé, nebo i užitečné. Posezení se
koná každou poslední středu v měsíci
v oddělení pro dospělé. Nejedná se o
přednášku. Každý, kdo bude mít na našeho hosta nějaký dotaz, může od 16 do 18
hodin přijít do knihovny a zeptat se.
Olga Klementovičová má v patře nad městskou knihovnou kosmetický salon, a tak
jsme ji poprosili, jestli by se nesešla s našimi
čtenáři a neporadila jim s péčí o svůj vzhled.
A protože souhlasila, můžeme Vám nabídnout kosmetickou mini poradnu na téma
ošetření pleti (samozřejmě s ohledem na
typ Vaší pleti), dále se můžete dozvědět
něco o obličejových maskách, liftingu pleti
nebo depilaci. Paní Olga Vám určitě dokáže
poradit i s tím, jak co nejméně v létě uškodit
pleti koupáním, opalováním a dalšími aktivitami na sluníčku a jak se o pleť po celodenní
zátěži správně postarat.
A co musíte udělat, abyste o možnost posezení nepřišli? Prostě jen přijít do knihovny
29. června mezi 16. a 18. hodinou. Pro ty,
kteří si naše „Posezení s..“ oblíbili, máme
ještě jednu zprávu. V červenci a srpnu posezení z provozních důvodů nebude, a tak se
sejdeme zase až v září.
-MB-

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

byla šťastná. A já sama
vím, že vzdělání potřebuji, opravdu mi na něm
záleží, protože modeling
nebudu dělat do smrti.
Jestli budu mít velké
štěstí, tak maximálně do
čtyřiceti a co potom?
Musela ses třeba někdy
učit na hotelovém
pokoji?
Ano, například minulý
rok v Miláně jsem psala
kamarádce, ať mi zjistí, z čeho bych měla
být zkoušená. Když mi
poslala e-mail, kde byla
vypsaná látka ze všech
předmětů,
nevěděla
jsem v první chvíli, co
dělat, myslela jsem si,
že to nezvládnu, protože toho bylo opravdu
velké množství. Vždy,
když jsem přišla z práce,
musela jsem se na učivo
podívat. Odlétala jsem z
Milána jen na zkoušení
a potom jsem se zase
vracela.

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

A to hned tři. Jirka Bauer, duchovní otec
a pořadatel letos již 6. ročníku oblíbeného festivalu, přišel s originální myšlenkou:
Klášterecká country koza se bude konat ve
dvou dnech – 17. a 18. června 2011. A právě v pátečním programu by měli vystoupit
vítězové tří soutěžních večerů, oněch Country kůzlat. Do jednotlivých kol se přihlásilo
celkem devatenáct skupin a jednotlivců
skutečně ze všech koutů republiky. Z pře-

Krásná Kristýna u maturity

Kristýna Rabštejnková, finalistka Miss ČR
2009 a Miss Silueta 2009, se na chodbách
Gymnázia a SOŠ v Klášterci nad Ohří opravdu nedala přehlédnout, i když vzhledem k
práci modelky studovala v individuálním
plánu. 16. května 2011 úspěšně zvládla ústní část maturitních zkoušek a nutno dodat,
že i na potítku, kde se člověk musí pekelně
soustředit na svou otázku, jí to velice slušelo.
Kristýna je ovšem nejen krásná, nýbrž také
sympaticky skromná. Profesionálně přistupuje jak k modelingu, tak i ke škole. Nikdy se
nestalo, aby přišla nepřipravená a arogantně se domnívala, že jako hvězda má nárok
na zvláštní zacházení. I ona se upřímně radovala, když nejtěžší část maturit byla za ní.
Jaké máš pocity po ústní maturitní
zkoušce?
Je to krásný pocit, úlevný, spadl mi velký
kámen ze srdce, ale pocit je to zároveň
takový zvláštní, protože ještě není úplně
vyhráno, ještě přijde písemná část. S rodinou jsme zatím neslavili, jen jsme zašli na
večeři.
Co říkáš novým státním maturitám?
Něco je jednodušší, něco složitější a zmatenější, například angličtina tím, jak je
rozkouskovaná. A určitě jsem pro, aby se
nezačínalo ústními zkouškami. My studenti budeme mít také problém - u přijímacích
zkoušek na vysoké školy ještě nebudeme
znát výsledky maturit.
Na které vysoké škole bys chtěla studovat?
Chtěla bych studovat buď kriminalistiku
na policejní akademii, protože mě vždy
lákalo dobrodružství, nebezpečí, prostě
něco akčního, anebo mezinárodní vztahy
na vysoké škole ekonomické. Pokud bych
zvládla přijímačky na obě školy, nevím, kterou z nich bych si vybrala. S VŠE bych měla
v budoucnu větší šance poznávat nové
lidi, cestovat, láká mě konkrétně New York.
S kriminalistikou bych poznávala jen mrtvé
nebo seděla v kanceláři.
Ty jsi zvyklá cestovat už teď – do Paříže,
do Milána... Jaké to bylo skloubit profesionální modeling se studiem na gymnáziu?
Náročné. I když se to asi nezdá, je to práce
jako každá jiná. Je náročná jak psychicky,
tak fyzicky a skloubit ji se školou není nic
jednoduchého. V poslední době jsem
chodila do školy docela často, protože
jsem měla strach z maturity. Předtím to
bylo vždy po dohodě s vyučujícím, chodila jsem na zkoušení, napsat si testy. Takže
je to opravdu náročné, naštěstí mě moje
rodina podporuje – maminka, bráška,
taťka, ti všichni při mně stojí a chtějí, abych

Jak vypadá tvůj běžný
den, když jsi třeba v Miláně?
Když jsem v Miláně, tak vstávám kolem
šesté hodiny, před osmou absolvuji první
castingy, kterých může být osm za den,
někdy ale i dvanáct, patnáct. Dostanu den
předem seznam, které castingy mám navštívit a celý den chodím po městě. Mám
svou agenturu a ta mi tohle zařizuje. Na
castingu jsem třeba dvě hodiny, podle
toho, kolik je tam dívek. Je to náročné, protože mám třeba tři castingy hned za sebou
a musím se rychle dostávat z jednoho konce města na druhý. Při tom všem musím
vypadat aspoň trochu slušně. Takhle to
běží až do večera a domů se dostanu třeba až kolem deváté hodiny. Pak si teprve
mohu udělat nějaké úkoly. Bydlím v apartmánu a tam jsem obvykle minimálně se
třemi jinými dívkami.
Co ti svět modelingu dal a co vzal?
Dal mi zkušenosti a vzal mi poklidný život.
Je to hodně hektická práce.
Ty jsi se dostala do finále Miss ČR 2009 a
získala jsi titul Miss Silueta 2009. Byla jsi
spokojená s tímto výsledkem? A vůbec,
pochlub se dalšími úspěchy.
Abych řekla pravdu, já jsem nechtěla
vyhrát a nechtěla jsem prohrát. Prohrát
jsem nechtěla proto, že jsem perfekcionistka a nechtěla jsem vyhrát proto, že tyhle
dívky potom podepisují smlouvy, musí
poskytovat rozhovory jen v České republice a účastnit se aktivit spojených jen s Miss
ČR. Oproti tomu titul Miss Silueta mě nijak
nesvazoval. Co se týče dalších úspěchů, já
se nerada chlubím...
Jen se nestyď. Pro jaké návrháře jsi třeba pracovala?
Třeba v Miláně jsem pracovala pro Benetton, Roberta Cavalliho nebo jsem například fotila kampaň Salvatore Ferragamo.
Roberto Cavalli je zvláštní člověk, velmi
originální. Nepotkala jsem ho jinak, než s
cigaretou a slunečními brýlemi. Byl docela milý. Ale moje cíle jsou ještě vyšší, ráda
bych se zúčastnila Fashion Weeku v New
Yorku. Fashion Week se koná dvakrát ročně
v nejvýznamnějších městech módy - New
Yorku, Paříži, Miláně a Londýně a předvádí
se zde kolekce světových návrhářů.
Úplně na závěr mi ještě něco pověz o
svých plánech v modelingu na léto.
Léto jsem si zatím nechala volnější právě
kvůli maturitě a přijímacím zkouškám. Ale
konec června a červenec nejspíš strávím v
zahraničí. V srpnu se opět vrátím do Čech,
protože v modelingovém průmyslu skoro
nikdo tento měsíc nepracuje.
Otázky kladla: Mgr. M. Koubová
Foto: Rony

Dne 1.7. 2011 v 17.00 hodin před bývalou 2. ZŠ, dnes Gymnázium a SOŠ,
se uskuteční 1. setkání bývalých žáků, kteří ukončili 9. třídu v roce 1968.
Kontaktní osoba: Ivan Dimun, mob. 724 311 801, ivan.dimun@seznam.cz
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ZF Electronics Klášterec s.r.o.

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

HR manažer
Náplň práce:
odpovědnost za HR strategii firmy a kompletní zajištění HR agendy
plánování, rozvoj a realizace všech procesů HR
vedení týmu HR

Požadujeme:
VŠ / SŠ ekonomického zaměření
aktivní znalost německého jazyka
(znalost anglického jazyka výhodou)
výborná znalost pracovněprávních předpisů a související legislativy
zkušenosti v oboru HR
znalost práce na PC (Windows, MS Office)
řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
motivující platové ohodnocení
13. a 14. plat (při splnění podmínek)
týden dovolené navíc
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
moderní pracovní prostředí

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

veterinární okénko
Vážení majitelé domácích mazlíčků,
dnešní příspěvek bude věnován tématu, se kterým se nyní setkáváme v ordinaci velmi často, a to napadení parazity
a jeho prevence.
Na trhu existují přípravky, jejichž aplikace pomáhá ochránit vašeho miláčka
před napadením zejména blechami
a klíšťaty, které přenáší nebezpečné
infekce, klíšťata především boreliózu.
Roztok v pipetě se aplikuje po rozhrnutí srsti přímo na kůži mezi lopatky.
Nejčastěji používanou účinnou látku
fipronyl znáte asi především v podobě
přípravku Frontline. V současné době
existuje ale již celá řada jiných výrobků
další generace se stejnou účinnou látkou nebo její generika - např. Advantix,
Fypryst, Top spot on a jiné. Ale pozor!
Uvedené přípravky s účinnou látkou
jsou zcela nevhodné a toxické pro kočky!! Uvedená pipeta má účinnost jeden
měsíc na klíšťata a tři měsíce na blechy.
Po uplynutí této doby je nutné aplikovat pipetu novou. Před aplikací pipety
by se zvířátka neměla dva dny koupat,
to samé platí i po aplikaci.
Další možnou prevencí proti parazitům
je nasazení antiparazitárního obojku,
který má účinnost celou sezónu, tj. šest
měsíců. Obojky jsou k dostání v rozličných velikostech, voděodolné a existují
i takové, které jsou účinné nejen proti
blechám, ale odpuzují i komáry.
Také pro kočky jsou k dispozici pipety,
ale jak už bylo řečeno, nelze používat
přípravky stejné jako u psů. Použití
obojků u koček je sporné. Pokud zvolíte tuto možnost, měly by být obojky
nasazeny volně, aby nedošlo k zachycení kočičky za plot či jinde. Pak je tu
ovšem riziko, že zvíře volně nasazený
obojek ztratí.
Spornou kategorií jsou také antiparazitární spreje, které mohou být účinné, pokud jsou aplikovány správně a
ve vhodném množství. U koček je ale
jejich aplikace velmi komplikovaná,
protože ty se spreje často bojí.
Pokud je zvířátko blechami už napadeno, mělo by být zároveň také odčerveno tabletou proti vnitřním parazitům,
jelikož blechy patří mezi hostitele
tasemnic. Někteří psi jsou velice citliví
na alergen v bleších slinách, a tak se u
nich může následně objevit alergie na
bleší kousnutí, která se projevuje výrazným zánětem kůže a olysalými zarudlými místy na kůži, zejména u kořene
ocasu. Je nutný antiparazitární program
a podávání vhodných antibiotik.
Proti borelióze, kterou přenášejí klíšťata,
je možné zvířátka naočkovat vakcínou.
Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vám
je zodpovíme osobně, telefonicky nebo
na našem e-mailu vetmeda@email.cz
MVDr. Petra Honomichlová,
veterinární klinika U Koupaliště

Uhelné sklady
Petr Gregor
Klášterec nad Ohří (sklad Ciboušov)
Mostecké uhlí:
OŘECH 2
200,- /q
OŘECH 1
280,- /q
KOSTKA
290,- /q

Jarní ceny uhlí
od 1. 4. 2011
Ledvické uhlí (cena jen do 31.5.11):
OŘECH 2
210,- /q
Brikety (cena jen do 14.5.11):
UNION 3
410,- /q
Dále nabízíme:
PÍSKY, ŠTĚRKY
1m3/850,-Kč
Skládání pásovým dopravníkem
dle možností za 300,- Kč.
Ceny uhlí jsou uvedeny při objednávce od 30q včetně dopravy a DPH.
Nad 30 km účtujeme dopravu.

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 30. června
Galerie Kryt
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ ZUŠ

12. června od 17 hodin
Kulturní dům
ORIENTÁLNÍ SHOW
Vstupné: 50,- Kč

do 30. září
Zámek - galerie Thun
VÝSTAVA
MINERÁLŮ A HORNICKÉ HISTORIE

12. června od 18 hodin
Zámek - nádvoří
KONCERT MARCELY HOLANOVÉ

4. června od 19 hodin
Zámek - renesanční sál
47. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU
LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Vystoupí: Chiaki Shima – klavír a Sanghee
Cheong – housle.
Vstupné: 80,- Kč
8. června od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
POSEZENÍ NA ZÁMKU 2
Moderátor Jiří Rámeš uvede ve své talk
show zpěváka Kamila Emanuela Gotta a
herce a kaskadéra Zdeňka Srstku.
Vstupné: 80,- Kč
9. června od 18 hodin
ZUŠ - velký sál
„LETNÍ“ KONCERT ŽÁKŮ
Vstupné 30,- Kč

15. června od 15 hodin
Kulturní dům
LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Zábavní pořad pro MŠ hudebního divadla Hnedle vedle
15. června od 18 hodin
Zámek
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ
Vstupné 30,- Kč
17. června od 8:30; 9:30 a 10:30 hod.
Zámek - renesanční sál
LOUTKOVÉ DIVADLO
KARLA MATĚJE KOPECKÉHO
a následná prohlídka expozice loutek
rodiny Kopeckých provázená autorem.
Délka komponovaného pořadu cca 50
minut. Kapacita sálu 70 míst. Nutná rezervace na telefonu: 602 194 099.
Vstupné: 20,- Kč

3. ročník Baletní a hudební přehlídky

KLOSTERLIN 2011
PROGRAM
10. června v 11 hodin - Nádvoří zámku
DIVOCÍ KONĚ – PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET
B. Martinů: Tobě ztracena
P. de Sarasate: Carmen pas de deux
J. Nohavica: Divocí koně
10. června v 18 hodin - Renesanční sál
VEČER HVĚZD – ANDREA KALIVODOVÁ
Výběr z písní
A. Dvořák: Cikánské písně
L. Janáček: Moravská lidová poezie v písních
B. Martinů: Písničky na jednu stránku
P. Eben: Písně nejtajnější
Klavírní doprovod: Ladislava Vondráčková
11. června ve 20 hodin - Nádvoří zámku
OPERNÍ A BALETNÍ GALAVEČER „MOZART A TI DRUZÍ“
Galavečer k 255. výročí narození W.A. Mozarta
Soprán: Marie Fajtová, sólistka Národního divadla v Praze
Mezzosoprán: Andrea Kalivodová, sólistka Státní opery Praha
Baryton: Jiří Hájek, sólista Národního divadla v Praze
Bas: Oleg Korotkov, sólista Státní opery Praha
Klavírní doprovod: Natálie Korotková
Sólisté baletu Státní opery Praha: Zuzana Hvízdalová a Michal Krčmář
Vstupenky v prodeji na zámku Klášterec nad Ohří (tel.: 474 375 436) a Informačním centru v Klášterci nad Ohří (tel.: 474 376 431).
Rezervace vstupenek na tel.: 602 715 782.
Změna programu vyhrazena

Zúčastněte se soutěže o volné vstupenky na

KLOSTERLIN 2011
Soutěž o 2 vstupenky na koncert A. Kalivodové (10. 6. v 18 hodin)
Přední česká mezzosopranistka Andrea Kalivodová je od roku 2005 sólistkou:
a)
Národního divadla v Praze
b)
Státní opery Praha
c)
Národního divadla v Brně
Soutěž o 2 vstupenky na závěrečný galavečer (11.6. ve 20 hodin)
Operní a baletní galavečer je věnován k 255. výročí narození významného
hudebního skladatele a klavírního virtuosa:
a)
G. Rossiniho
b)
G. Donizettiho
c)
W.A. Mozarta
Své odpovědi nám zašlete na emailovou adresu klnoviny@klnoviny.cz

Objednávky na telefonu 723 651 880
Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin
Děkujeme těm zákazníkům, kteří objednávky neodkládají na poslední chvíli.

Základní kynologická organizace v Klášterci nad Ohří pořádá

www.petrgregor.cz

18. června 2011 od 9.00 hodin na fotbalovém hřišti v Rašovicích

Závody agility
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Klášterec vyhrál důležitý zápas s Dobroměřicemi Ve „Fitku“ proběhla okresní soutěž v dětském aerobiku
FK Klášterec – JZD Dobroměřice
4 : 3 (1 : 0)
Ve 23. kole 1. A třídy krajského přeboru přivítal Klášterec na domácím
hřišti poslední tým soutěže JZD
Středohor Dobroměřice. Tomu šlo o
všechno, protože každý neúspěch
ho nezadržitelně posouvá k pádu
do nižší soutěže. Naopak Klášterec
potřeboval vyhrát, aby získal jistotu
udržení.
Chuť skórovat hostům rozhodně
nechyběla. Hendrychova střela v 6.
minutě z nebezpečné vzdálenosti
ale Gabrhela nevystrašila a skončila mimo. Lepší mušku měl domácí
Martin Moises, jeho pokus gólman
Starý vyrazil na roh. Ve 20. minutě
měl ovšem dobroměřický brankář
velké problémy s Moisesovou střelou z přímého kopu a hosté měli
velké štěstí, že se dobíhající Štádlík
nedostal k zakončení. O sedm minut
později opět zahrozil hostující Hendrych, když pronikl před kláštereckou branku. Jeho střelu z úhlu odrazil na roh Jaroslav Škultéty.
Potom přišla hvězdná pětiminutovka Tomáše Černého. Nejprve si
šikovně naběhl na Maříkův centr,
ale dobroměřická obrana byla o
chlup rychlejší. Ve 41. minutě pak
vzal odpovědnost čistě na svá bedra, prokličkoval hostující obranou
a s pomocí tyče dostal Klášterec do
vedení 1:0. Těsně před koncem prvního poločasu měl ještě srovnání na
své hlavě dobroměřický Kroupa, ale
naštěstí pro domácí mířil těsně vedle
Gabrhelovy branky.
Na začátku druhé části hry vzal osud
zápasu do svých rukou kapitán hostů Josef Plachý. Nádhernou a přesnou střelou z rohu srovnal na 1:1. S
remízou se ovšem domácí nehodlali

smířit. Střela Michala Škultétyho z 56.
minuty ještě skončila nad brankou
hostů. O tři minuty později bohužel
nedokázali Moises se Štádlíkem
potrestat hrubou chybu hostující
obrany. To se podařilo až za další dvě
minuty. Po nahrávce Petra Papouška
do vápna hostů téměř všichni přestali hrát, protože čekali, že rozhodčí
odpíská ofsajd. Jediný, kdo nečekal,
byl Josef Papoušek, hrál dál a vstřelil
druhý klášterecký gól. V 71. minutě se
po marných pokusech dočkal Michal
Škultéty. Michal Holeček poslal mezi
dobroměřické obránce přesnou přihrávku, Škultéty ji přesně zpracoval a
přestřelil gólmana Starého.
Jenže radost domácích z dvoubrankového vedení trvala jen minutu.
Pak se z přímého kopu trefil opět
dobroměřický kapitán Josef Plachý
a Gabrhel se musel červenat až ... u
kotníků.
O dvě minuty později však Klášterec
vedl opět o dvě branky. Domácím se
vyplatila důrazná hra před vápnem
hostů, která skončila tím, že míč se
přikutálel k Moisesovi a ten podstřelil dobroměřického gólmana.
Klášterec vedl 4:2 a nic nepomohly
protesty hostů, že domácí faulovali.
Infarktovému utkání však ani čtvrtý
gól nepřinesl uklidnění. V 77. minutě si před Gabrhela naběhl Pavel
Csonka a domácí měli velké štěstí, že
jeho střela letěla vysoko nad. O pět
minut později už tolik štěstí neměli.
K přímému kopu se opět postavil
dobroměřický kapitán a Gabrhel si
na míč opět ani nesáhl. Pět minut
před koncem utkání se ještě pokusil
změnit skóre domácí Mařík, ale ani
on ani nikdo z hostů už to nedokázal. Klášterec tak v důležitém zápase
porazil Dobroměřice 4:3.

Oddíl sport pro všechny pořádal 26.
května ve Fitku v Klášterci nad Ohří
okresní soutěž v dětském aerobiku.
Soutěže se zúčastnilo celkem 34 děvčat a chlapců. Soutěžilo se ve třech
kategoriích. V první kategorii do 7 let
se umístila na 1. místě Anetka Synková, na 2. místě Baruška Bernášková
a na 3. místě Deniska Opatová. V 2.
kategorii ve věku 8 – 10 let se na 1.
místě umístila Kristýna Plačková, na 2.
místě Romana Vojtková a na 3. místě
Kristýna Jedličková. Ve 3. kategorii se
na 1. místě umístila Tereza Svobodová,
na 2. místě Šárka Matějčková a 3. skončila Tereza Šulanová. Už teď se těšíme
na další ročník soutěže a doufáme, že
soutěžících bude přibývat.
Trenérky Fitka Klášterec

Na Roudnici nestačily

Zápasnické medaile z Nejdku

Poprvé v jarní části ústeckého přeboru ve volejbale se klášterecké hráčky
představily na domácích kurtech. Ve
sportovním areálu nastoupily ve dvojzápase proti družstvu Roudnice n. L.,
které suverénně vede soutěž. Klášterecké volejbalistky prohrály v 1 zápase
3:0 na sety. Ve druhém se sice podařilo
domácím hráčkám uhrát jeden set,
ale nakonec stejně podlehly Roudnici
3:1 na sety. Klášterec je v současnosti
na čtvrtém místě soutěže s náskokem
pěti bodů na páté Litoměřice a se
dvěma utkáními k dobru. V domácím
prostředí se klášterecké volejbalistky
představí opět 11. června ve dvojzápase proti Lovosické Lovochemii.

Na konci dubna se mladí klášterečtí zápasníci zúčastnili turnaje v Nejdku. V konkurenci sto dvaceti šesti závodníků dokázali získat jedno čtvrté, jedno třetí a dvě
druhá místa. Pouze bramborová medaile zbyla na Martina Struka v kategorii do
34 kilogramů. Bronzovou medaili si z Nejdku odvezl Radek Matuszný. Nejlépe si
pak vedli ve svých váhových kategoriích Zdeněk Mára a Robert Gorol, kteří získali
stříbrné medaile.

Malická nejlepší v Ústeckém kraji

Šachista Toman vyhrál krajský seriál Grand Prix
V polovině května se konal v Chomutově závěrečný 7. turnaj Grand Prix
ústeckého šachového svazu, Jarní
turnaj mládeže. Favoritem byl klášterecký šachista Ondřej Toman, který
měl pohodlný náskok a mohl si turnaj v klidu užívat.
„Ondra je bojovník, a tak přijel i tentokrát vyhrát,“ fandil svému odchovanci trenér šachistů Petr Gruss.
Vyhrát se sice Ondřeji Tomanovi
nepodařilo, ale i druhé místo ze 47
účastníků je obrovským úspěchem
a skvělým završením celkového
vítězství v celém seriálu Grand Prix.
Ondřej Toman nasbíral v seriálu celkem 118,5 bodu. Druhý Jan Šlampa
ze Sokola Údlice získal 111,5 bodu a
třetí Ta Van Duyen z SVČ Most 107,5
bodu.
„V kategorii mladších žáků hrál teprve

Svěřenci tenisové školy Pavla Špeldy a Romana Krause dokazují, že jsou jedni
z nejlepších v kraji. Hana Malická získala na přeborech v Hrádku nad Nisou již
4. titul přebornice kraje ve dvouhře i čtyřhře. Tímto si tato talentovaná tenistka
zajistila postup na mistrovství ČR ml. žákyň. Její týmová kolegyně Petra Novotná podlehla v semifinále ve třech setech Kudrové. Na přeborech mladších žáků
v Duchcově dokázal Pavel Bulín vybojovat dvě krásná druhá místa. Pavel si druhým místem zajistil postup na mistrovství ČR ml. žáků. Za oba trenéry bychom
chtěli poděkovat všem svěřencům i jejich rodičům.

svůj druhý turnaj v životě Ivan Kotlík
a jsem velmi rád za to, jak se snažil,“
pochvaloval si dalšího ze svých hráčů
trenér Gruss. „To, že Ivan vybojoval 2,5
bodu a 46. místo z 57 hráčů, je příjemTel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

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

ným překvapením. Tak držím palce,
aby těch bodů v další sezoně bylo více.“
V kategorii dorostu hráli za Klášterec
Helena Grussová a Drahomír Krásný. Grussová skončila v turnaji na 6.
místě, Krásný získal „bramborovou“
medaili.
„V seriálu Helena skončila na čtvrtém
místě s 93 body a chybějícími dvěma
turnaji,“ dodal na závěr Petr Gruss.
„Drahoš získal 12. místo za 55,5 bodu,
když odehrál jen tři turnaje. Pro dorostence je seriál jen tréninkem a setkáním
s kamarády, takže u nich nelze pohlížet
na výsledky jako na úspěch či neúspěch. Jsem rád za letošní sezonu, ne
vždy se daří, ale pokud jsou úspěchy,
tak to zahřeje. A ty letos určitě byly.“
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Nové
Novéčíslo
číslovyjde
vyjde16.
19. června 2008
2011
Uzávěrka příštího čísla je
08.06.
11. 6. 2008
2011
Uzávěrka pro inzerenty je
10.06.
13. 6. 2008
2011

