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Co je nového na zámku?
Rozhovor s ředitelem kláštereckého
zámku Ing. Petrem Hybnerem

„MP bude nekompromisní,“ varuje velitel Petr Hörbe
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Klášterecký zápasník ve službách chomutovského VALZAPu zazářil
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v posledních dnech mnozí z nás
sledují s napětím výsledky našich
sportovců na ZOH ve Vancouveru. Je
to stejné, jako jindy v životě, někdy
se daří méně, někdy více. V každém
případě je však nasazení sportovců
obdivuhodné. Také naše město mělo
na této akci zastoupení, v soutěži
sáňkařů nás reprezentoval Luboš Jíra
jedoucí ve dvojici s Matějem Kvíčalou.
V soutěži obsadili 18. místo, od vítěze
je však dělilo pouhých 1,958 vteřiny!
Zkuste si na hodinkách změřit dvě
vteřiny a uvidíte, jak krátká doba to
je, jak musí být těžké závodit v takové
konkurenci, kdy se do tohoto časového úseku vejde dalších šestnáct
dvojic. Děkuji oběma mladým sportovcům za jejich výkon, umístění a
reprezentaci na XXI. ZOH.
Jan Houška, starosta města

,

Klášterecký olympionik Luboš Jíra se vrátil domů zeptali jsme se ...

Sala terrena je jednou z dominant
našeho města. Její technický stav
ovšem není zrovna ideální a její
využití je podle mínění řady občanů
také minimální. Zeptali jsme se proto
ředitele zámku Ing. Petra Hybnera,
čeká-li v letošním roce na sala terrenu
něco převratného?

Reprezentanti ČR v jízdě na saních na OH ve Vancouveru. Zleva: Jakub Hyman, Matěj Kvíčala, Luboš Jíra a Ondřej Hyman.

Z olympijských her ve Vancouveru se po osmnácti dnech vrátil Luboš Jíra mladší, který reprezentoval nejen Českou republiku, ale také město Klášterec nad Ohří v jízdě na saních. Ve dvojici s Matějem Kvíčalou obsadili nakonec hezké osmnácté
místo. Při prvním startu na olympijských hrách je to určitě velký úspěch, ačkoli jak závodníci, tak jejich trenér Luboš Jíra
sen. čekali, že by se mohli umístit do šestnáctého místa. Rozhovor s našim úspěšným reprezentantem, který nám poskytl

těsně po příletu z Kanady, čtěte na straně 6.

Seniorům zpříjemní život nová vana

FINANČNÍ ÚŘAD V KADANI

INFORMUJE
Pro usnadnění podání daňových přiznání k dani z příjmů k termínu 31.3.
2010 bude možno daňová přiznání
podat i v salonku Městského úřadu v
Klášterci nad Ohří, a to ve dnech:

17.3. 2010 a 24.3. 2010
v době od 12.00 do 17.00 hodin.

Život v kláštereckém Domově pro seniory bude pro jeho obyvatele zase o něco
příjemnější. V úterý 16. února byla za
přítomnosti starosty Houšky a místostarosty Bilíka slavnostním přestřižením
pásky symbolicky předána do provozu
zbrusu nová ošetřovatelská vana.
Vanu, která poskytuje nejen perličkovou koupel, ale také podvodní a
cílenou masáž, využijí zdejší senioři v
rámci pravidelné fyzioterapie. „Ošetřovatelskou vanu bude obsluhovat naše
fyzioterapeutka s dlouholetou praxí a
bude tak zaručen odborný dohled. Na
samém začátku je ale velmi důležité především doporučení lékaře. Pokud u někoW Obyvatelky domova pro seniory symbolicky křtí novou ošetřovatelskou vanu.

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

ho vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
využití vany nedoporučí, pak to budeme
samozřejmě plně respektovat,“ říká ředitelka MÚSS Věra Bobisudová. Podle jejích slov se nová vana setkala u obyvatel
domova pro seniory s nadšením. „Senioři našeho domova hodnotí tuto službu
velmi pozitivně. Těší se na ni hlavně ti,
kteří by vzhledem ke svým pohybovým
problémům mohli jen s velkými obtížemi
využívat tyto služby mimo objekt, např. v
lázních nebo rehabilitačních střediscích.“
Aby čas strávený v nové vaně potěšil
nejen tělo, ale také zrak, byla celá místnost s ošetřovatelskou vanou kompletně zrekonstruována. Příjemné prostředí,
které doslova vybízí k relaxaci, dotváří
uklidňující barevná výmalba.
-lara-

www.klnoviny.cz

Sala terrena je rozhodně výstavní kousek, ale s jejím využitím je to trochu
problematické. Zajímavých nápadů už
bylo spoustu, ale většinou ztroskotaly
na nějakém technickém či provozním
detailu. V současné době se v sala terreně koná jednou za rok taneční festival Siraex a výstava fuchsií a jednou za
dva roky Eurokov. Určitě by si zasloužila
častější využití, ale momentálně není v
uspokojivém technickém stavu, ať už
jde o střechu, kudy zatéká, odlupující se
fasádu či o nevyhovující elektroinstalaci.
Vzhledem k architektonickému řešení
je velmi obtížné tento prostor ideálně
ozvučit, takže se tu nedají dost dobře
pořádat koncerty. Byl tu nápad vytvořit
v sala terreně jakési lapidárium, neboť
ve sklepeních zámku je mnoho soch,
ale tady je zase problém, co s expozicí
v době konání Eurokovu nebo festivalu
Siraex. Nemůžeme přece nainstalované
sochy neustále stěhovat. Nabízí se otázka, proč ze sala terreny neudělat krásnou letní cukrárnu... Odpověď je jednoduchá. Už teď je sala terrena „poutním
místem“ omladiny, která ji ničí, jak může.
Pokud by se uvnitř skrývalo vybavení
cukrárny, lákala by je určitě ještě mnohem víc. Takže smysluplné, stabilní a
přitom proveditelné využití sala terreny
se stále ještě hledá.
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ZPRAVODAJSTVÍ

Nepořádek mají na svědomí dospělí i děti
Jak se v uplynulých týdnech osobně přesvědčilo několik hříšníků, městská policie to
myslí s „bojem“ proti nepořádku u popelnic vážně. „Jen za posledních zhruba čtrnáct
dnů jsme řešili pět větších případů, kdy lidé vynosili ke kontejnerovým stáním velkoobjemový odpad, čímž porušili zákon. Nejvíce zásahů máme v ulicích Královehradecká a Mírová,
kde nám k určení konkrétních pachatelů velmi pomáhají kamery. V jednom případě jsme
dokonce využili i vnitřní kamerový systém v domě,“ seznámil nás s úspěchy kláštereckých
strážníků jejich velitel Petr Hörbe. „Některé případy jsme řešili pokutou přímo na místě, ty
složitější jdou k přestupkové komisi. Lidé se často vymlouvají, že o tom nic neví, ale osobně si
myslím, že třeba právě prostřednictvím Kláštereckých novin už dostali těch informací dost a
dost. Snažíme se, aby prevence a represe byly v rovnováze, ale v případě odpadů už nebudeme dělat žádné kompromisy,“ varuje Petr Hörbe. Fakt, že řada lidí vyhlášku města o nakládání s odpadem zcela ignoruje, dokládá i přiložený snímek pořízený minulý víkend v
ulici Lidická. Smutné je, že „zátiší s televizorem, postelí a šatníkem“ není v našem městě
žádnou výjimkou.

Firma ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Mezinárodní firma zabývající se výrobou elektrotechnických komponentů a komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozice:

Mistr výroby
• 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

Mzdová / Finanční účetní
• SŠ vzdělání ekonomického zaměření
• znalost metodiky a problematiky podvojného účetnictví
• znalost účetních standardů
• částečná znalost německého jazyka (anglický jazyk výhodou)
• znalost práce na PC (Windows, MS Office)
• řidičský průkaz sk. B
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost

Mistr kvality výroby

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Macešský vztah některých lidí ke svému okolí a městu dokresluje i následující, těžko
uvěřitelný případ, který před časem řešila městská policie. „Od léta loňského roku se na
nás stále častěji obraceli lidé bydlící v okolí tržnice se stížnostmi na rozsypané pytle s odpadky
za domy. Samozřejmě jsme pátrali po tom, kdo a proč to dělá. Nakonec jsme přišli na to, že
nepořádek má na svědomí několik dětí ve věku 12 až 13 let, které v pytlích s odpadky hledaly
nedopalky cigaret. Vytáhly z popelnice pytel, odnesly ho za dům, tam ho vysypaly, odpadky
prohrabaly a pak to vše nechaly, jak to bylo. Protože se tato skupinka zaměřila hlavně na
popelnice okolních restaurací, doporučili jsme provozovatelům, aby si je zamykali. Dopadlo
to tak, že děti nebyly líné si přinést pilku a zámky přepilovat. Právě při tom jsme je dopadli“ popisuje Petr Hörbe. Protože se jednalo o nezletilé pachatele, byl případ odložen.
To ovšem neznamená, že z toho malí výtržníci vyšli tak úplně hladce. „O celé věci jsme
samozřejmě informovali jak rodiče, tak sociální odbor. Přesto se to několikrát opakovalo.
Pokud byly děti přistiženy na místě, donutili jsme je nepořádek po sobě uklidit, v ostatních
případech zaplatí úklid rodiče,“ uzavírá líčení nedávné události Petr Hörbe.
-laraMĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Dle zákona č.128/2000 Sb., § 39 odst.1 zveřejňuje tímto záměr prodeje bytových jednotek, které jsou určeny k prodeji v III. etapě prodeje bytového fondu
Města Klášterce nad Ohří, a to dle Zásad prodeje bytového fondu Města Klášterce nad Ohří - obálkovou metodou
bytová jednotka 536/3 /2+1/ v 1.N.P. v ulici Lesní,
včetně spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku a společným prostorám
základní nabídková cena: 330.000,- Kč
Město Klášterec nad Ohří nabízí prodej uvedené bytové jednotky tomu žadateli, který učiní nejvyšší nabídku, přičemž tato nabídka nesmí být nižší, než
je uvedená základní nabídková cena. Podmínkou podání žádosti je složení
jistiny ve výši 10.000,- Kč na účet Města Klášterce nad Ohří.
Podrobné podmínky prodeje na www.muklasterec.cz (platí do 3.3. 2010)

Napsali jste do redakce ...
O jazyce českém, ale nejen o něm
Současný jazyk český dostává„na frak“ zhrubnutím jeho uživatelů, ale zažívá také obrodu významů některých slov. Jsou to např. slova šibal, kmotr, velrybář, rošťák… Šibal je
podle slovníku spisovné češtiny čtverák, šprýmař, šelma, ale také poněkud zastarale
podvodník, darebák, ničema, taškář, kmotr zase znamená zástupce dítěte při křtu, jednotlivce, který převzal nad něčím nebo nad někým ochranu, pomoc, záštitu, staršího
venkovana a neobratného, nespolečenského až přihlouplého člověka. Ve slovnících
p. Paroubka a p. Topolánka se ovšem slova šibal, kmotr a velrybář spojují s aktivitami
politických kolegů nebo politických odpůrců, hovoří-li se o „malých domů“ v případě zadávání veřejných zakázek, čerpání dotačních peněz, nabírání „černých duší“ do
základních organizací vlastních politických stran nebo stran politických odpůrců.
Zajímavé je slovo velrybář. O něm slovník mlčí. Asi je význam tohoto slova tak průhledný, že není co vysvětlovat. Přestože republika nemá moře, čile se u nás velrybářům daří.
A v Ústeckém kraji snad nejvíce. A dokonce i v Klášterci se velrybařilo. Vysvětlím. Heslem „velrybář“ se přihlašovali účelově najatí zájemci o členství v nejmenované politické straně v Teplicích, na základě toho hesla pak získali výhodu bezplatné konzumace
v daném restauračním zařízení. Výsledkem mělo být doplnění potřebných hlasů pro
ovlivnění poměrů v základní organizaci politické strany. A jak vypadalo velrybaření
v Klášterci? Podobně. S použitím pošpinění osobní cti oponentů a velrybaření se dílo
podařilo. A protože nejen děti mají rády hádanky, nechám na vás, abyste hádali, v které
to politické straně se v Klášterci velrybařilo. A než hádanku rozluštíte, poprosím vás,
abyste si přečetli text z prvního novoročního projevu prezidenta Václava Havla: Naše
země nevzkvétá. Cituji: „ Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: o republice samostatné, svobodné … o republice všestranně vzdělaných lidí, lidských, ekonomických, sociálních a politických.“ A tentýž Václav Havel v roce 2010 spolu s filozofem J.
Rupnikem říká: „Vládnout nám musí osobnosti, nikoliv mravní trosky. Hodnoty a elity,
zvláště pak politické, spolu souvisí.“ Politologové říkají, že Ústecký kraj ani napravo, ani
nalevo elitami v politice nehýří. Tento tolikrát zkoušený kraj si to nezaslouží. Proto je
třeba být v obraze, proto je třeba být stále ve střehu.
Jana Dimunová,
zastupitelka Za Klášterec lepší
Poznámka red.: Tento článek jste mohli číst již v Deníku Choutovska, kde vyšel pod titulkem „O jazyce českém, ale nejen o něm aneb v Klášterci se také „velrybařilo“ v rubrice Příspěvky čtenářů, došlo na adresu redakce ve středu 17. 2. 2010.

Policie informuje ...

• 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:
• odpovídající finanční ohodnocení
• finanční příspěvky na dovolenou a na vánoce
• 5 týdnů dovolené
• profesní vzdělávání a další zaměstnanecké výhody
Bližší informace na personálním oddělení:
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel.: 474 359 111
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz

Napsali jste do redakce ...
SEMINÁŘ U PANA STAROSTY
Naše škola zahájila spolupráci s kláštereckým městským úřadem, jehož vedení pro
studenty již dvou tříd uspořádalo seminář,
který se uskutečnil přímo v kanceláři starosty pana Jana Houšky. Ve čtvrtek 4. února navštívila městský úřad třída prima. Ve
středu 10. února pak třída septima a 3.G v
rámci výuky semináře společenských věd.
Mohu říci, že jsme byli velmi mile přivítáni
a pohoštěni. Prostřednictvím prezentace nás paní tajemnice Lenka Antolová
seznámila s volebním systémem našeho
státu. Poté jsme mohli pokládat libovolné
dotazy přímo panu starostovi. Dozvěděli jsme se informace o chodu našeho
města, včetně jeho rozpočtu. Byly nám
odhaleny výdaje na vánoční výzdobu či

předvánoční ohňostroj. Teď už víme, na
čem se město snaží ušetřit a do čeho se
naopak vyplatí investovat. Řešili jsme také
otázku nezaměstnanosti, které v našem
městě procentuálně hodně přibylo. A v
duchu podobných témat se odvíjela celá
debata. Pan starosta nám ochotně zodpověděl všechny naše dotazy a my mu
děkujeme za novou zkušenost a příjemný
zážitek. Z této návštěvy jsme si odnesli
mnoho užitečných informací, které je
dobré vědět. Doufáme, že takovýto program nebyl poslední a že i další žáci našeho gymnázia a odborné školy budou mít
možnost nahlédnout do bližšího chodu
našeho města i celého státu.
Lucie Hrubcová, studentka III.G

Že by novodobý „smrťák“? ...
X Na policejní oddělení v Klášterci na
Ohří se obrátil majitel chaty v Kotvině a
oznámil vloupání. Neznámý zloděj vnikl do opuštěného rekreačního stavení,
všechno zde prohledal a kromě staré,
obnošené bundy odcizil také motorovou
kosu. Škodu vyčíslil poškozený na necelých devět tisíc korun. Po pachateli krádeže pátrá policie.

Povedený synáček dopaden ...
X V Klášterci nad Ohří přijali oznámení o
krádeži v rodinném domě. Majitel uvedl,
že kdosi vnikl dovnitř a odnesl počítačovou sestavu za osm tisíc korun. Pachatele
nemuseli hledat daleko. Zakrátko bylo
zjištěno, že počítač odnesl syn majitele,
který zde nepravidelně žije. Odcizený
počítač obratem ruky prodal a peníze
použil na zaplacení dluhů. Při výslechu se
ke krádeži přiznal.

Příležitost dělá zloděje ...
X Na vlastní neopatrnost doplatila mladá žena z Klášterce nad Ohří. Při návratu
domů si odložila svou kabelku na schodiště u dveří do bytu a zapomněla na
ni. Toho neznámý zloděj využil, kabelku
sebral a zmizel. Kromě hotovosti ve výši
čtyři tisíce korun přišla žena o osobní
doklady a platební kartu. Skutek šetří policie jako neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.

S tím zřejmě nepočítal ...
X Klášterečtí policisté vykázali ze společného bydliště 23letého mladíka. Muž,
který žije ve společné domácnosti se
svou matkou, ji neustále napadá, uráží a
vyhrožuje. Jelikož bylo zjištěno, že případy
jsou stále častější a častější a syn se chová
agresivněji, bylo přistoupeno k jeho vykázání z bytu. Událost je šetřena jako přestupek proti občanskému soužití.

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

Chcete mít jistotu slušného jednání u nebankovního zdroje?

VOLEJTE:

724 677 035
víte, že ...
pokuty za dopravní přestupky bude
možné platit policistům od konce března platební kartou? Policie nový pilotní
projekt zatím spustí jen na dálnicích.
Podle toho, jak se osvědčí, bude zvažovat rozšíření této služby. Pokuty podle
ní bude možné zatím hradit platební
kartou pouze u policistů zasahujících v
16 rychlých dálničních passatech, které
budou vybaveny přenosným platebním
terminálem. Policie tak vychází vstříc
řidičům, kteří nemusí mít u sebe vždy
dostatek peněz v hotovosti. Po zavedení
bodového systému v roce 2006 se pokuty, které mohou vybírat policisté přímo
na místě, zvedly až na 2500 korun.

HERBALIFE
Nové vedení MO ČSSD v Klášterci nad Ohří
Na konci měsíce ledna tohoto roku jednali klášterečtí sociální demokraté. Na své
výroční členské schůzi projednávali mimo jiné aktuální vnitrostranické záležitosti a
úkoly, které před ně staví letošní supervolební rok. Došlo rovněž k volbě vedení místní
organizace na příští dva roky.
Po loňské rezignaci PaedDr. Miroslava Řebíčka byl do funkce předsedy zvolen Stanislav Pechouš ml. Změn doznalo také složení výboru místní organizace ČSSD – bude
pracovat ve složení: Miroslav Bilík, Milan Boguský, Ing. Jitka Briežniková a Martin Hřebíček.
Za MO ČSSD v Klášterci nad Ohří Miroslav Bilík

OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA
DLE VAŠICH POTŘEB
•
•
•
•

chcete být v dobré kondici?
chcete se cítit dobře?
chcete upravit svoji váhu?
chcete dosáhnout lepšího vzhledu?
Zkuste používal naše výrobky.
Informace na telefonu:
721 251 662

V lednu a únoru 20% sleva!
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Nezapomeňte na výměnu řidičských průkazů
Majitelé řidičských průkazů vydaných
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
by měli zbystřit. Právě jich se v letošním
roce dotkne povinná výměna dokladů.
První vlnu výměny řidičských průkazů
jsme zažili před třemi lety, kdy skončila platnost řidičákům vydaným od
července 1964 do 31. prosince 1993.
Poslední etapa nás pak čeká v roce

Městský ústav sociálních služeb
Klášterec nad Ohří
vyhlašuje výběrové řízení na místo

Zdravotní sestra
pro pracoviště Domov pro seniory
Požadované vzdělání:
• ÚSV – Střední zdravotnická škola
Požadované předpoklady:
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• odborná způsobilost
• osobní a morální předpoklady
Předpokládaný nástup

březen, duben 2010
Přihlášky s doloženým vzděláním, přehledem praxe a se strukturovaným životopisem zasílejte
do 5.3.2010
na adresu:
Městský ústav sociálních služeb,
Lípová 545,
431 51 Klášterec nad Ohří.
nebo e-mailem:
mussklno.kotkova@seznam.cz.
Výběrové řízení se uskuteční:
10.3.2010 (středa) od 8.00 hodin
v MÚSS v Klášterci
Bližší informace:
Jana Kotková,
tel. 474 375 414, 607 962 783

2013, kdy povinná výměna postihne
držitele řidičských průkazů vydaných
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004.
Důvody hromadné výměny řidičských
průkazů, která je zakotvena v zákoně č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, jsou dvojí: zavedení
nových ochranných prvků bránících
zneužití a zpřehlednění dosud panujícího chaosu, kdy v jednu chvíli platí
několik typů řidičáků. Zatímco v současné době máme v České republice
čtyři typy řidičských průkazů, od 1. ledna 2014 bude v platnosti pouze jeden.
O nové doklady si řidiči mohou zažádat
na příslušném pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
(v našem případě v Kadani). Spolu s
vyplněnou žádostí je třeba předložit
starý řidičský průkaz a jednu fotografii
formátu 35x45mm. Lhůta pro vydání
nového řidičského průkazu je do 20
dnů. Výměna řidičských průkazů, kterým v letošním roce končí platnost,
je zdarma. Pokud ovšem budete chtít
vydat nové doklady „expres“, tj. do 5
dnů, přijde vás to na 500 korun.
Nový řidičský průkaz má podobu plastové karty, obsahuje digitalizovanou
fotografii a podpis, logo EU a je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské
unie. Na rozdíl od dříve vydaávaných
řidičských průkazů má ale omezenou
dobu platnosti, a to maximálně 10 let.
Důvodem je kratší životnost plastové
karty.
I když se zdá, že zbývajících deset
měsíců je na výměnu řidičských průkazů dost času, ministerstvo dopravy
žádá řidiče, aby s výměnou neotáleli.
Pokud se totiž všichni nahrnou na

Speciální kontejnery pro zahrádkáře
Jak už jsme vás informovali na konci loňského roku,
město Klášterec nabídne
svým občanům další možnost třídění odpadu. Od
1. dubna přibudou ke stávajícím kontejnerům na
papír, sklo, PET lahve, textil
a boxu na elektrospotřebiče
z domácností také kontejnery na rostlinný biologický
rozložitelný odpad. Speciální sběrné nádoby hnědé
barvy budou rozmístěny
zatím v šesti lokalitách, a
to výhradně u rodinných
domů.
„Po jednom kontejneru bude v ulicích Sadová, Zahradní a Švermova a dále
v přilehlých částech Útočiště, Ciboušov a Klášterecká Jeseň. Nádoby budou
uzamykatelné a klíč pro občany bydlící v těchto lokalitách bude k dispozici za
20 korun na městském úřadě. Zpoplatněním klíčů chceme zamezit tomu, aby
do kontejneru mohl kdokoliv cokoliv vyhodit,“ vysvětluje Simona Nováková
z odboru životního prostředí.
„Zároveň chceme občany z těchto lokalit upozornit, že nádoby na směsný
komunální odpad se budou kontrolovat a v případě, že v nich bude odložen
biologicky rozložitelný odpad, nebude nádoba vyvezena. Hlídat se bude také
obsah kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Pokud dojde navzdory
těmto opatřením k opakovanému porušení podmínek, budeme muset kontejner z dané lokality stáhnout,“ varuje Simona Nováková. Co spadá pod
pojem „rostlinný biologický rozložitelný odpad“ vysvětluje vyhláška města, která do této kategorie zahrnuje listí, trávu, drobné větve, piliny či ořezky dřeva. Jak zdůrazňuje Simona Nováková, rozhodně se nejedná o zbytky
z kuchyně. Kontejnery budou vyváženy jednou týdně vždy bezprostředně po víkendu a pokud se novinka osvědčí, budou umístěny i v dalších
částech města. O přesných termínech zakoupení klíčů, instalaci nádob a
dnech vývozů vás budeme včas informovat prostřednictvím Kláštereckých novin a na internetových stánkách města www.klasterec.cz -larapříslušné úřady až na poslední chvíli,
hrozí, že opozdilci nedostanou nový
průkaz včas. Když je pak při silniční
kontrole přistihne policejní hlídka
se starým a tudíž neplatným řidičským průkazem, bude jim hrozit za
spáchaný přestupek pokuta až 2 500
korun.
Ze aktuálně zveřejněných statistik
ovšem vyplývá, že i přes opakované výzvy se většina řidičů dosud k
výměně nerozhoupala. Konkrétně
na Kadaňsku si do poloviny února
opatřilo nové doklady necelých 35 %
řidičů.
-lara-






  


   


střípky z rady ...
Ve čtvrtek 11. února se uskutečnila
63. schůze rady města. Přinášíme vám
několik z našeho pohledu zajímavých
bodů jednání. Rada města mimo jiné:
• schválila potvrzení ve funkci ředitelky
Bc. Jitky Vlkové, ředitelce Mateřské
školy, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540,
v souvislosti se sloučením mateřských
škol, a to s účinností od 01.07.2010;
• doporučila zastupitelstvu města
Klášterce nad Ohří schválit navýšení
základního kapitálu společnosti Lázní
Evženie a. s., o 4 mil. Kč na celkových
10. mil. Kč a schválit dotaci 1 mil. Kč pro
společnost Lázně Evženie a. s., za rok
2009 a uvolnit tyto prostředky z rozpočtu města pro rok 2010;
• uložila vedoucímu ORI pokračovat
v přípravných pracích na projektech
„Revitalizace areálu aquaparku“, „Realizace energetických úspor na objektu
zdravotního střediska“ a „Revitalizace
zámeckého parku –vegetační úpravy“;
• schválila vyhlášení poptávkového
řízení na dodavatele zakázky „Kulturní
dům Klášterec nad Ohří – výměna parket v hlavním sále“;
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele zakázky „Regenerace
panelového sídliště – Klášterec nad
Ohří –PANORAMA V. Etapa“;
• schválila zadání zakázky„Rekonstrukce
povrchů – ul. Ciboušovská, Klášterec
nad Ohří“ uchazeči Vodohospodářské
stavby s. r. o., Křižíkova 2393, Teplice;
• doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke kupní smlouvě
ze dne 02.10.2007 uzavřené mezi Městem Kláštercem nad Ohří a společností
CENTREPOINT VERNE a. s., spočívající
v prodloužení termínu úhrady kupní
ceny do 31.12.2010 s navýšením kupní
ceny o roční úrok ve výši 2 %;
• schválila zadání zakázky „Provoz letního kina a kina Svět“ uchazeči Evě
Vohánkové, bytem Klášterec nad Ohří,
IČ: 72622113
• doporučila zastupitelstvu města ve
smyslu § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů schválit
pořízení územního plánu Klášterce
nad Ohří.
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Zámek v roce 2010: skřítkové, minerály, klubové večery...
veň se zahájením tradiční výstavy minerálu a hornické historie, kterou zde pořádají
každoročně na jaře Severočeské doly. Součástí naší stálé expozice minerálů budou i
předměty z Národního muzea, ze zámeckých knihoven apod.
V souvislosti s rozšířením výstavy skřítků slibovala Vítězslava Klimtová také
její speciální nasvícení. Podařilo se to už
zrealizovat?
Osvětlení výstavy skřítků nebude tak jednoduché, jak jsme z počátku předpokládali. Specializovaná firma v současné době
připravuje nákresy a cenovou kalkulaci a
teprve podle toho se rozhodneme jak dál.
Prozatím jsme výstavu Vítězslavy Klimtové
nasvítili alespoň amatérsky – peklo je červené, vodník zelený – a myslím si, že už to ji
zase o trošku vylepšilo.
Ing. Petr Hybner
I když se to při pohledu z okna nezdá, blíží se
pomalu jaro a s ním i zahájení nové turistické sezóny. O tom, jak jsou na tuto důležitou
událost připraveni na kláštereckém zámku,
jsme si povídali s jeho ředitelem Ing. Petrem
Hybnerem.
Na začátku se nemůžeme zeptat na nic
jiného, než jak pokračuje příprava na
novou turistickou sezónu. Kdy nás čeká
oficiální zahájení a jaké novinky chystá
klášterecký zámek pro letošní rok?
Přípravě na novou sezónu jsme se věnovali prakticky celou zimu. Letošní sezóna
začíná oficiálně 1. dubna. Určitě navážeme
na osvědčenou novinku z loňského roku a
budeme mít až do konce září otevřeno každý den do 17 hodin, a to včetně pondělí. Pro
návštěvníky zámku se naprosto změní systém provázení. V současné době se dokončuje rekonstrukce pokladny, která bude
nově umístěna hned při vstupu na zámek.
V loňském roce proběhly zednické práce,
teď se penetrovala podlaha a vyrábí se
nábytek. Z nové pokladny se budou moci
návštěvníci rozptýlit do čtyř prohlídkových
okruhů, které jsme také trošku pozměnili.
Ve stejné podobě zůstává v podstatě pouze
prohlídka muzea českého porcelánu. Prohlídku čínského porcelánu, kam se do této
doby chodilo velice málo, obohatí spojení
s prohlídkou zámeckého areálu a Thunské
hrobky. Expozice skřítků Pohádková země
Vítězslavy Klimtové se významně rozšířila
a loutky Matěje Kopeckého se přesunuly
do sklepních prostor pod věží. K tomuto
prohlídkovému okruhu bude jako bonus
přidána ještě prohlídka zámecké věže, kde
budou i v letošním roce pokračovat výstavy fotografií. Poslední tzv. výstavní okruh
nabídne zájemcům prohlídku všech výstav,
které momentálně na zámku probíhají.
Půjde jak o výstavy v galerii Thun či v renesančním sále, tak také o mineralogickou
expozici a výstavy ve věži. Každý ze čtyř prohlídkových okruhů je sestaven tak, aby trval
zhruba hodinu.

foto: www.profifotoart.cz

Noví občánci města

Co dalšího kromě již zmíněné nové
pokladny a pozměněných prohlídkových okruhů nabídne klášterecký zámek
svým návštěvníkům v letošním roce?
Úplnou novinkou bude dlouhou dobu
budovaná a zatím nikdy nedobudovaná
výstava minerálů z okolí Klášterce, konkrétně z Ciboušova a dalších lokalit. Stálá
expozice bude umístěná v chodbě naproti
stávající galerii Thun. Prostory jsou už téměř
hotové. Otevření nové výstavy směřujeme
k datu 15. dubna, tak aby proběhlo záro-

Novinkou, kterou jste po svém příchodu do funkce ředitele na kláštereckém
zámku zavedl, byly tzv. klubové večery. Inspiroval jste se tehdy podobnými
akcemi pořádanými v sousední Kadani.
Jak přijala klubové večery klášterecká
veřejnost? Je o ně zájem a budete v nich
pokračovat také letos?
Všechny tři klubové večery - Dámský klub,
Zadáno pro dámy i Večer na téma... - si našly
své věrné diváky. Na dámské klubové večery
chodí stabilně zhruba šest desítek návštěvnic, což je vzhledem k nevelkým prostorám
na zámku tak akorát. Více lidí by se sem ani
nevešlo. V případě pořadu Večer na téma...,
který se za pěkného počasí pořádá venku,
je nabízená kapacita samozřejmě větší.
Lidé, kteří pořady navštěvují, odchází spokojeni. Od těch ostatních jsem sice žádný
pozitivní ohlas neslyšel, ale na druhou stranu ani negativní, což bývá v naší republice
znamením toho, že je to asi v pořádku.
Vedle komornějších akcí, jakými jsou
koncerty, výstavy nebo právě klubové večery, tvořily v minulosti součást
kulturní nabídky zámku také akce pro
širokou veřejnost - zámecké slavnosti,
Velikonoce na zámku... Dočkají se jich
návštěvníci také v letošním roce?
Co se týče velkých akcí typu zámecké
slavnosti, čeká nás v letošním roce trochu
útlum. Finance jsou jednou dané a s tím
moc nenaděláme. Města si mohou dovolit
uspořádat pár stěžejních akcí bez vstupného – Promenády v Klášterci nebo Císařský den v Kadani – ale to my si s ohledem
na rozpočet dovolit nemůžeme. Takže
budeme dál vybírat na všech akcích alespoň minimální vstupné, i když s tím jsou
spojeny určité problémy. Nějaké změny
nás čekají, ale neopustíme samozřejmě
všechny akce. První z nich budou tradiční
velikonoční oslavy na zámku, které zaměříme ještě trochu víc než v minulých letech
na děti. Připraveno je například vystoupení
dětského orchestru základní umělecké školy nebo několik divadelních pohádek. Další
akce věnovaná hlavně dětem se uskuteční
v květnu. Tentokrát nebudeme s naším programem konkurovat jedné nejmenované
politické straně, která chystá v zámeckém
parku oslavy Svátku práce, ale posuneme
se až na 22. května, kdy se na nádvoří uskuteční akce s názvem Pohádkový zámek.
Protože jsme v loňském roce nemohli kvůli
nedostatku financí uspořádat plánované
Klobáskobraní, chystáme pro letošní rok
náhradu. Švejkobraní, jak jsme akci nazvali,
se uskuteční v září a jak už název napovídá,
půjde o oslavu staročeských písniček, čes-

kého piva a dobrého jídla.
Jak se kláštereckému zámku daří v konkurenci s ostatními kulturními památkami v regionu? Je o něj mezi turisty
zájem? Jaká byla vůbec návštěvnost v
loňském roce?
Pokud jde o návštěvnost, tak si určitě
nemůžeme stěžovat. V roce 2009 jsme
na kláštereckém zámku přivítali 22 500
návštěvníků, což z nás dělá s přehledem
nejnavštěvovanější památku na Chomutovsku. Druhá v pořadí – hrad Hasištejn
- má návštěvnost poloviční a zámek Krásný
Dvůr, známý z tolika filmů a pohádek, navštívilo loni asi jen 7,5 tisíce lidí. Klášterecký
zámek je dokonce pátou nejnavštěvovanější památkou v Ústeckém kraji.
K rostoucí návštěvnosti určitě přispívá i
lepší propagace. Velký zájem médií se strhl
kolem výstavy tužek Vladimíra Jindry, informace o ní se objevila ve všech celostátních
televizích. V lednu se ve sklepních prostorách výstavy loutek Matěje Kopeckého
uskutečnilo natáčení videoklipu teplické
rockové kapely Fate Magazine, který se v
těchto dnech premiérově objevil na TV
Óčko a na MTV. Hned týden nato tu Česká
televize natáčela skeče do pořadu Retro o
historii porcelánu a to nemluvím o spoustě
rozhovorů, které jsme já i paní Řezníčková
předtočili pro pravidelná nedělní povídání
o porcelánu pro ČRo Sever.
Navíc se konečně rozjela tvorba nových
propagačních materiálů, které připravujeme ve spolupráci s německou stranou a
Červeným Hrádkem. Na projekt „Společný
marketing zámků a hradů v Krušnohoří“
jsme dostali peníze z evropských fondů, za
které bychom chtěli pořídit nejen tištěné
propagační materiály, ale také zvukové
průvodce či nový informační systém na
zámku. Nedílnou součástí propagace jsou
také internetové stránky zámku, které mají
vysokou návštěvnost. Je to určitě dáno i tím,
že se pravidelně aktualizují, nejsou to takové ty stránky, kam se po měsíci podíváte a
vše je při starém. Návštěvníkům stránek se
snažíme neustále přinášet nové informace
o plánovaných akcích i příspěvky z akcí již
uskutečněných, včetně spousty fotografií.
-lara & rony-

Nová rolba zachránila zasněženou Alšovku

Když jsme přesně před rokem navštívili
zimní areál na Alšovce, nepanovala tehdy
ze strany obsluhy sjezdovky ani trochu
dobrá nálada. „Máme k dispozici jednu
stařičkou rolbu, která si už své odpracovala.

Výsuv, pravá kůže
Původní cena: 37 000,- Kč

Cena: 24.900,- Kč
Provozní doba:
Po - Pá 11.00 - 18.00 hod.
So
10.00 - 15.00 hod.

Jirkovská 5360, Chomutov
Nákupní zóna Otvice
(u kruhového objezdu)

tel.: 474 654 838, 777 006 542

www.gauc.cz

SUPER CENY!

Michaela Kačeriaková

Matěj Ježek

Ondřej Ježek

Pavel Kopp

Dominik Šíma

Elli Polívková

Jan Kocáb

Danny Nicolas Dvořák

David Pernet

Veronika Griešová

Dvaadvacet let provozu se na ní podepsalo
a letos vypověděla službu navždy. Utržení
hydromotoru je vážná závada. Stalo se nám
to už potřetí. Vždy jsme to opravili, ale teď
je to na velmi špatném místě. Budeme rádi,
když se nám podaří rolbu ze spodní části
sjezdovky dostat na vrchol k silnici a tím její
služba na Alšovce skončí. Nemám už chuť
do toho stroje lézt, je to jako bych strkal hlavu do oprátky, protože riziko, že bych mohl
někoho zranit, je opravdu velké,“ neskrýval
před rokem své obavy Vladimír Klíma.
Zajímalo nás tedy, jaká je situace letos, kdy
zima ani trochu nešetřila s nadílkou sněhu
a vypadá to, že se ještě nějaký čas udrží.
„Když zastupitelstvo na jaře loňského roku po
jednáních schválilo, že město zakoupí novou
rolbu, hodně se mi ulevilo. Sice se nepořídila
rolba úplně nová, ale repasovaná, ale i tak je
to pokrok! Zaplaťpánbůh, že se to povedlo,
protože ta letošní zima je opravdová a neumím si představit, jak bychom to dělali s tou
starou „babičkou“,“ ocenil loňské kladné
rozhodnutí kláštereckého zastupitelstva
Vladimír Klíma, s kterým jsme si povídali
nejen o nové rolbě, ale také o strastech a
radostech členů Horské služby, která se
o areál Alšovky stará. Obsáhlý rozhovor s
Vladimírem Klímou o tom, jaká byla letošní sezóna, co se povedlo a co by naopak
na Alšovce potřebovali návštěvníci nejvíce
a jak se například svádí marný boj s řidiči
čtyřkolek, vám přineseme v příštím vydání
Kláštereckých novin.
-ronyKlára Honalová

ŘÁDKOVÁ
Prodám byt 2+1 Na Vyhlídce
(55m2). Zatepleno, nová fasáda, plastová okna. Pěkný byt.
Cena dohodou. Možno i na
splátky.
Tel.: 773 943 803
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Napsali jste do redakce ...
Oslavy v Domově pro seniory - Valentýnská zábava
Oslavy svátku zamilovaných se staly
v našem domově již tradici. Není to sice
svátek blízký naší cílové skupině, ale je
to další příležitost, jak našim uživatelům
zpříjemnit každodenní starosti. Obzvláště v zimním období, kdy je pro naše
seniory obtížné pohybovat se v terénu,
je naší snahou zahnat tímto špatnou,
někdy až depresivní náladu.
Hudba i občerstvení působí pozitivně
nejen na naše uživatele, ale i zaměstnance. Oslavy byly spojeny s karnevalem
masek, které si připravovali sami senioři
ve spolupráci s úsekem ergoterapie a
fyzioterapie našeho domova.
Věra Bobisudová
ředitelka MÚSS

Folková Evža za dveřmi aneb „Předskokana“ nám bude dělat Karel Gott
Je to skoro neuvěřitelné, ale rok uplynul
jako oblak páry a na na pódiu kulturního
domu se opět představí folkaři a písničkáři na dalším ročníku Folkové Evži. Tak jako
loni proběhne téměř na první jarní den.
Vlastně se o jeden den mine, protože tóny
Evži zazní v sobotu 20. března přesně v 18
hodin a „muziky bude hodně až do půlnoci,“
slibuje Pepa Štross, duchovní taťka tohoto
oblíbeného jednodenního festivalu.
„Ručím za to, že tam opět budou prvotřídní
muzikanti, i když všichni třeba nemají takový
věhlas jako Žalman nebo Nezmaři,“ dušoval
se při našem dotazu, jestli dopředu odtajní
letošní program. „Ze známých jmen vystoupí legendární dvojice Miroslav Paleček a
Michal Janík, už to je důvod, proč si nenechat
Evžu ujít. Něžné pokolení bude mít zastoupení v Simoně Klímové ze Slaného. Sice ji moc
neznám, ale objevil jsem ji u Jindry Kejaka na
Droužkovickém festivalu před dvěma lety.
Těch holek - písničkářek je jak šafránu a ona
je dobrá. Znáš to, holky „zasvítí“ jako studentky a pak toho nechají, většinou se věnujou
rodině a zpěv jsem stranou,“ povzdechl si
Pepa Štross.
„Letos nebude chybět ani Devítka, která
měla loni velký úspěch, tak jsme ji pozvali
znovu. Jsem rád, že se mi podařilo do Klášterce dostat Vojtu Zíchu s Druhou mízou,
protože on je jeden z nejlepších, možná úplně nejlepší hráč na banjo v České republice.
Možná si ho někteří budou pamatovat, když
hrál se Žalmanem. Další vystupující budou
Stráníci, kteří se opírají především o repertoár
legendárního folkového tria Peter, Paul and
Mary. Fakt moc pěkný věci, velice pohodová
muzika,“ rozplýval se Pepa a pokračoval v
představování dalších dvou kapel, které se
na Evže předvedou. „Jindřichohradeckou
kapelu Jen tak tak folkařům asi moc představovat nemusím, jsem rád, že přijedou a s nimi
i Bob a Bobci. To je taková miloučká kapela z
Duchcova, ti se budou líbit.“
O tom, proč se koná Folková Evža už v
březnu, jsme psali několikrát a Pepovi se
potvrdilo jeho rozhodnutí konat tento festival v tak brzkém termínu. „Plno přátel mi
volá a jsou rádi, že je Evža tak brzo, protože se
podobné festival v tuto dobu nikde nekonají.

Pepa Štross
Volají, že přijedou, protože mají po zimě už
absťák a ta letošní zima je hnusná, příšerná
a dlouhá, tak doufám, že ten první jarní den
krásně oslavíme.“
Jaká bude letos návštěvnost, si ale dopředu
netroufne odhadnout. Jeho přáním je, aby
diváci přišli v minimálně stejném počtu
jako loni. „Plno bylo určitě kvůli Nezmarům,
protože oni jsou ohromní tahouni, ale věřím,
že lidé přijdou i tentokrát. Nemůžu zvát
Nezmary každý rok, ale ob rok by to snad šlo,
aby se nakonec návštěvníkům ještě nezajedli,“
prozrazuje už dopředu něco z pod pokličky
Pepa Štross, který si ale loňskou Evžu neužil
tak, jak si představoval. Problémy s bolavými zády ho těsně před zahájením Evži
dostaly do nemocnice. „Vypadá to, že letos
bude zdraví sloužit, záda drží, nehraju si už na
mladíka a držím se v teple. Kupodivu mě ještě
letos nepřekvapila chřipka, tak doufám, že mě
neskolí právě na Evžu. Tentokrát bych tam ale
došel třeba po čtyrech. Hrozně rád vzpomínám, jak mě všichni zdravili loni po telefonu
do nemocnice , jak by řekl Cimrman: i kroupu
jsem uronil. A za to bych jim chtěl letos poděkovat. Dlužím jim to,“ zavrhuje ten nejčernější scénář a dodává: „nejvíce si loňskou Evžu

Klubový večer pro ženy ovládla grafologie
Ve čtvrtek 11. února se na kláštereckém zámku uskutečnil první klubový pořad roku
2010. Leona Hrnková, známá především z módních přehlídek Faces 94, uvedla první
Dámský klub v letošním roce. Tentokrát si vybrala téma „Grafologie“. Hostem večera,
který proběhl v příjemné atmosféře velkého renesančního sálu, byla grafoložka Blanka
Pevná. Zajímavé povídání doplnily krásné modelky, které předvedly několik neméně
krásných kolekcí šatů z Boutique Lucie Kadaň.
-rony-

pochvaluje moje žena. Prý byla nejklidnější a
protože všem tvrdí, že Štross je dobře utajený
cholerik, vůbec jsem jí prý nechyběl, takže to
na Evže byla pohoda.“
Možná, že jste zaregistrovali, že v programu
nebude vystoupení Pepy Štrosse. Rozhodl
se totiž, že se letos představí jen jako moderátor a má k tomu pádný důvod. „Rozjel jsem
folkové kavárničky v kulturáku, které pořádám 2x do roka (v září a předvánoční). A to si
myslím, že stačí, nerad bych to tady v Klášterci
přeštrossoval. Ale když už jsme se k těm mým
kavárničkám dostali, tak můžu prozradit, že
v září bych chtěl pozvat Jindru Kejaka, se kterým je vždycky legrace. Na vánoční čas mám
v plánu komornější program, chci pozvat
Roháče, kteří mají fantastické komorní pásmo. Ale to je ještě daleko.“
Folková Evža už tedy čeká na startu a milovníci folku se mohou dopředu těšit nejen na
perfektně sestavený program, ale hlavně
na příjemnou pohodu, dobrou muziku a
určitě i spoustu humoru. Protože, jak nám
Pepa prozradil, má připravených spoustu historek a diváci si přijdou na své. Také
vzkazuje, abyste si nezapomněli penízky.
Alespoň ti z vás, kteří zatouží po koupi CD
nebo DVD. Podle našich informací by se v
Klášterci mohlo objevit zbrusu nové CD
Miroslava Palečka s písničkami Voskovce a
Wericha.
Vstupné je téměř za „lidovku“, tak ještě
dobrou náladu s sebou a sejdeme se na
Evže. A Pepa Štross vzkazuje, že prkna
kláštereckého pódia budou ještě pořádně
rozpálená. Není se co divit, protože - jak s
velkou nadsázkou dodává - předskokana
Folkové Evže bude tentokrát dělat jeden
z největších mistrů - Karel Gott, který má
v „kulturáku“ své vystoupení jen čtyři dny
před zahájením klášterckého folkového
festivalu.
- rony-

Město Klášterec nad Ohří
Vás srdečně zve na

4. setkání občanů zaniklých obcí
Vernéřova. Mikulovic, Pavlova,
Potočné, Prunéřova a Kralup,
které se koná dne 6. 3. 2010 od 17 hodin
v Kulturním domě v Klášterci nad Ohří
Večerem Vás bude provázet hudba Milana
Baranijaka. Těšíme se na Vaši účast
Za přípravný výbor:
Hana Tschakertová
Miloslav Král
tel.: 604 509 193

!!! POZOR !!!
znovuotevřená
ZÁSTAVÁRNA
v ulici Nádražní 189 (vedle Městské policie)

vykupujeme a zastavujeme
vše možné
za opravdu nízký úrok!

!!! POZOR !!!

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 3. března
Galerie Kryt
DUŠE V ULITĚ
Výstava fotografií Aleše Blechy
25. února od 18 hodin
Zámek – hudební salonek
ZADÁNO PRO DÁMY!
Odpočinek v příjemném prostředí, popovídání si u dobrého občerstvení, zajímavé
besedy...
25. a 26. února v 18 hodin
Kino Svět
FAME - CESTA ZA SLÁVOU
USA 2009, 100 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč
27. února od 14 do 16.30 hodin
Kulturní dům
DĚTSKÝ KARNEVAL S DIVADLEM
POHÁDKA
Velká zábavná show - dětská diskotéka – soutěže - soutěž o nejhezčí masky
– skluzavka.
Vstupné: 70,- Kč
27. února v 18 hodin
Kino Svět
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
USA 2009, 130 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

4. až 25. března
Zámek – Galerie Thun
PROČ NE?
Vystavují: Jitka Kůsová – obrazy a plastiky,
Michaela Šindelářová – fotografie, Nikol
Beranová – keramika, Václava Štěpánová
– obrazy, …..a možná i já?
Zahájení 4. března v 17 hodin ve velkém
renesančním sále
5. března až 6. dubna
Galerie Kryt
Karel Gott: Obrazy
Vernisáž výstavy proběhne 5. března od
17 hodin
5. března v 19 hodin
Kino Svět
ZOUFALCI
ČR 2009, 97 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
6. března od 17 do 24 hodin
Kulturní dům
SRAZ BÝVALÝCH OBČANŮVERNÉŘOVA
A OSTATNÍCH ZANIKLÝCH OBCÍ
6. března v 19 hodin
Kino Svět
3 SEZÓNY V PEKLE
ČR/SR/Německo 2009, 110 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

náš
tip

12. 3. pátek a 13. 3. sobota v 19.00 hodin

KAWASAKINO RŮŽE
ČR 2009, 95 minut. ČR 2009, 95 minut.

Kulturní dům
Drama Jana Hřebejka
podle scénáře Petra Jarchovského.
Středobod
příběhu tvoří postava
renomovaného psychiatra (Martin Huba), morální
autority, který má u příležitosti výročí založení
republiky získat významné státní ocenění. Právě
připravovaný slavnostní
akt se stane katalyzátorem
událostí, které na povrch
vyplaví hříchy minulosti,
jež mu můžou zlomit vaz. Zeť, který žárlí na svého tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme, zda je obvinění oprávněné nebo není. A pokud ano, zda se
vše odehrálo způsobem, jakým je to prezentováno. Sledujeme informaci, která
se na počátku jeví jako pomluva a hřích, který se odehrál v minulosti, a začíná
postupně měnit životy lidí a vytvářet paradoxní situace. Pozorujeme jednotlivé
postavy, jak na toto obvinění reagují, hájí ho nebo zpochybňují..
Mládeži přístupné, Vstupné: 70,- Kč
3. března od 19 hodin
Kulturní dům
DAUN AP
Autorské představení divadelního souboru Kandrdas Junior ze Základní umělecké školy
Vstupné: 40,- Kč

10. března od 19 hodin
Kulturní dům
PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA
Repríza divadelní hry. Hraje divadlo Zdrhovadlo ke 40. výročí divadla v Klášterci
nad Ohří.
Vstupné: 40 Kč / KMD: 20 Kč

3. března v 19 hodin
Kino Svět
MUŽ Z LONDÝNA
Maďarsko/Německo/Francie 2007, 132
minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč

10. března v 19 hodin
Kino Svět
SMLOUVA S VRAHEM
Finsko/Švédsko/Francie/VB/SRN 1990, 80
minut, české titulky. Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
zajišťuje veškeré služby spojené s pohřbením Vašich drahých zesnulých v obřadní síni v Kadani, Perštejně a celé ČR.
Civilní i církevní pohřby
v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří.
Novinka: pojištění pohřbu PIETA. Možnost předplacení
si pohřbu. Informace v kanceláři pohřební služby.
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

„Olympiádu ve Vancouveru jsem si užil,“ říká spokojeně Luboš Jíra
„Ve Vancouveru uvidíme,“ nechal se slyšet před odletem na zimní olympiádu trenér
Jíra. „Jsou to mladí kluci, jedou vlastně na zkušenou. Olympijské hry jsou velká atmosféra, může působit nervozita. Když to vezmu reálně, tak máme na šestnácté místo.
Když to bude lepší, tak je to pro kluky super.“ Na stejné tiskovce mluvil o svých šancích
podobně i Luboš Jíra mladší: „Budu se snažit zajet co nejlépe. Dvě pěkný, vyrovnaný
jízdy a výsledek se dostaví sám. Budu spokojený do patnáctého místa, ale když to bude
lepší, nebudu se zlobit.“
Lepší to sice nebylo, ale náš olympionik nemusí vůbec truchlit. A po návratu také
smutný nebyl. Jen unavený z více než dvanáctihodinového letu. Přesto si našel čas
zajít k nám do redakce podělit se o zážitky z dalekého Whistleru, kde se konala
většina olympijských disciplín. „Hned po příletu nás autobus odvezl do olympijské
vesnice ve Whistleru,“ vzpomínal Jíra mladší. „Ubytovali jsme se, dostali informace,
co se kde nachází, a pak začala příprava v posilovně. Týden jsme byli ve vesnici a pak
nám začaly tréninky přímo na dráze.“ Ještě před olympiádou si klášterecký závodník
dráhu ve Whistleru pochvaloval. Se svým kolegou ji měli odzkoušenou a oběma
se zamlouvala. Hned první tréninková jízda však skončila pádem. „No, první jízdu
jsme spadli, jak jsme dráhu zkoušeli. Pak už to bylo dobrý, ale kvůli sníženému startu
nebyly ty tréninkové jízdy nic moc.“ (Jen pro připomenutí: start sáňkařských soutěží
byl snížen kvůli smrtelné nehodě gruzínského reprezentanta Nodara Kumaritašviliho.) Jíra s Kvíčalou absolvovali sedm tréninkových jízd. Samotný závod ovšem
nedopadl tak úplně podle jejich představ. V zatáčce, kde nešťastně skončila jízda
Luboš Jíra a trenér Luboš Jíra sen.
gruzínského závodníka, zaváhali také Jíra s Kvíčalou. „Najeli jsme do té zatáčky pozdě a vyhodilo nás to k těm prknům nahoře, tak jsme to museli víc odřídit, ale
ustáli jsme to. Druhá jízda byla horší. Tam jsme to pokazili hned po startu a
pak ještě v cílové zatáčce.“ S první jízdou obou závodníků byl spokojen i
trenér Jíra sen.: „Po první jízdě to vypadalo nadějně. Šestnácté místo bylo na
Na začátku února se kláštenaše poměry docela slušný. Druhou jízdu ale kluci pokazili a dopadli tak, jak
recký zápasník Nikolas Šarsi vlastně stáli ve světovém poháru. Jak to asi mělo být, tak to i dopadlo.“
kézy zúčastnil Mistrovství
Ačkoli podmínky v olympijské vesnici se kvůli bezpečnosti blížily vojenČeské republiky, které se
skému táboru, včetně bezpečnostních rámů, nemohl si olympionik Jíra
konalo v Prostějově.
atmosféru her vynachválit. „Hned první den, když jsme šli do města, byla
„Stal jsem se mistrem ČR ve
všude úžasná atmosféra. Všichni si nás fotili, bylo to super. Užívali jsme si to,“
váhové kategorii do padesázavzpomínal na první dny v olympijské vesnici a celkový dojem z Vanti kilogramů,“ pochlubil se
couveru okomentoval jednou větou: „Já jsem byl hlavně spokojený, že
Nikolas Šarkézy, který běžjsem se na olympiádu dostal.“
ně závodí v kategorii kadeOsmnácté místo na první olympiádě v životě je pro oba závodníky veltů. Na konci ledna tomu
kým úspěchem a dobrým základem pro další hry, které se konají v roce
však bylo jinak. „To jsem
2014 v ruské Soči.
se zúčastnil Mistrovství ČR
„Příští olympiáda je plánu,“ usmíval se náš reprezentant. „Snad to vyjde.“
juniorů v Jihlavě,“ vysvětloTrenér Jíra je ale v hodnocení další olympijské účasti střízlivější: „To je ještě
val Šarkézy. „Tentokrát jsem
hodně daleko. Čtyři roky jsou dlouhá doba. Je to hodně dřiny a příprav a uvinastoupil za juniory a skončil
díme, jak to bude pokračovat dál. Dneska se to ještě nedá říct. Nezáleží jen na
výkonu sportovců, ale také na sponzorech a penězích, musí se pořídit nové jsem na druhém místě.“ Ani to ještě nebyl konečný součet úspěchů mladého zápasníka. O uplynulém víkendu ho čekal souboj na žíněnkách v
saně... Je to jedno k druhýmu a musíme se k tomu postupně dopracovat.“
Po náročných dnech ve Whistleru teď čeká našeho závodníka zasloužený Hradci Králové na MČR ve volném stylu a zde svoji sbírku medailí zkomodpočinek. „V nejbližší době nás čeká volno, rehabilitace a Luboše samo- pletoval. V kategorii do 55 kg vybojoval bronz. Klášterecký zápasnický
zřejmě škola,“ nastínil plány na nejbližší období trenér Jíra. „Teď je nutné si odchovanec se mimo těchto úspěchů může také pochlubit, že kromě
domácího klubu ASK VALZAP Chomutov startuje v současné době
odpočinout, aby se od dubna mohlo zase trénovat.“
také za reprezentaci České republiky v kategorii kadetů.

Nikolas Šarkézy
3x na MČR = 3x medaile !

Hokejisté vystřízlivěli z vítězné euforie, jsou druzí v tabulce

HC Klášterec nad Ohří – HC Stadion Litoměřice
1:6 (1:1, 0:3, 0:2)
Po krásné sérii osmi výher v řadě přivítali klášterečtí hokejisté na domácím ledě Litoměřice. Třetí tým druholigové
tabulky byl odhodlán kláštereckou sérii přerušit a také se
mu to nakonec povedlo. Už na konci druhé minuty utekl
domácí obraně Ladislav Slížek, vychutnal si Damaška a
dostal Litoměřice do vedení. Na druhé straně na začátku
šesté minuty překvapil Ladislav Řezníček litoměřickou
obranu i gólmana Volkeho a zavěsil do sítě vyrovnávací
gól. Ale to bylo v utkání ze strany Klášterce vše.
Podobně jako v první části vyšel hostům i začátek druhé
třetiny. Po třiasedmdesáti vteřinách se před Damaškem
ocitl úplně volný Milan Buďa a Litoměřice opět vedly. O
sedm minut později to už bylo 3:1 pro hosty, když se před
domácí brankou podruhé prosadil Ladislav Slížek. Na 4:1
zvyšoval necelou minutu před koncem druhé třetiny
Jakub Hlusička, když využil chybu domácí obrany.
Velký náskok dokázali hosté udržet po zbytek poslední třetiny a ještě pár gólů přidali. V 58. minutě prostřelil
Damaška Jaroslav Horejsek a o minutu později završil
dělovkou z pravého kruhu skóre utkání Martin Tvrzník.
Klášterec prohrál vysoko 1:6 a hráči i fanoušci doufali, že
se podaří nahodit motor v následujícím utkání na děčínském ledě.
HC Děčín – HC Klášterec nad Ohří
4 : 3 ( 3:0, 1:0, 0:3 )
Nahodit motor se bohužel nepodařilo Klášterci ani
v následujícím utkání s Děčínem. V poslední třetině sice
dotáhli brankami Řezníčka, Pražáka a Boguského náskok
domácích, ale na vyrovnání už času nezbývalo. Přesto
zůstal Klášterec i po tomto utkání na druhém místě tabulky 2. hokejové ligy. Ale hráči a fanoušci chtěli především
výhru a chtěli ji při domácím utkání s poslední Roudnicí
nad Labem.
HC Klášterec nad Ohří – HC Roudnice nad Labem
5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
A s výhrou to vypadalo dobře. Na konci 3. minuty se
dostal do šance Jaroslav Buchal, ale Kolingera v roudnické brance nepřekonal. Vidina výhry se téměř rozplynula,
když se hosté z Roudnice ujali v polovině páté minuty
vedení 0:1. Domácí obránci nevyhodili puk, David si

Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s
Kláštereckými novinami, sportovním magazínem ICING
a Unií pro sport a zdraví
vyhlašuje 6. ročník ankety

Vážení sportovní přátelé,
šestý ročník ankety o nejlepšího sportovce Klášterce nad Ohří za
rok 2009 je před námi. Letošní ročník nechystá žádné změny. Hlasování bude probíhat stejně jako u minulého ročníku - tedy pomocí
otištěných hlasovacích kuponů, ale svůj hlas můžete odevzdat také
prostřednictvím internetu, kde bude na oficiálních stránkách města www.klasterec.cz od 10. února tato anketa zveřejněna. Vaše
hlasy budou mít opět v konečném účtování „jen“ třetinovou váhu
(zbývající hlasy dodá sportovní komise a komise složená z vybraných zastupitelů města), ale každý váš hlas bude započítán a bude
mít vliv nejen na pořadí v jednotlivých kategoriích, ale zároveň tak
zvolíte i nejoblíbenějšího sportovce ze všech nominovaných
kandidátů. Slavnostní vyhlášení proběhne 12. března 2010 na
galavečeru „Sportovec roku 2009“ v kulturním domě.

HLASOVACÍ KUPÓN
Kategorie MLÁDEŽ DO 14 LET - chlapci
Lerch Adam

*98

kanoistika

Pipota Martin

*00

hokej

Jindra Tomáš

*00

motokros

Král Jakub

*96

snowboard

Kostelník Petr

*99

kopaná

Šimek Filip

*97

tenis

Čekalová Bára

*98

kanoistika

Demjanová Eliška

*96

stolní tenis

Malická Hana

*99

tenis

Dlouhá Babeta

*97

karate

Váňová Dagmar

*97

zápas ř.ř.

Kategorie MLÁDEŽ DO 14 LET - dívky

Kategorie MLÁDEŽ 15 - 18 LET - chlapci
Biša Michal

*95

minikáry

Toušek Ondřej

*90

hokej

Tykal Jiří

*92

kanoistika

Dvořák Pavel

*94

hokej

Šimonovský Václav

*94

zápas ř.ř.

Malčánková Bára

*92

karate

Grussová Helena

*93

šachy

Kalinová Veronika

*92

golf

Struková Zuzana

*95

karate

Pokorná Markéta

*94

minikáry

Říha Jan

*87

kanoistika

Jíra Luboš

*90

saně

Papoušek Petr

*85

kopaná

Karady Marek

*90

kulturistika

Novotný Ondřej

*90

karate

Spoustová Michaela

*81

zápas ř.ř.

Drobná Lucie

*91

st.tenis

Dlouhý Michal

*90

kulturistika

Kategorie MLÁDEŽ 15 - 18 LET - dívky

Kategorie „DOSPĚLÍ“ je společná pro ženy i muže
Kategorie DOSPĚLÍ

najel před Damaška a přesnou přihrávkou
našel volného Krastenicse a Roudnice vedla. Zápas se potom změnil v monodrama,
ve kterém Klášterec dobýval Kolingerovu
branku a statisté z Roudnice se urputně
bránili. Ke škodě domácích to šlo hostům
výborně a do šaten se odcházelo za stavu
0:1 pro Roudnici.
Překonat Kolingera se podařilo Janu Stehlíkovi až na začátku druhé třetiny. Po devětatřiceti sekundách skončil puk v síti a hosté
si stěžovali u hlavního rozhodčího, že tam
doputoval v rozporu s pravidly. Stížnosti
však sudí vyřešil vhazováním ve středovém
kruhu. Bylo vyrovnáno a hosté netušili, jaká
pohroma se na ně řítí. Dlužno však dodat,
že Damašek se v průběhu druhé části hry
dost zapotil stejně jako na druhé straně Jan
Kolinger. Přesto to byl právě on, kdo inkasoval další gól. Neudržel prudkou Sukovu
střelu a Klášterec vedl 2:1.
Damašek měl pak plné ruce práce, protože
Roudničtí se rozhodli být u Damaškovy

branky častěji, než mu bylo milé. Dostat puk
do sítě se však hostům nepodařilo a další
branky tak padaly až v poslední části hry.
K radosti fanoušků padaly puky do roudnické sítě. Ve 43. minutě se prosadili Jan Stehlík
s Romanem Pražákem a druhý jmenovaný
zvýšil vedení domácích na 3:1. Stejná dvojice byla i u čtvrtého gólu. Stehlík zpoza branky přesně nahrál Pražákovi a ten se s Kolingerem nemazlil. Roudnice sice několikrát
vystrčila růžky, ale vždy narazila na spolehlivého Damaška. Naopak Kolinger musel
v utkání kapitulovat ještě jednou. Sukova
střela z levé strany propadla do roudnické
sítě a rozhodla o výhře domácích.
„Hráli jsme s posledním týmem tabulky po
dvou prohrách a věděli jsme, že je to takové
povinné vítězství,“ řekl nám po utkání klášterecký trenér Petr Mikeš.
„Bohužel nám chybělo šest hráčů základního
kádru, takže jsme mančaft doplnili juniorkou.
Po první třetině jsme sice prohrávali, ale nakonec myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

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

ANKETA TRVÁ DO 28. 2. 2010 !!
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