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Výzva
Vyzýváme zástupce společenství vlastníků
bytových jednotek, která žádala o dotaci na
zateplení budov z programu Zelená úsporám
prostřednictvím společnosti Green 4 YOU
s.r.o. zastoupené Ing. Štěpánem Kostelníkem
nebo jiným zástupcem této společnosti, a která neobdržela dotaci z tohoto programu, aby
se obrátili na Městský úřad, odbor rozvoje
města, realizace investic a správy majetku
(474 359 639 – p. Žaloudková, e-mail: zaloudkova@muklasterec.cz.), a to do 30. 9. 2012.
Bude jim poskytnuta právní pomoc za účelem stanovení společného postupu v souvislosti s naplněním smluvních ujednání.

V době, kdy píši tento článek, jsou již prázdniny téměř za námi. Ani pro nás to však nebyla
žádná tzv. okurková sezona.
Probíhá řada investičních akcí, jako je například rekonstrukce části Nového sídliště,
přestavba pavilonu ZŠ Petlérská pro potřeby
DDM a rekonstrukce interiérů č. p. 10 na nám.
Dr. E. Beneše, ale také opravy a údržba škol
a školských zařízení, oprava komunikace v Rašovicích. Investiční akce za miliony.
To je odpověď na lži o tom, že se v našem
městě neinvestuje, nic se neděje a naopak
vše pouze chátrá. A odpovědí na lži o tom, že
rozpočet je vydrancovaný, je výrok externího
auditora o finančním zdraví města a také to,
že finanční auditoři „nezjistili žádná případná
rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku Klášterec nad
Ohří v budoucnosti“. Závěrečný účet včetně
zprávy auditora si můžete přečíst na webových stránkách města v sekci „hospodaření“.
Při návštěvě rekonstruovaných prostor
v ZŠ Petlérská jsem se znovu ujistil, že rozhodnutí přestěhovat DDM do jednoho opraveného objektu bylo správné. Krásný nový taneční
sál plný světla, zelenobílá recepce u hlavního
vchodu, barevné prostory – to a mnoho dalšího, včetně nové části vybavení, čeká na všechny, kteří služby DDM využívají. Na www.muklasterec.cz můžete vidět fotografie některých
upravovaných interiérů.
Byli bychom rádi, kdyby se podařilo získat
dotační prostředky na zateplení ZŠ Petlérská,
škola by tak mohla dostat kompletní „nový
kabát“. Žádost o dotaci byla akceptována,
nyní však záleží na tom, zda je ve výzvě dost
peněz na to, aby se dostalo i na naši školu.
SFŽP také akceptoval žádost o stejný typ dotace, tentokrát však na budovu Domova pro
seniory. Pokud se podaří získat v hodnocení

obou projektů potřebný počet bodů, dostanou novou tvář oba objekty.
Zřejmě je nyní módou hovořit neustále
o korupci, úpadku města a jeho hospodaření, o tunelování městských zakázek. To je
jen uměle vytvářený obraz našeho města
a záměrné podporování něčeho, pro co se
vžilo označení „blbá nálada“. Je-li pro někoho
jediným smyslem jeho počínání odvolání vedení, pak mým přáním je transparentní úřad
a město s dlouhodobě vyrovnaným rozpočtem a samozřejmě realizací akcí,
které přinesou občanům zvýšení kvality
veřejných služeb
a současně co nejméně zatíží budoucí rozpočty
města.
Jan Houška,
starosta

Sympatický a usměvavý mladík Rostislav Totzauer dělá v době letních prázdnin plavčíka
již pátým rokem v kláštereckém aquaparku.
Poslední červencový pátek byl tím, kdo zásadním způsobem přispěl k záchraně dětského života. Mladého zachránce přijal starosta města
Jan Houška, aby mu poděkoval.
Student tělesné výchovy a sportu je také
mistr plavčí, to znamená, že absolvoval nejvyšší úroveň praktického a teoretického výcviku
v oblasti vodní záchrany a první pomoci. Svoje
znalosti si prověřil v praxi dva dny po svých
narozeninách, v pátek 27. července v podvečer.
„Ten den bylo v areálu na osm stovek
lidí,“ vzpomínal při
návštěvě na radnici
Totzauer.
Při předávání stanovišť plavčíků, zasle-

chl volání o pomoc. „Volal pán, který držel
bezvládného malého chlapce nad vodní hladinou,“ řekl dále zachránce.
Plavčík Rostislav vytáhl chlapce, který byl
již bez dechu i tepu, na břeh a zahájil oživování. Jeho kolega mezi tím zavolal záchranku. Do
příjezdu sanitky se plavčíkovi povedlo chlapce
oživit. „Zeptal jsem se ho, jak se jmenuje a odkud je. Odpověděl mi na to, tak jsem usoudil,
že je v pořádku. Definitivně se mi ale ulevilo, až
když mi to potvrdili lékaři,“ doplňuje vyprávění o dramatických okamžicích.
Chlapci, kterého zachránil je sedm let
a v aquaparku byl sám, bez rodičů. „V tomto
směru bych chtěl na rodiče apelovat, aby nenechávali své děti v prostoru koupaliště bez dozoru. Tohle bohužel nebyl první případ. Rodiče si
musí uvědomit, jak je voda nebezpečná a děti
zranitelné. Ani sebelepší záchranář nedokáže ohlídat celou vodní plochu,“ dodává mistr
plavčí s tím, že v areálu aquaparku se po incidentu ještě zpřísnila bezpečnostní opatření.
Mladý zachránce pak v družné debatě se
starostou, který je mimochodem původně jachtař a také vyškolený
záchranář, strávil asi hodinu.
„Vám jako zachránci,
ale i všem ostatním, kteří při záchraně topícího
se chlapce pomohli,
zejména těm, kteří jej
jako první dostali
nad hladinu bazénu, patří velký
dík,“ řekl závěrem,
při předávání děkovného listu starosta Jan Houška.
(edb)

Poděkování
V horkých srpnových dnech probíhá stěhování Domu dětí a mládeže do zrekonstruovaných
prostor pavilónu ZŠ Petlérská. Velký dík patří
veliteli a členům Jednotky sboru Dobrovolných hasičů, kteří zajišťují stěhovací práce tak,
aby nové prostory mohli děti a zaměstnanci od
začátku školního roku bez problémů užívat.
Díky patří hasičům rovněž za zásahy při požárech a dalších událostech, kdy chrání naše
životy i majetek, a pomáhají při odstraňování
škod.
Jan Houška, starosta

Upozornění
Upozorňujeme občany města Klášterce nad
Ohří, že ve dnech 30.–31. srpna bude z technických důvodů Odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Klášterec nad Ohří, ul.
Polní 683, uzavřen pro veřejnost.
Od pondělí 3. září 2012 bude odbor sociálních věcí a školství fungovat na adrese Zahradní 10 (naproti Hodinářství Synek). Děkujeme za pochopení.

Bude se opakovat předražené zateplování?
Město Klášterec nad Ohří má ve většině sdružení vlastníků bytových jednotek majetkový
podíl, je vlastníkem jednotlivých bytů. Z tohoto
důvodu mě „zaujala“ činnost společnosti Dům
plný úspor, nabízející zateplování bytových
domů. Jak jsem vyslechl na schůzi jednoho SVJ
v ulici V. Řezáče, tak tato společnost nabízí kompletní služby při zajištění „zateplovacích akcí“,
a to dokonce údajně zdarma. Vysvětluje to tím,
že je prý placena z provizí bank a dodavatelů. Je
to sice nestandardní řešení, ale budiž. Problém
ovšem je, že nabízí rovnou rozpočet celé akce
předražený o cca 40 %! Pravomoc rozhodnout,
zda se akce bude konat, má ovšem vždy výbor
příslušného sdružení, a tak se přesouvá odpovědnost za úspěch či neúspěch akce na něj.

Nápadně to připomíná systém zavedený
při opravách realizovaných z dotačního programu Zelená úsporám, kdy Ing. Kostelník
a Ing. Mazánková taktéž zdarma nabízeli
kompletní servis. Skutečnost ukázala, že
tyto předražené projekty, některé částečně
financované z dotace, nebyly vždy úspěšné
a mnoho SVJ muselo platit plnou cenu bez
dotačních prostředků, aniž by se domohlo
vrácení části peněz za chyby při zpracování
žádostí o dotaci.
Město je proto připraveno důsledně sledovat tyto akce v SVJ, ve kterých má spoluúčast, a aktivně se procesu účastnit. Je nutné
zdůraznit, že vedení SVJ, jistě v dobré víře, ale
bez odborných znalostí a zkušeností, podléhá

tlakům veřejnosti akce realizovat, a to i ty evidentně předražené. Vedení SVJ nesmí zapomenout, že právo rozhodovat s sebou současně nese i odpovědnost za tato rozhodnutí.
Jak jsem již jednou uvedl, je Město členem
několika SVJ, také proto nabízí odbornou
radu a pomoc při ochraně práv SVJ. Myšlenka
realizovat projekty vedoucí k energetickým
úsporám či zlepšení technického stavu budov
je zcela správná a ušetří nájemníkům do budoucna mnoho peněz. Ale proto ještě nemusí
být SVJ zbytečně zatížena vysokými pořizovacími náklady, zejména proto, že ve většině
případů budou tyto akce realizované z úvěrů
a přemrštěná cena ještě vyšší o úroky.
Ing. Stanislav Stehlík, místostarosta

Koho nebo co zradil zastupitel Klíma?
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že nemám jinou možnost reagovat na odvysílanou
reportáž ČT 1 v pořadu Reportéři ze dne 13. 8.
2012, volím formu tohoto článku, abych mohl
občanům města Klášterce nad Ohří sdělit svůj
názor na danou problematiku.
Celá reportáž byla značně „sestříhána“,
některé pasáže byly vytrženy z kontextu a reportáž tak vyzněla ne zcela objektivně. Úplná
verze celé reportáže bez úprav byla současně
zaznamenána místní televizí OKO 1 a následně byla též z důvodu objektivity odvysílána na
tomto kanálu.
V tomto pořadu dle mého názoru, na politickou objednávku, zaznělo několik věcí, které
se týkaly mé osoby a též věcí okolo Lyžařského střediska Alšovka. Považuji proto za nutné
vyjádřit se k problematice, která byla předmětem této reportáže.
Když mě poprvé oslovil pan redaktor, tak
se vehementně zajímal o předkupní právo na
pozemky, které jsme jako Občanské sdružení
Horal před několika lety za výhodnou cenu
prodali městu. Toto jsem panu redaktoro-

vi vysvětlil a to tak, že OS Horal v roce 2007
prodalo městu asi čtvrtinu pozemků ve zmíněném lyžařském středisku a má na tyto pozemky smluvní předkupní právo. Důvodem
zřízení předkupního práva bylo, aby například
při změně vedení města po volbách, nedošlo
k prodeji celého areálu třetí osobě, ale aby
v případě úmyslu prodat areál byly pozemky
nejprve nabídnuty za předpokládanou kupní
cenu OS Horal. Toto je naprosto běžná praxe,
kterou uplatňuje i město v případě prodeje
pozemků z jeho majetku. Toto vysvětlení však
nebylo v uvedené reportáži zachyceno.
Dále se pan redaktor zajímal o roční dotaci na provoz lyžařského střediska ve výši
250.000,- Kč. K tomuto nutno uvést, že do
loňského roku provozovala lyžařské středisko TJ Klášterec nad Ohří a ztráta z provozu
se za poslední léta nakumulovala na částku
120.000,- Kč. Provoz areálu pro TJ Klášterec
nad Ohří zajišťovalo OS Horal bez nároku
na odměnu. Vedení TJ Klášterec nad Ohří
se rozhodlo, že už středisko dále provozovat
nechce, neboť jeho provoz je pro TJ Klášte-

rec nad Ohří ztrátový. Z tohoto důvodu jsme
s městem Klášterec nad Ohří uzavřeli smlouvu o provozu střediska s roční zúčtovatelnou
dotací 250.000,- Kč, což znamená, že město
se zavázalo uhradil prokazatelně vynaložené
náklady do výše 250.000,- Kč. Pokud budou
náklady vyšší, tyto budou k tíží OS Horal.
Prostředky z dotace slouží pouze na nákup
pohonných hmot do rolby, energie na provoz
vleku a mzdy obsluhy vleku v zimním období.
Ostatní náklady spojené s provozem areálu,
jako např. revize všech technických zařízení,
defektoskopie lana, sekání trávy, renovace
osvětlení, jsou hrazeny z vlastních prostředků
OS Horal.
Pan redaktor se také zajímal o majetkové
poměry v lyžařském středisku Alšovka. K tomuto jsem mu poskytl následující informace.
Velký vlek Tatrapoma F je v majetku města
Klášterec nad Ohří, taktéž rolba, a dále jedna
čtvrtina pozemků, na nichž se lyžařský areál
nachází. Ostatní pozemky jsou v majetku Lesů
ČR a Pozemkového fondu ČR. Malý vlek Tatrapoma P je v majetku OS Horal. Na posled-

ním zasedání rady města Klášterec nad Ohří
byl zastupitelstvu doporučen odkup tohoto
vleku od OS Horal za odhadní cenu z důvodu
sjednocení majetkových vztahů v areálu. Ani
tyto podstatné informace však v reportáži nebyly uvedeny.
Téměř všechny strany a sdružení ve svých
volebních programech měly jako jeden z bodů
uvedenu modernizaci Lyžařského střediska
Alšovka a zmíněná modernizace byla též v návrhu koaliční smlouvy, která byla podepsána,
ale nebyla, nikoli však mojí vinou, realizována.
Takže se ptám, koho nebo co jsem jako zastupitel zradil?
Já se důsledně snažím plnit jeden z bodů volebního programu sdružení Za Klášterec lepší
a řada spolukandidátů a občanů mě v tomto
mém snažení podporuje. Nehodlám volební program, tak jak to učinili někteří ostatní
zastupitelé, strčit do šuplíku, ale setrvám ve
své snaze jej naplnit. Souhlasím však s tím, že
modernizace lyžařského areálu Alšovka je pro
mne výraznou prioritou našeho volebního
programu. Je smutné, že někteří zastupitelé

dnes činí veškeré možné kroky k tomu, aby
projekt zasněžování Lyžařského střediska Alšovka nebyl realizován, ačkoliv jeho realizace
je především v zájmu občanů města Klášterce
nad Ohří, kteří zde mohou trávit aktivně svůj
volný čas.
OS Horal se stará o provoz a údržbu střediska již více než dvacet pět let. Nestará se však
pouze o sjezdový areál, ale i o přilehlé běžecké
tratě, které udržuje pouze z vlastních zdrojů
bez nároku na jakoukoli dotaci. Členové OS
Horal zajišťují údržbu a provoz areálu včetně
běžeckých tratí bez nároku na odměnu, a to
pouze ve svém volném čase. Současně jsou
všichni členové OS Horal taktéž členy Horské
služby Měděnec a zajišťují také bezpečnost
návštěvníků našich hor.
Závěrem považuji za nutné uvést, že má
iniciativa k realizaci projektu zasněžování Lyžařského areálu Alšovka je vedena snahou zajistit možnost plnohodnotného sportovního
vyžití malých i dospělých, nikoliv k uspokojení
mých osobních zájmů.
(Vladimír Klíma)

Z P R AV O D A J S T V Í

strana 2

Klášterecké noviny č. 8/2012

JOSEF VLK, NEJSTARŠÍ OBČAN KLÁŠTERCE, OSLAVIL 101. NAROZENINY Lázně Evženie a budoucnost
Nejstarší obyvatel Klášterce nad Ohří Josef Vlk
oslavil 15. srpna již 101. narozeniny. Stále vitálnímu seniorovi kromě rodinných příslušníků
přišel poblahopřát také starosta Klášterce Jan
Houška, tajemnice Lenka Antolová a matrikářka Jana Handlová.
Pan Vlk se těší dobré kondici, občas si stěžuje na nohy, ale jak sám říká, už má na to věk.
Dlouhá léta pracoval v zemědělství, před odchodem do důchodu dělal závozníka v ZKL.
Spolu s manželkou Olgou, která zemřela před
9 lety, vychovali šest dětí. Čtyři dcery, Růženu, Boženu, Milku a Jindru a dva syny Josefa
a Jiřího. Těší se z 9 vnoučat, 11 pravnoučat a 1
prapravnoučete.
Občas zajde na zahrádku, dětem a vnoučatům volá mobilem. Když slavil devadesát, prolětel se ve sportovním letadle. Již několik let
sbírá různé postavičky trpaslíků, kterých má
plný byt. Další výzdobu pak tvoří jeho celoživotní láska, koně, které kdysi sám měl. I když
ji v bytě má, tak vůbec nesleduje televizi. Na
závěr návštěvy se pan Vlk podepsal do kroniky
města Klášterece.
(edb)

Kurz Senioři komunikují
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje již po šesté nabízí zájemcům kurz
Senioři komunikují, který bude ve dnech 3.
až 7. září probíhat také v Klášterci nad Ohří,
v Základní škole ve Školní ulici.
Cílem projektu je seznámit seniory se základní obsluhou PC a využíváním internetu,
s používáním elektronické pošty a se psaním
textu. Dalším z cílů je naučit seniory používat
bankovní služby. Hlavní cílovou skupinou jsou
senioři, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních
prostředků a jsou úplnými začátečníky.
Pro seniory, kterým je projekt určen, je kurz
zcela bezplatný. Celkově se jedná o 14 hodinový kurz s následujícím rozvržením výuky: 12
hodin výuky ovládání a používání PC a 1 hodina výuky základních bankovních služeb.
Zakončení proběhne předáním certifikátu
o úspěšném absolvování kurzu

Podnikáte nebo jste organizace, která není založena či zřízena za účelem
podnikání a hledáte někoho, kdo
vám povede účetnictví či daňovou
evidenci?
Máte nebo se chystáte přijmout zaměstnance a nevíte si rady se zpracováním mezd a ostatní mzdovou
agendou? Naši kvalifikovaní zaměstnanci Vám vše zpracují a připraví do
posledních detailů. Jsme tu pro Vás

ÚČETNÍ firma
AZCON 13
Klášterec n/O, s. r. o.,
Petlérská 698,
431 51 Klášterec nad Ohří

www.azcon13.cz
telefon: – 474 333 927
– 474 333 977
– 474 334 086
e-mail:
– azcon.weberova@seznam.cz
– azcon.popluznikova@seznam.cz
– azcon.topinkova@seznam.cz

Truhlářství
Šimanovský
Výroba nábytku, kuchyní, vestavěných
skříní a atypického nábytku
Výroba schodišť, zahradního nábytku,
pergol, altánů a menších dřevostaveb
Výroba dveří a obložek
Vybavení interiérů na klíč
Sídlo: Klášterecká Jeseň 10,
tel.: 739030349
Provoz: Klášterecká Jeseň 11,
tel.: 7390303561
e-mail: simanovsky1@seznam.cz

www.truhlarstvi-simanovsky.ic.cz

Destinační agentura Dolní Poohří v novém grafickém kabátu
V novém grafickém designu, který navazuje
na projekt Ústeckého kraje „Brána do Čech
– Krásu hledejte doma“, se představuje Destinační agentura Dolní Poohří. Hlavním motivem je řeka Ohře a její vlny, které prostorově
protékají přes velkoformátové fotografie měst
Kadaň, Žatec, Louny a Klášterec nad Ohří.
Pro účely prezentace grafického designu byla
pořízena prezentační stěna, 4 roll-upy, stan
a skládací stojany na tiskoviny. Vše pro agenturu vyráběla firma Noesis z Ústí nad Labem.
S novou grafikou se již mohli seznámit návštěvníci rockového festivalu Vysmáté léto
v Kadani, který se konal 20. července. Dále
se představí na hlavních akcích této oblasti,
kterými jsou Letní lounské vábení (17.–19. 8.),
Císařské dny v Kadani (24.–25. 8.), Dočesná
v Žatci (30. 8.–1. 9.) nebo Klášterecké promenády (8. 9.). Akcí je samozřejmě mnohem více
např. Slavnosti cibule v Račeticích, Svatováclavské vinobraní v Kadani, Euroart v Klášterci
n. Ohří, Dny evropského dědictví či veletrhy
cestovního ruchu v Plzni a památek v Praze.
Destinační agentura se touto cestou snaží přiblížit návštěvníkům a hlavně obyvatelům žijícím v oblasti Dolního Poohří, aby si zvykli na
toto označení a sžili se s ním. Dalšími prezentačními předměty agentury, které budou do

podzimu pořízeny, jsou nové webové stránky
www.dolnipoohri.cz a skládaný leták s největšími zajímavostmi Dolního Poohří.
S činností agentury souvisí i zřízení „Destinačního fondu Dolního Poohří“, jehož hlavním
smyslem je finanční zapojení všech aktérů působících na poli cestovního ruchu v oblasti Dolního Poohří. Na podzim se chystá oslovení hlavně podnikatelů, samosprávy nebo neziskových
organizací. Důležité je, aby všichni pochopili, že
větší váhu a sílu má marketing celé oblasti, nikoli každý zvlášť a že vstupem do fondu budou
mít důležité slovo právě tito přihlášení aktéři,
kteří si společně řeknou kdy, kde a jak chtějí,
aby se oblast prezentovala i propagovala.
Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s. je
neziskovou organizací, která vznikla na konci
roku 2011 a její hlavní činností je prezentace
a propagace oblasti Dolního Poohří. Zákládajícími členy jsou Ústecký kraj a města Kadaň,
Žatec, Louny a Klášterec nad Ohří.
Je jednou ze čtyř destinačních agentur, které byly vytvořeny na základě Koncepce rozvoje
cestovního ruchu Ústeckého kraje a tvoří spolu s ostatními základní stavební kameny projektu „Brána do Čech – Krásu hledejte doma“
www.branadocech.cz.
(Libuše Novotná-Pokorná)

Jak již bylo napsáno v minulém článku, pronájmem části majetku města v lázeňském
areálu se sníží příspěvek města na jeho provoz
v řádech milionů korun. Dalším úkolem bude
optimalizace provozu stávajících služeb poskytovaných společností Lázně Evženie a. s.
V současné době tato společnost zajišťuje
provoz bazénu, informačního centra v areálu, správu léčebných pramenů, půjčovnu kol
a lodiček a rovněž správu bytového fondu
a nebytových prostor města. Většina služeb je
z důvodu dostupnosti občanům dále podporována městem a současně přispívá k rozvoji
turistiky a zlepšuje obraz města. Přesto, že
tímto způsobem zajišťujeme veřejné služby,
musíme dále snižovat náklady a snažit se zvyšovat příjmy.
Přistoupili jsme proto ke zřízení solné jeskyně v nevyužitém prostoru pod bazénem.
S jeskyní jsme počítali již při zahájení výstavby
lázeňského domu, ale tehdy se do rozpočtu
prostě již nevešla. Náklady na pořízení jsou
pro město v podstatě nulové, protože technické vybavení v hodnotě cca 400 tis. Kč bude
kryto darem z ČEZ a. s. Spotřební materiál, což
je zejména 10 tun soli z Mrtvého moře a polských kamenosolných dolů v hodnotě 155 tis.
Kč, nakoupila společnost Lázně Evženie a. s.
Jak je všeobecně známo, moje manželka
provozovala solnou jeskyni v kadaňské nemocnici a provoz ukončila. Část speciální soli,
kterou měla ještě k dispozici, prodala se slevou staviteli solných jeskyní. Logicky jsme část
tohoto materiálu využili pro vybavení naší jeskyně, dovážel se ze vzdálenosti pouhých 8 km,
a to s úsporou 50 tis. Kč. Provoz v lázních navíc
nebude zatížen mzdovými náklady, protože
obsluhu jeskyně zajistí bazénoví recepční.

Provozní náklady budou tedy téměř nulové. Obecně se solné jeskyně dnes komerčně
uplatňují pouze v lázních a wellness hotelích.
My navíc chceme za nízké ceny umožnit kláštereckým dětem využívat toto zařízení, které zmírňuje zejména problémy při alergiích,
astmatu, chronických zánětů horních cest
dýchacích, kožních onemocněních, ale také
například při neurózách, stresu a nespavosti.
Nahrazuje pobyty u moře či na horách, které
jsou pro mnohé v dnešní době nedostupné.
Největší nákladovou položkou je pro společnost Lázně Evženie a. s. úhrada spotřeby
energií, proto jsme zahájili práce na úsporných opatřeních. Máme připravenou výměnu
stávajících skel bazénových oken za trojskla
s poloviční tepelnou ztrátou. Chceme zateplit střechu bazénu a máme připravený návrh
na instalaci tepelných panelů na této střeše.
Komplex těchto a dalších opatření, pomůže
náklady na provoz bazénu snížit až o 50 %.
Zásadní úsporu přináší i veřejná soutěž na dodavatele energií pro město a jeho příspěvkové
organizace, které letos proběhla již podruhé.
Soutěží na dodavatele plynu pro celý areál
lázní jsme pro příštích 16 měsíců vysoutěžili
cenu o 370 tis. Kč nižší. V budoucnu by tedy
provoz bazénu mohl fungovat téměř bez dotací, politika města v rámci úspor energií má
tedy okamžitý efekt a opatření rychlou návratnost.
Vedení společnosti lázně Evženie a. s. dále
zvažuje rozšíření činností i o jiné (komerčně
získané), tak jak například zajišťujeme dnes
správu bytů pro město. Domnívám se, že
společnost v tomto pojetí prokáže přínos pro
město a občany i do budoucna.
(Ing. Stanislav Stehlík, místostarosta)

VETERINÁRNÍ RÁDCE: Sametková sezona
Kouše si váš pejsek urputně meziprstí? Nacházíte zejména v této lokalizaci nebo na hlavě,či
ve slabinách drobné oranžové tečky? Jedná
se o ektoparazita sametku podzimní někdy
nesprávně označovanou jako sviluška. Konec
léta a počátek podzimu je pro tohoto roztoče
charakteristické. Sametky žijí v půdě a v době
rozmnožování vylézají do porostů a trávy
a kladou zde vajíčka. Z těch se líhnou larvy,
které napadají všechny teplomilné živočichy.
Mají oranžovou barvu a živí se kožními buňkami hostitele. Po pár dnech opouští svého
hostitele a dokončují svůj vývoj opět v půdě.
Jako prevence a terapie při infestaci pomáhají
preparáty s obsahem amitrazu, pyretroidů

a fipronilu – ve formě sprejů či spot-onů (pipet proti ektoparazitům, které se aplikují na
kůži.) Také člověk, coby hostitel sametky, není
výjimkou, většinou však přítomnost sametky
nezaznamenáme, pouze pociťujeme svědivost
kůže v místech, kde byla. Léčba Trombikulozy
– přítomnosti sametek je většinou po ošetření
vhodnými preparáty snadná a bez komplikací.
U alergiků může mít průběh závažnější. V nedávné době probíhalo zkoumání možnosti
přenosu boreliozy právě prostřednictvím
sametky na teplokrevné živočichy, to se však
naštěstí nepotvrdilo.
(Za kolektiv veterinární ordinace MVDr. Kučery Klášterec n. O., MVDr. Petra Honomichlová)

BEZ LEDNICE A SPORÁKU SE OBYVATELÉ ÚSTECKÉHO KRAJE NEOBEJDOU
Obyvatelé Ústeckého kraje si neumí představit život bez velkého množství různých elektrospotřebičů. Nejvíce by jim chyběly lednička, sporák, mobilní telefon či pračka. Naopak
lidé v kraji zanevřeli na klasický fotoaparát
nebo CD přehrávač.
Vyplývá to z průzkumu, který si nechaly zpracovat neziskové společnosti Asekol
a Elektrowin, které se zabývají zpětným odběrem a recyklací elektrozařízení a každé dva
roky mapují postoje spotřebitelů.
Průzkum proběhl formou osobního dotazování více než 1 200 respondentů a reflektoval jejich postoje a chování v rámci zpětného
odběru elektrozařízení.
Téměř 90 % respondentů považuje třídění
elektroodpadu za přínosné pro životní prostředí a 71 % z nich si myslí, že není složité pro

životní prostředí něco udělat. „Oproti celorepublikovému průzkumu mají obyvatelé Ústeckého kraje vyšší znalosti týkající se nakládání
s vysloužilým elektrozařízením,“ říká Jiří Remr
z agentury Markent.
„Obecně lze říci, že zájem o ochranu životního prostředí se stále zvyšuje. S tím narůstá
i zvýšená poptávka o informace spojené s tříděním elektra, podle průzkumu o ně tři čtvrtě
populace stojí,“ vysvětluje Hana Ansorgová ze
společnosti Asekol.
Přesto však praxe zaostává za teorií, neboť
elektrospotřebiče v konečném důsledku třídí
jen necelá polovina lidí. „Co se týče drobných
spotřebičů, jako jsou rychlovarné konvice
nebo mobily, je aktivita Čechů ještě horší –
k recyklaci se jich dostane jen necelých 25 %.
Lidé stále velkou část z nich bohužel vyhazují

Česká strana sociálně demokratická v Klášterci nad
Ohří zve v pátek 7. září od 15.30 občany na

do směsného odpadu,“ doplňuje Taťána Pokorná ze společnosti Elektrowin.
Z průzkumu také vyplynulo, že 19 % obyvatel Ústeckého kraje si myslí, že zpětný odběr
je módní výstřelek, což je v porovnání se zbytkem ČR téměř totožný podíl. Polovina populace kraje nesouhlasí s tím, že pro zlepšení životního prostředí nic udělat nemohou.
Lidé v Ústeckém kraji mají sběrná místa
v průměru o 200 metrů dál, než je celorepublikový průměr. Celková vzdálenost od bydliště tak činí 4 189 metrů. Většinou jsou však
ochotni vysloužilé elektro odvést pouze na
poloviční vzdálenost. „Největší rozdíl je vidět
u recyklace velkých spotřebičů, kde se ukázalo, že lidé z Ústeckého kraje ujedou v průměru
2 220 metrů, aby vysloužilce odevzdali k recyklaci. To je ve srovnání s celou republikou o 260

Stačí jednou zavolat!

Velké zábavní odpoledne pro malé i velké v Aquaparku
Bohatý program – vystoupení dětí ze ZUŠ
– soutěže o ceny
– jízda na koních
– nafukovací hrad
– ukázky techniky hasičů a policie
– diskotéka
– občerstvení.

metrů kratší vzdálenost,“ upozorňuje Taťána
Pokorná.
Mnoho lidí zažilo nekorektní jednání na sběrných dvorech či v prodejnách elektra. „Občas
obsluha požaduje za spotřebiče peníze, v prodejnách je zase odmítají přijmout, i když si člověk
koupí nový spotřebič, ačkoliv jim to ze zákona
musí umožnit,“ upozorňuje Hana Ansorgová.
Osm porocent lidí však před odevzdáním
spotřebič rozmontovalo či z něj něco odebralo, což může také být oprávněnou příčinou
odmítnutí na sběrných dvorech, protože nekompletní spotřebiče se řídí regulativy zákona
o odpadech, nikoli zákona o zpětném odběru.
Sběrný dvůr v Klášterci nad Ohří nejdete
– Ciboušov 184, Klášterec nad Ohří, otevřeno – po–pá: 7.30–11.30, so: 12.00–16.00, ne:
8.00–14.00, tel.: 474 375 115.

84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

Moderátor eLKa.
Od 12.00 snížené vstupné na 30.- Kč,
děti do 10ti let a senioři zdarma.

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové
obchodní zástupce

Jako host vystoupí hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová
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Siraex nabídl zajímavou taneční podívanou
Festival současného tance Siraex 2012 je již minulostí. Po pět dní měli jeho návštěvníci možnost seznámit se nejen
s amatérskými tanečními formacemi a jednotlivci, ale také s českou špičkou tohoto uměleckého oboru.
A nejen to, mezi účastníky byly také choreografové z USA, Mexika a Norska.
„Festival sklidil úspěch. Určitě nabídl zajímavou podívanou i výkony účinkujících,“
říká Zora Breczková, ředitelka Základní
umělecké školy Klášterec, která byla pořadatelem pětidenní akce.

V rámci festivalu byla
předána také Cena Siraex,
kterou získala taneční skupina
Vertedance, která připravila skvělé
vystoupení s Annou Polívkou a nabídla
vynikající směs pohybu a divadla. „Festival
zakončila páteční vystoupení účastníků dět-

ských tanečních dílen, tanečních dílem těch
starších a závěrečný galavečer,“ přiblížila
dále Breczková, která si mimo jiné pochvalovalo návštěvnost jednotlivých festivalových dní.
Festival se odehrál na nádvoří zámku a hned
v úvodu jej mírně zdržela nepříjemnost s asi
půlhodinovým výpadkem elektřiny. „V
úterý nám vystoupení dokonce přerušila krátká přeháňka, ale diváky to
neovlivnilo. Nikdo neodešel, za
chvilku se zase pokračovalo,“
dodal dále ředitelka ZUŠ
s tím, že již teď už se
pracuje na programu příštího
ročníku.
(edb)

NA VYPRÁVĚNÍ CESTOVATELE – NEBO KOMEDII S LUBOU SKOŘEPOVOU
Kulturní dům Klášterec přichystal na měsíc
září dvě lahůdky v podobě besedy s cestovatelem a komedie se známou herečkou Lubou
Skořepovou.
Ve středu 12. září uvede od 18.00 hodin, pod
názvem „Antarktida – z konce světa na konec
světa“, besedu s cestovatelem Jaromírem Novákem. Při jeho vyprávění se návštěvníci na
historické trojstěžňové plachetnici přenesou
z nejjižnějšího města světa Ushuai, na konci
Ohňové země, přes Drakeův průliv do Antarktidy a dále do Kapského Města. Návštěva Antarktidy a přilehlých ostrovů v Jižních Shetlan-

dech a Weddellově moři (mj. James Ross, kde
sídlí česká antarktická základna), ostrovů
South Georgia a Tristan da Cunha uprostřed
jižního Atlantiku a Kapského Města.
Jaromír Novák bude vyprávět o svých zážitcích z dvouměsíční dobrodružné cesty,
návštěvě míst, kam není možnost běžně se
dostat. O ovládání plachetnice, plavbě rozbouřeným mořem a mezi ledovými krami, pozorování kolonií tučňáků, lachtanů a tuleňů,
za doprovodu spousty digitálních fotografií.
Na čtvrtek 27. září pak bude kulturní dům
vyhrazen komedii s názvem Nezlobíš se …?

V té se představí členky činohry Národního
divadla Luba Skořepová a Jaromíra Mílová.
Divadelní hru napsala pro pobavení diváků
i pro radost sobě, ke svým 88. narozeninám
Luba Skořepová. Se svým osobitým humorem
se zamýšlí nad radostmi a strastmi lidského
žití. „Chcete se dostat do nebe? Přijďte na naše
představení, které se odehrává právě tam. Jestli vás láká víc pobyt v očistci, nahlédneme tam
také. I návštěvu pekla lze u nás zařídit. Můžete
se také zdržet v čekárně andělské komise. Zatím se tam neplatí, krize tam ještě nedorazila,“
říká se ve stručném představení hry.
(edb)

KNIHOVNA ZVE NA BLÁZNIVÝ PĚTIBOJ
Haló, haló, všechny dítka zveme do městské
knihovny dne 13. září od 15 do 17 hodin na vydařenou zábavu. Ano, je tu opět Bláznivý pětiboj a my vám chceme opět pomoci zavzpomínat na bezstarostné dny letních prázdnin.
Tak neváhejte a přijďte do městské knihovny. Soutěžit budeme v netradičních dovednostních disciplínách a samozřejmě o ceny
nebude nouze. Cenu vyhrává každý, kdo se
zúčastní. Zeptejte se kamarádů, kteří byli loni.
A že nejste čtenáři knihovny? To nám vůbec
nevadí, my jsme tu pro vás i tak, prostě se
přijďte pobavit.
No a pokud se vám v knihovně zalíbí, tak se
ten den můžete přihlásit na rok, a to za polovic!! Není to super? My myslíme, že je, a proto
se těšíme na vaši hojnou účast.
(mbi)
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2. a 3. 9. Doba Ledová 4: Země v pohybu.
Animovaný film USA pro děti. Do kin se
po třech letech vrací oblíbená mamutí
rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské
dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého tygra Diega a potřeštěného
krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové
napínavé dobrodružství. Mládeži přístupné, Od 17.00 hodin. Vstupné 80 Kč.
14. 9. Méďa. Film USA. Plyšový medvěd může
být skvělý společník, když je vám pět. Když
je vám pětatřicet, je to spíš diagnóza. Mládeži do 15 let nepřístupný. Od 19.00 hodin.
Vstupné 80 Kč.
15. 9. Vrtěti ženou. Film Velká Británie /
Francie / Německo / Lucembursko. DVD
projekce na malém plátně. Pravdivý příběh
o vzniku vibrátoru. Pokrokoví lékaři neměli
koncem 19. století v prudérní Anglii na růžích ustláno. Mládeži do 15 let nepřístupný. Od 19.00 hodin. Vstupné 75 Kč.
17. 9. Tady hlídám já. Film ČR. Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život… k
lepšímu. Mládeži přístupný. Od 17.00 hodin. Vstupné 75 Kč.
18. 9. Polski Film. Film Česko/Polsko. Tomáš
Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek
a Marek Daniel natočili příběh o hereckém
prostředí, kamarádství, iluzích a tenké
hraně mezi realitou a fikcí jednotlivých
postav i samotných herců, jakožto skutečných lidí. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Od 19.00 hodin. Vstupné 80 Kč.
19. 9. Svatá čtveřice. Český film. Nudíte
se v posteli? Inspiraci můžete načerpat
u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala
Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o dvou
párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející
stereotyp manželské erotiky poměrně
originálním způsobem. Mládeži do 15 let
nepřístupný. Od 19.00 hodin. Vstupné 80 Kč.
20. 9. Musíme si promluvit o Kevinovi. Film
Velká Británie/USA. Eva se kvůli svému

synovi vzdá nadějné kariéry, ale již brzy
po porodu zjišťuje, že v jejich vztahu není
něco v pořádku. Filmový klub. Mládeži do
12 let nevhodný. Od 19.00 hodin. Vstupné
70 Kč.
24. 9. Útěk z MS – 1. Film Francie/USA. Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před
zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého není úniku. Mládeži
do 15 let nepřístupný. Od 19.00 hodin.
Vstupné 75 Kč.
25. 9. Love. Film Slovensko/Česko. Když se
mluví o love, nemusí jít nutně o lásku,
může jít i o peníze. Mládeži do 12 let nevhodný. Od 19.00 hodin. Vstupné 70 Kč.
26. 9. Sedmikrásky. Československý film
z roku 1966. Explozivní anarchistická jízda
Věry Chytilové. Filmový klub. Mládeži
přístupný. Od 19.00 hodin. Vstupné 70 Kč.
27. 9. Iron Sky. Film Finsko / Německo /
Austrálie. DVD projekce na malém plátně.
V posledních chvílích druhé světové
války se tajný nacistický program vyhnul
destrukci a ukryl se na odvrácené straně
Měsíce. Mládeži do 15 let nepřístupný. Od
19.00 hodin. Vstupné 80 Kč.
28. 9. Urbanized. Film USA / Velká Británie.
Filmový klub - DVD projekce na malém
plátně Poslední z dílů trilogie dokumentů
Garyho Hustwita o designu (po filmech
Helvetica a Objectified), představuje řadu
nejvýznamnějších světových architektů,
územních plánovačů, autorů strategií
a myslitelů, včetně jmen jako Sir Norman
Foster, Oscar Niemeyer, Rem Koolhaas, Jan
Gehl, Amanda Burden, Enrique Peñalosa,
Alejandro Aravena a dalších. Mládeži
přístupný. Vstupné 70 Kč.
29. a 30. 9. Ve stínu. Film Česko / Slovensko
/ Polsko. Příběhem přátelství a lidské odvahy v době, kdy odvaha byla pozvánkou
na popraviště. Mládeži přístupný. Od
19.00 hodin. Vstupné 100 Kč.

K L Á Š TE R EC K É PROME NÁDY
V sobotu 8. září se v lázeňském areálu Evženie uskuteční Klášterecké promenády.
V bohatém programu nechybí hudební vystoupení, divadlo, atrakce pro děti,
malování na tvář, rytířské souboje, ukázky řemesel a stánkový prodej.
Hlavní scéna u nové stáčírny:
13.00 Vystoupení hudebníků z partnerské
obce Grossrückerswalde.
13.50 Vystoupení dětských tanečníků z partnerské obce Grossrückerswalde.
14.15 Vystoupení tanečníků ZUŠ Klášterec.
14.40 Krušnohorská dudácká kapela.
15.40 Projevy zástupců města a hostů.
16.10 Ginevra – balady a romance.
17.30 Hana a Petr Ulrychovi se skupinou
Javory Beat.

19.00 Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.
20.30 Skupina MIG 21
Dětská scéna u kolonády:
14.00 Ahoj léto – Tomáš Barták a hudební
divadlo Hnedle vedle.
15.00 Vystoupení tanečníků ZUŠ.
16.45 Hrátky s Tomem a hudební divadlo
Hnedle vedle.

Loučení s prázdninami
V sobotu 1. září od 14.00 do 16.00 hodin se
v areálu aquaparku v Klášterci uskuteční Loučení s prázdninami.
V programu vystoupí Míša Marková se svojí balonkovou šou, chybět nebude Dětská diskotéka s Vlastou Vébrem a zazpívá také Klára
Kolomazníková, bývalá členka skupiny Holki.
Tanec, soutěže a spousta legrace. Vstupné:
dospělí 30 Kč, děti zdarma.

Řádková inzerce
PRODÁM byt 1 + 2 po rekonstrukci v Klášterci nad Ohří, ul. Královéhradecká, velikosti
63 m2. Byt je v osobním vlastnictví v 6. patře.
Popis bytu: plastová okna, štuky, nová elektroinstalace, nové dveře, lina, dlažba, zděné
jádro, kuchyň s plynovým sporákem, koupelna s podhledy, vybavena euroskříňkou a zrcadlem. Předsíň je prostorná s vestavěnou velkou skříní. Cena: 550 000,- Kč. Tel. 732677243.
PRONAJMU byt 3 + 1, nově zrekonstruovaný
s nábytkem v rodinném domě, balkon, sklep,
myčky, lednice … Nájem 7 000 Kč + 2 900 Kč
energie. Kauce 20 000 Kč. Tel. 731 455 075
AKREDITOVANÁ CHŮVA MŠMT nabízí hlídání dětí doma v jejich prostředí na část dne,
jeden i více dní (nocí), pro oblast Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov a okolí. Pohlídám
zdravé, nemocné i postižené dítě. Moje stránky jsou www.domacihlidani.okamzite.eu. Tel.:
725297903.

Pořadatel festivalu, firma SASME s.r.o. děkuje všem
partnerům a sponzorům, bez kterých by se tato akce
nemohla uskutečnit a v neposlední řadě patří díky
také všem návštěvníkům, kteří se festivalu zúčastnili, skvěle se
bavili i přes nepřízeň počasí.
Za velkou finanční podporu, již po několikátý ročník, chceme poděkovat především generálnímu partneru – skupině ČEZ, městu Kadaň,
pivovaru Krušovice, mediálním partnerům – Prima Cool, Evropa 2,
Mladá fronta DNES, dále hlavním partnerům RTT, RRK, Car Service,
Donaldson, PETROM stavby, Kulturní zařízení Kadaň a všem ostatním,
kteří se na akci finančně či materiálně podíleli. (všechny sponzory
a partnery naleznete v sekci „info – partneři“ na www.rockfest.cz
Dále chceme poděkovat, že nás marketingově podpořil „Regionální
operační program regionu soudržnosti Severozápad“. Podporováno
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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PŘÍPRAVA HOKEJISTŮ VYVRCHOLÍ NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ
Až do dalekého Třince jsme zajeli na mistrovství ČR ve vícebojích mladšího žactva. Jel tam
jediný zástupce oddílu, Ondra Chloupek. Před
MČR byl v republikových tabulkách na pátém
místě.
Mladší žactvo závodí v pětiboji, který je vypsán na jeden den a to v pěti hodinách, tzn.
že za 5 hodin od začátku soutěže jsme znali
vítěze.
Hned na úvod byla zrádná disciplína 60 m
překážek. Vzhledem k místím podmínkám,
jsme museli dojíždět na trénink do měst, kde
mají umělý povrch. Dojíždění se ale vyplatilo,
Ondra si zaběhl osobní rekord a v průběžném
pořadí po první disciplíně mu patřilo 4. místo.
Hned po překážkách se šlo na naši nejslabší
disciplínu hod kriketovým míčkem. Ondrovo
osobní rekord ho řadil spíše do spodní části
startovního pole. Ale popral se s tím a i s bolavým loktem hodil osobní rekord, i když v porovnání s největšími soupeři to nebyl žádný
velehod.
I když v průběžném pořadí spadl na 8. místo bodově moc neztratil. Jako třetí disciplína
byl vypsaný běh na 60 metrů. Ondra nastoupil hned v prvním běhu s největšími soupeři.
Osobní rekord to tentokrát nebyl, ale v protivětru -4,1 m/s to snad ani nešlo.
V druhém běhu při protivětru pouze
-1,3 m/s nikdo nezaběhl rychlý čas, tím pádem
nám nikdo moc bodově neutekl a Ondra se
vyhoupl na 6. místo průběžného pořadí.
Předposlední disciplínou byl skok do dálky. Disciplína, která mohla hodně změnit
celkové pořadí. Ondra se dlouho držel v této

disciplíně na prvním místě, výborný
osobní rekord 535 cm byl dlouho
nejdelší. I když byl nakonec přeskočen, výkon byl velice dobrý a dobře
bodově ohodnocen. V tu chvíli už
bylo jisté, že pokud se nic nestane
a Ondra vyhraje závěrečnou disciplínu
800 m, v které tam neměl konkurenci,
bez medaile neodjede. Ondra se
s tím popral na výtečnou.
Po 4 disciplínách běžel
na osobní rekord, který
ale nakonec nezlepšil.
Troufám si říct, že nikdo
nekraloval v některé
ze 4 disciplín tak, jako
Ondra v běhu na 800
metrů. Druhý závodník doběhl 15 vteřin za
Ondrou. Po rychlém přepočtu bodů bylo jasné,
že si Ondra vystoupí pro
stříbrnou medaili.
Je to další velký úspěch,
jak pro Ondru samotného,
tak i pro klášterecký oddíl
atletiky. Všem tak ukázal,
že když je to hlavně běžec
na střední tratě, dokáže se
kvalitně poprat i s ostatními
disciplínami.
Další velký závod má před
sebou v září, kdy spolu s dalšími členy
oddílu odjede na Evropské hry mládeže.
(Veronika Blašková)

A mužstvo FK Klášterec chce v novém ročníku hrát špičku A – třídy
Fotbalisté FK Klášterec o víkendu vstoupili do nového ročníku I. A – třídy utkáním na hřišti v Ledvicích.
S předsedou klubu Stanislavem Stehlíkem jsme těsně před zahájením nového ročníku hovořili
o dění v kláštereckém fotbalu, o uplynulé sezoně i o plánech a cílech pro sezonu novou.
Když se ohlédnete za uplynulým ročníkem.
Jaký z pohledu FK Klášterec byl?
Loňskou sezónu musím hodnotit ze
sportovního hlediska jako velice úspěšnou.

Druhé místo v dané konkurenci bylo naše
maximum, a to vzhledem k nízkému rozpočtu klubu a malém počtu odchovanců
schopných hrát vyšší soutěže. V naší oblasti

je kopaná velmi populární, ale velké množství hráčů pro pracovní či studijní vytížení
nemá možnosti adekvátně trénovat. Proto
v okolí Klášterce působí 6 mužstev nižších
tříd, kde se uplatní i bez tolik potřebného
tréninku.
Došlo v letní přestávce k nějakým změnám,
například v kádru?
K významným změnám v letní přestávce
nedošlo. Základ kádru se osvědčil a zůstává v podstatě stejný. Přesto ještě jednáme
o nějakých posilách a začlenění některých
dorostenců.
S jakým cílem FK Klášterec vstoupí do nového ročníku I. A – třídy?
Náš cíl je jednoduchý. Za prvé rozšiřovat
řady mladých fotbalistů a připravovat je
pro další kariéru, bez tlaku na momentální umístění v tabulkách. Za druhé s áčkem
hrát špičku I. A – třídy a při dobré konstelaci
bojovat o postup do krajského přeboru. Je
to zejména o týmovém duchu, jako o velké
přidané hodnotě což ukázal loňský podzim.
Není naší filosofií, ani možností, nakupovat
drahé jednotlivce. Úspěch klubu je závislý
na omezeném počtu sponzorů a mnoha
našich funkcionářích a trenérech, bez kterých ani peníze nejsou všechno. A tak všem
těmto lidem chci touto cestou poděkovat
za jejich práci a popřát jim i klubu aby jim
fotbal přinášel radost.
Děkuji za rozhovor.

(edb)

Junioři v září nastoupí proti
Lillehammeru, Sokolovu,
Letňanům a Mostu
Přípravu zakončí junioři HC Klášterec čtyřmi
zápasy doma. V pondělí 3. září se na kláštereckém zimním stadionu představí mladíci z norského Lillehammeru.
K dalšímu zápasu si juniorka pozvala Sokolov, proti kterému se představí na domácím
ledě 7. září od 19.45 hodin. Ve stejný čas, ale
o týden později zavítají do Klášterce hráči
z Letňan a před ostrým vstupem do soutěžní
sezony se klášterecká juniorka utká s Mostem,
a to 16. září od 10.00 hodin. Do všech utkání
povede mladíky trenér Ladislav Kubát a asistovat mu budou David Suk s Petrem Jáchymem.
(edb)

Nová hokejová sezona se nezadržitelně blíží. Stejně jako první buly nového
ročníku 2. hokejové ligy skupiny Západ, které v loňském roce
zcela bezkonkurenčně vládl HC Klášterec nad Ohří.
Do nové sezony jde vítěz druhé hokejové ligy
pod vedením nového kouče Ladislava Kubáta,
který má k ruce hrajícího asistenta Tomáše Polanského. Tým zahájil sérii přípravných utkání
9. srpna, kdy se na domácím stadionu představil v utkání s Řisuty. To se nakonec našim
příliš nevydařilo a odešli z ledu poraženi 4:5
(0:3, 1:2, 3:0). Branky Klášterce stříleli: Zeman,
Kalinovič, Řepík a Heindl. Sestava: Damašek
– Loučka, Hartman, Révaj, Blažek, Drobný,
Kopáč, Fiala, Bečvář, Novotný, Zeman, Řepík,
Kalinovič, Miklovič, Heindl, Toman, Jáchym.
Další přípravné střetnutí Klášterečtí sehráli opět doma a jejich soupeřem byl Sokolov.
Tentokrát se hrálo plně v režii domácích, kteří
nakonec zvítězili 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). Branky Klášterce: Jáchym, Jáchym 2, Miklovič, Hartman,
Kolář. Sestava: Damašek – D. Žižka, Hartman,
Horváth, Pelc, Fiala, Blažek, Kolář, Pozděna,
Freiberg, Bečvář, Zeman, Řepík, Kalinovič,
Miklovič, Novotný, Toman, Jáchym, Mála, Ondráček, Kopáč.

K třetímu utkání přípravy na nadcházející
sezonu si Klášterec pozval celek Draci Bílina.
To už se mu tolik, jako v duelu se Sokolovem
nedařilo a vysoko prohrál 2:8 (1:2, 0:2, 1:4).
Branky Klášterce vstřelili Kalinovič a Mála.
Sestava: Damašek – Pelc, Hartman, Čížek,
Žižka D., Havel, Blažek, Fiala, Bečvář, Novotný,
Zeman, Štelcich, Kalinovič, Miklovič, Kopáč,
Toman, Jáchym, Mála, Ondráček, Bursík.
V úterý 21. srpna měl přijet k utkáním
Děčín, ale pro tvořící se mlhu na kláštereckém ledě bylo střetnutí nakonec zrušeno. Se
stejným soupeřem áčko HC Klášterec mělo
naplánovaný souboj na 28. srpna a o den později byl na seznamu přípravných utkání duel
s řisutskými Buldoky. V úterý 4. září Klášterec
zakončí sérii přípravných zápasů na ledě v Sokolově.
Do mistrovské soutěže HC Klášterec vstoupí 15. září, kdy se představí od 18.00 hodin na
ledě v Táboře.
(edb)

HC KLÁŠTEREC ZAČÍNÁ V TÁBOŘE
Své druholigové účinkování zahájí hokejisté Klášterce utkáním na ledě v Táboře,
a to 15. září. Doma se poprvé představí ve středu 19. září, kdy přivítají na svém ledě
Klatovy. Rozlosování zápasů HC Klášterec v nové sezoně 2. hokejové ligy skupiny
Západ do konce kalendářního roku 2012:
I. kolo – 15. září:
Tábor – HC Klášterec (18.00).
II. kolo – 19. září:
HC Klášterec – SHC Klatovy
(18.00).
III. kolo – 22. září:
Baník Sokolov – HC Klášterec
(17.30).
IV. kolo – 30. září:
HC Klášterec – Draci Bílina
(17.00).
V. kolo – 3. října:
Kobra Praha – HC Klášterec
(18.00).
VI. kolo – 6. října:
HC Milevsko – HC Klášterec
(18.00):
VII. kolo – 14. října:
HC Klášterec – Vlci Jablonec n. Nisou (17.00).
VIII. kolo – 17. října:
HC Řisuty – HC Klášterec
(18.00).
IX. kolo – 21. října:
HC Klášterec – HC Děčín
(17.00).
X. kolo – 28. října:
HC Klášterec – HC Tábor
(17.00).
XI. kolo – 3. listopadu:
SHC Klatovy – HC Klášterec
(17.30).
XII. kolo – 7. listopadu:
HC Klášterec – Baník Sokolov
(18.00).

XIII. kolo – 10. listopadu:
Draci Bílina – HC Klášterec
XIV. kolo – 14. listopadu:
HC Klášterec – Kobra Praha
XV. kolo – 18. listopadu:
HC Klášterec – HC Milevsko
XVI. kolo – 24. listopadu:
Vlci Jablonec – HC Klášterec
XVII. kolo – 28. listopadu:
HC Klášterec – HC Řisuty
XVIII. kolo – 2. prosince:
HC Děčín – HC Klášterec
XIX. kolo – 5. prosince:
HC Tábor – HC Klášterec
XX. kolo – 9. prosince:
HC Klášterec – SHC Klatovy
XXI. kolo – 12. prosince:
Baník Sokolov – HC Klášterec
XXII. kolo – 16. prosince:
HC Klášterec – Draci Bílina
XXIII. kolo – 19. prosince:
Kobra Praha – HC Klášterec
XXIV. kolo – 29. prosince:
HC Milevsko – HC Klášterec

(17.30).
(18.00).
(17.00).
(18.00).
(18.00).
(17.00).
(18.00).
(17.00).
(18.00).
(17.00).
(18.00).
(17.00).
(edb)

Pětice atletů je ve výběru kraje
Z kláštereckého atletického oddílu bylo vybráno 5 atletů, aby reprezentovali Ústecký
kraj na mezikrajovém utkání mladšího žactva,
které se uskuteční 15. září v Pardubicích.
Nejvíce nominovaných atletů měl právě náš
malý klub. Hezká vizitka klášterského oddílu.
Mezi nominovanými jsou:

Kryštof Pixa – vrh koulí.
Daniel Vejražka – 60 metrů, 300 metrů,
štafeta.
Ondřej Chloupek – 1 000 metrů, dálka,
štafeta.
Václav Zahrádka – hod kriketovým míčkem.
Hana Čechová – 300 m.
(blaš)
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spojené s úmrtím vašeho blízkého
– * obřad v kostele v Klášterci n.O. s následnou kremací nebo
– uložením do hrobu
– * obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Pernštejně a okolí
– * kremace bez obřadu
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