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Manželé Křížovi oslavili diamantovou svatbu
Zámek v Klášterci zažil v sobotu 18.
února významný slavnostní okamžik.
Diamantovou svatbu zde slavili manželé Vladimír a Marie Křížovi.
Celý slavnostní akt zahájila matrikářka Jana Handlová, která oba jubilanty a jejich blízké přivítala, aby pak
předala slovo oddávajícímu. Tím byl zastupitel Miroslav Andrle, který manželům Křížovým připomenul jejich první
společné ano, které si řekli právě před
šedesáti lety 16. února 1952 na radnici
v Toužimi na Karlovarsku. V Klášterci
nad Ohří žijí padesát let.
Na závěr ceremoniálu si vyslechli
Vladimír a Marie Křížovi báseň a převzali dárky se srdečnými gratulacemi
od všech přítomných. Nechyběl ani
slavnostní přípitek.
Společně vychovali čtyři dcery.
Radost manželům Křížovým dělají
také vnoučata, kterých mají dvanáct,
a sedmnáct pravnoučat. Paní Marie

před odchodem na zasloužený odpočinek dlouhá léta pracovala na poště,
pan Vladimír nejdříve v ZKL a později
na elektrárně. Oba si po celý společný
život jsou velkou oporou. „Vladimír je
moje zlato, které mám po svém boku
celých šedesát let,“ svěřila se po skončení slavnostního obřadu dojatá paní
Křížová.
Za necelý rok je to již druhá diamantová svatba, kterou město Klášterec zažilo. V květnu loňského
roku si v obřadní síni zámku
řekli po šedesáti letech své ano
manželé Ulíkovi.
(edb)

Sourozenci zachránili před přijíždějícím vlakem z kolejí zraněného muže
Hrdinský čin! Jedině takhle je možné a přesné nazvat to, co vykonali sourozenci Knapovi z Kotviny při své cestě do školy 8. února
před půl osmou ráno. Díky jejich rozvaze a odvaze měl jeden dramatický okamžik dobrý konec.
Leckterý dospělý by se v dnešní době podobným způsobem ani nezachoval.
Dvanáctiletý David, žák 6. třídy Základní školy Petlerská v Klášterci nad Ohří,

Torpédoborci na
turnaji v Praze
Hokejisté v play off
proti Benešovu

a jeho o pět let starší sestra Klára, studentka druhého ročníku Střední odborné školy v Klášterci nad Ohří, totiž
zachránili život muži, kterého postihl
epileptický záchvat, při němž spadl
z peronu přímo do kolejí, kam zrovna
přijížděl ranní vlak, směřující do Klášterce.

Daňoví úředníci pomůžou
Finanční úřad Kadaň vyšle ve dnech
14. a 21. března, tedy vždy ve středu,
v čase od 12.00 do 17.00 hodin, své
zaměstnance do Klášterce nad Ohří,
kde budou zajišťovat příjem daňových
přiznání za rok 2011. Úředníci budou
zájemcům k dispozici v salonku Městského úřadu Klášterce nad Ohří na náměstí Dr. E. Beneše.

Kontejnery na odpad opět
v ulicích
Tradičně v měsíci březnu se opět začnou objevovat v ulicích Klášterce velkokapacitní kontejnery na odpad. Do
kontejnerů se nesmějí vhazovat nebezpečné odpady, ale pouze odpad kusový
z domácností, jakým je například nábytek. Pokud bude kontejner naplněn
dříve, bude odvezen před termínem.
Rozpis jednotlivých míst, kde budou
kontejnery umístěny a termíny, kdy
tomu tak bude, najdete na straně 2.

Reprezentační ples města
Klášterce
Tradiční Reprezentační ples lázeňského
města Klášterec nad Ohří se uskutečnil
v sobotu 18. února v Kulturním domě.
K tanci a poslechu hrál Big Band Relax
z Mladé Boleslavi. S ukázkami standardních a latinsko – amerických tanců vystoupily taneční skupiny S – PRAY
– LAY a Sign Crab.

Město v loňském roce hospodařilo s přebytkem
Z rozboru hospodaření Města Klášterce nad Ohří za rok 2011 vyplývá, že navzdory nepříznivé makroekonomické
situaci se našemu městu daří hospodařit s přebytkem. Celkové příjmy za rok
2011 byly 229 milionů korun a celkové
výdaje 218,5 milionu korun. To je určitě dobrá zpráva pro všechny občany
města.
Ještě zajímavější je porovnání pouze provozního rozpočtu, tedy kolik
prostředků ročně obci zbývá ze všech
příjmů vyjma kapitálových příjmů
(prodeje majetku) a investičních dotací
(souhrnně to nazýváme běžné příjmy)
po uhrazení provozu (tedy běžných výdajů).
Provozní saldo hospodaření je jed-

ním ze základních ukazatelů finančního zdraví. Město Klášterec nad Ohří
skončilo přebytek provozního rozpočtu za rok 2011 vy výši 23 milionů korun.
Čísla vypovídají o tom, že navzdory
dopadům světové finanční krize má
naše město zdravé finance. Jenom pro
srovnání: příjem města z takzvaných
sdílených daní byl v roce 2008 (před
krizí) 132,6 milionu korun. V roce 2011
to bylo pouze 118,3 milionu korun.
I přes takto dobrý hospodářský výsledek je nutné s financemi i nadále nakládat velmi uvážlivě, v nejbližší době
je třeba investovat do výměny oken
ve školkách a pravděpodobně také do
zateplení budov dvou základních škol,
a to Krátká a Petlérská.

„Vůbec jsme na nic nečekali, prostě
jsme skočili do kolejí a snažili se pana
Vrábela, který ležel s hlavou na kolejích
dostat tam odtud pryč,“ prozradil později David s tím, že pán, kterého postihl
záchvat a vážně se při pádu do kolejí
zranil, je shodou okolností otec jeho
kamaráda. „Vůbec to nešlo, vlak už byl
v zatáčce a my jej viděli přijíždět. Já tahal největší silou a když sestra také ještě
jednou pořádně zabrala,
povedlo se nám to a pán
byl konečně nahoře,“
rozpovídal se později
o dramatických okamžicích David, gólman kláštereckých
hokejových starších žáků. Dětem pomáhala
i starší paní,
která s nimi
čekala na vlak.
Klára přiznala,
že oba měli
strach, klepaly se jim ruce

i nohy, ale v okamžiku, kdy šlo o život, nebyl čas o něm přemýšlet. Zraněný muž asi po pěti minutách už se
zachránci komunikoval. Vlak zastavil
a průvodčí přivolal sanitku a policii.
Muž skončil v nemocnici.
Děti pak přijely do školy s téměř
hodinovým zpožděním a o tom, co
udělaly, ze skromnosti nikomu ani pořádně neřekly. Klára o tom vůbec nemluvila, takže škola se to dozvěděla až
se zpožděním. David se zase šel omluvit třídní učitelce, že přišel pozdě. Školu
informoval zaměstnanec dráhy.
Obě hrdinné děti s rodiči a řediteli
jejich škol přijal starosta Klášterce Jan
Houška, který Kláře a Davidovi předal
děkovný list a každému z nich tradiční
záchranářský dárek – hodinky. „Je obdivuhodné, co Klára s Davidem vykonali,“
chválil děti starosta.
Oba sourozence vedení jejich škol
navrhla do ankety Nadačního fondu na
Dětský čin roku a čeká je oba také návrh do nominace na Cenu hejtmanky
Ústeckého kraje.
(edb)

Druhý povodňový stupeň na Ohři
Díky tomu, že se u jezu v Klášterci nad
Ohří na řece Ohři nahromadily velké
kusy ledu, které později zamrzly a nejen že snížily průtok řeky, ale zapříčinily
také její vzdouvání, vyhlásila Povodňová komise města Klášterce nad Ohří 13.
února druhý stupeň povodňové aktivity, to znamená stav pohotovosti, na
řece Ohři.
Voda zaplavila některé komunikace
a některé příbřežní pozemky a objekty
v blízkosti toku. Obyvatele ohrožených
nemovitostí v zátopové zóně proto povodňová komise vyzvala, aby zabezpečili svůj majetek proti hrozícím škodám,
zajistili domácí zvířectvo a případně si
připravili evakuační zavazadlo.

Ostatní občany město vyzvalo, aby
se vyhýbali cestám v okolí řeky, protože
hrozí vysoké riziko úrazu a ohrožení života. Stejný důvodu vedl také k tomu,
že již 1. února byl pro veřejnost uzavřen zámecký park a Rašovická lávka.
Městský úřad důrazně varuje obyvatele a zejména děti před vstupem na
led nejen na řece, ale i na potocích, kde
hrozí díky kolísavé teplotě posledních
dní prolomení ledu. Probíhá sledování
vývoje povodňové situace. Minulý týden v pátek jednali hasiči s ředitelem
Povodí Ohře a dohodli se, že zatím
není potřeba nasazení těžké techniky.
Další zasedání povodňové komise bylo
v pondělí.
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DRUHÁ ETAPA REGENERACE NOVÉHO SÍDLIŠTĚ

K zápisu do první třídy přišlo
téměř stodevadesát dětí

Den otevřených dveří
v MŠ Duha a Stonožka

cí přechod, a to u křižovatky s ulicemi
Okružní a Olšová.
V rámci II. etapy budou vybudována dvě nová kontejnerová stání. Jedno
na místě stávajícího nevyhovujícího
kontejnerového stání u MŠ v Olšové
ulici a druhé v ulici Topolová. Bude provedena regenerace hřiště za panelovým
domem v ul. Topolová, které získá nový
živičný povrch. Úpravami projde i veřejné osvětlení, Vznikne 7 nových stožárů, včetně kamerového systému, jako
prevence proti kriminalitě. Dvanáct nových sloupů veřejného osvětlení bude
u zpevněné plochy, která propojuje ulici Topolovou s ulicí Okružní (Dlouhou).
Součástí regenerace parkoviště, silnice
a chodníků v Topolové ulici bude také
vybudování 6 nových sloupů veřejného
osvětlení. Poslední 4 sloupy veřejného
osvětlení vzniknou u propojovací komunikace, parkoviště a chodníku mezi
ulicemi Topolová a Olšová.
Během regenerace bude umístěno
11 kusů nových laviček a 11 kusů odpadkových košů.

Ve dnech 6. a 7. února se v Klášterci
uskutečnily zápisy dětí do prvních ročníků základních škol. Ve třech školách
přišlo k zápisům bez jednoho 190 dětí.
Nejvíce se budoucích prvňáčků
hlásilo v Základní škole Krátká, kam
jich s rodiči přišlo 89, což je podle slov
ředitelky J. Dimunové o 100 procent
více dětí, než je škole spádově přiděleno. Škola proto vyhlásila výběrové
řízení na učitelku prvního stupně. V jedenácti případech byl podán návrh na
odklad.

V pátek 2. března 2012 od 9,00 do
16,00 hodin si se svými dětmi můžete
prohlédnout prostory mateřských škol
v Dlouhé a Školní ulici.
Mateřská škola Duha (Dlouhá 540)
a Stonožka (Školní 518) tvoří jeden
právní subjekt. Během dne otevřených
dveří máte jedinečnou možnost seznámit se s prostředím těchto školek ještě
před zápisem dětí do MŠ.
Uvidíte pěkné a moderní vybavení jednotlivých tříd – interiéry, hračky
a pomůcky, které čekají na Vaše děti.
Obě školky nabízejí
nadstandardní
činnosti, jako jsou logopedie (náprava řeči
pro děti, které mají
problémy s výslovností
některých hlásek), výtvarné kroužky, seznamování s angličtinou
nebo plavání. Ve Stonožce, která disponuje
vlastní tělocvičnou,
provozujeme také aerobik. Pro děti s postižením nabízíme místo
ve speciální třídě; odborné vedení zde
zajišťuje speciální pedagog a asistent
pedagoga. Kolektiv MŠ tvoří zkušený
a spolehlivý personál, který se postará
o spokojenost a pohodu Vašich dětí.
(at)

Město Klášterec nad Ohří podalo na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádost o dotaci. Usiluje tak o získání dotace ve výši 4 miliony korun, přičemž
celkové rozpočtové náklady akce jsou
14 580 000 korun. Zároveň Rada města
vyhlásila výběrové řízení na dodavatele
stavby. Předpokládá se, že výběrovým
řízením se celkové náklady stavby podstatně sníží. Plánovaný termín realizace
je květen až říjen 2012.
Navrhované úpravy v první části
počítají s rozšířením komunikací a parkoviště v ulici Topolová. Druhá část se
týká regenerace plochy před aquaparkem, na které vznikne nové parkoviště, jak pro návštěvníky aquaparku, ale
především pro obyvatele sídliště. Třetí
a největší změna vznikne propojením
parkoviště v ulici Topolová s ulicí Olšová. Bude vybudována nová silnice
s šikmým stáním po obou stranách.
Jako poslední bude provedena úprava
autobusové zastávky a úprava sjezdu
ke garážím u aquaparku. Mělo by tak
vzniknout 170 nových parkovacích

míst a dalších 98 stávajících bude zregenerováno. V rámci budování nového parkoviště u aquaparku a výstavby
autobusové zastávky vzniknou nové
chodníky. Další nové chodníky vzniknou s propojením silnice a parkoviště
mezi ulicemi Topolová a Olšová. V ulici
Topolová bude provedena úprava stávajících chodníků zámkovou dlažbou.
Mezi aquaparkem, ul. Topolová a ul.
Okružní (Dlouhou) bude chodník s živičným povrchem. Tato plocha bude
také sloužit pro in-line bruslení a cyklistiku. Bude vysazeno 35 kusů nových
stromů, především u aquaparku podél
nového parkoviště, u hřiště za panelovým domem v Topolové ulici a u parkoviště. Počítá se se zatravněním u ZŠ
Školní.
Součástí nového parkoviště a autobusové zastávky u aquaparku budou dvě nová bezbariérová místa pro
přecházení. Další dvě vzniknou u propojení ulic Topolová a Olšová a jedno
u panelového domu a kontejnerového
stání. Upraven bude jeden nevyhovují-

PRIMA JE PRIMA, PÍŠE PEPÍNO
Ahoj, píši všem kamarádům a rodičům, kteří o naší škole ještě neví. Do této školy
chodím už celé jedno pololetí a chci se s vámi podělit o své dojmy.
Na gymnázium jsem se rozhodl přejít proto, že jsem chtěl zkusit něco nového
a vyplatilo se to. Moc se mi zde líbí. Po přestupu sem jsem se musel vyrovnat s tím,
že to tu nebude lehké. Když jsem dostal první pětku, byl jsem z toho smutný. Ale
teď už mi to jde jako po másle.
Nejvíce se mi líbil výlet do Drážďan. Byl to celodenní výlet vlakem až do Drážďan na krásné vánoční trhy. Hrozně mě bavilo pomáhat při Dni otevřených dveří.
Byli jsme také v kině, ve sběrném dvoře a na pěším výletě do Perštejna. Líbí se mi
přístup učitelů a vynikající obědy. Těším se na léto na Jazykovou školičku v Krkonoších a na všechno, co si pro nás kantoři připravili. Myslím, že by se vám u nás
líbilo.
Pepíno Kolář, žák primy Gymnázia a SOŠ Klášterec n. Ohří

Aby škola byla hračka, aneb pololetní bilancování v přípravné třídě
Ani děti v přípravné třídě na Základní škole v Petlérské ulici v Klášterci
v prvním pololetí školního roku nezahálely a pilně pracovaly.

Procvičování správné výslovnosti, rozvoj vyjadřovacích schopností, ale i práce se slabikou a hláskou, seznamování
s některými písmeny velké tiskací abecedy a číslicemi, časová, prostorová
nebo pravolevá orientace či zdokonalování grafomotoriky ruky, to je výčet
těch nejzákladnějších aktivit, které
prolínaly naší každodenní prací. Jak se
nám je podařilo zvládnout, jsme předvedli rodičům při našem předvánočním
vystoupení. A jak si vše pamatujeme

a umíme, jsme si zase mohli ověřit při
plnění jednoduchého testíku pro šikulky. Naše třída má jméno Šikulky, a tak
byla pro všechny hračka, obstát v tomto
hodnocení na hvězdičku. A Pochvalný
list, který jsme za svou dosavadní práci
a snažení dostali, nám bude památkou
na naše úplně první vysvědčení. Snažit se ale budeme i v druhém pololetí.
Vždyť za pochvalu paní učitelky u zápisu a později i v první třídě to určitě
stojí.
(Mgr. Eva Růžičková)

Rozmístění
VKK kontejnerů
ve městě
v roce 2012
Žižkova + Sadová + Karlovarská
– přistavení 8.30 h., vývoz 12 h.
Termíny: sobota 10. 3., sobota 9. 6.,
sobota 13. 10. – vždy tři kusy.
Rašovice
– přistavení 15 h., vývoz 17 h.
Termíny: úterý 13. 3., úterý 12. 6.,
úterý 16. 10. – vždy jeden kus.
Lestkov
– přistavení 15 h., vývoz 17 h.
Termíny: středa 14. 3., středa 13. 6.,
středa 17. 10. – vždy jeden kus.
Ciboušov
– přistavení 15 h., vývoz 17 h.
Termíny: čtvrtek 15. 3., čtvrtek
18. 10. – vždy jeden kus.
Útočiště + Větrná
– přistavení 8.30 h., vývoz 12 h.
Termíny: sobota 17. 3., sobota 16. 6.,
sobota 20. 10. – vždy dva kusy.
Klášterecká Jeseň
– přistavení 15 h., vývoz 17 h.
Termíny: úterý 20. 3., úterý 19. 6.,
úterý 23. 10. – vždy jeden kus.
Hradiště
– přistavení 8.30 h., vývoz 12 h.
Termíny: sobota 24. 3., sobota 23. 6.,
sobota 27. 10. vždy jeden kus.
Obyvatelé se s případnými dotazy mohou obrátit telefonicky na
číslo 474 359 613 nebo na e-mail
santorova@muklasterec.cz.

Sedmdesát dětí přišlo s rodiči k zápisu do ZŠ Školní, která zápisy pojala
pohádkově, takže budoucí prvňáky
vítaly postavičky Šmoulů, za které byly
převlečeny žákyně 5. ročníku. Také zde
evidují jedenáct návrhů na odklad. ZŠ
Petlerská zapsala 30 budoucích žáků
první třídy a v šesti případech pak návrh na odklad.
(edb)

Březnové zápisy
do mateřských škol
V březnu proběhnou v Klášterci zápisy do mateřských škol, a to ve dnech
13. a 14. března, vždy od 9. 00 do 16.
00 hodin. Rodiče musí sebou k zápisu
vzít svůj občanský průkaz a zdravotní
průkaz dítěte. Zápis se provádí do naplnění kapacity mateřské školy.
Seznam mateřských škol: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří , Lípová
570. Mateřská škola, Klášterec nad
Ohří , Souběžná 205. Mateřská škola,
Klášterec nad Ohří , Dlouhá 540, která
má první detašované pracoviště v ulici
Dlouhá 540 a druhé v ulici Školní 518.
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří,
Lesní 545.

Ve školním roce 2012/2013 nabízí studijní obory:
Gymnázium
– osmiletý studijní cyklus pro žáky 5. tříd (prima),
čtyřletý studijní cyklus pro žáky 9. tříd.
Sociální činnost – čtyřletý cyklus pro žáky 9. tříd
Přihlášky ke studiu si můžete vyzvednout na naší škole a odevzdat do 15. 3. 2012.
Požadujeme

– prima – vysvědčení 4. a 5. třída,
1. ročník – vysvědčení 8. a 9. třída.
Podrobnější informace na www.gymkl.cz

Dvojice kradla naftu

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

Společnost otevřela smluvní obchodní kancelář ČEZ, na adrese :

Hledáme pana učitele/paní učitelku s přirozenou autoritou, který/á by se společně s ostatními podílel/a na kvalitním vzdělávání žáků I. stupně a přijal/a za
své hlavní vzdělávací priority školy:

Jana Švermy č. 2, 432 01 K a d a ň

•
•

poskytovat kvalitní vzdělávání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků
rozvíjet schopnosti jazykově nadaných žáků
rozvíjet komunikační dovednosti všech dětí v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích
pomoci žákům nadaným i žákům se specifickýmí vývojovými poruchami učení a chování
podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách

Strukturovaný životopis a potvrzení o délce praxe a další specializaci zasílejte
na uvedený kontakt do 29. 2. 2012.
Tel.: 474 375 397, mobil: 736 633 301, e-mail: strnadova@1zsklasterec.cz

Pro jarní prázdniny, které budou v Klášterci probíhat ve dnech 5.–9. března,
přichystal DDM Volňásek zajímavý
program pro děti. Ten začíná v pondělí
5. března výletem do Prahy. V něm je
zahrnuta návštěva Čokoládového muzea, Vyšehradu a McDonaldu. Cena pro
dítě je 290 Kč, pro dospělého 350 korun
(zájemci se mohou přihlásit v DDM na
tel. 474 375 872). Na 6. března je od 10.00
hodin přichystána Dílnička Volňásek
a soutěže. Ve středu je připraven výlet do
3D kina v Karlových Varech a do Hutě
Moser (cena 285 Kč), ve čtvrtek pak od
10.00 hodin Diskotéka s Kájou v Klubíčku. V pátek 9. března se jede opět na
výlet do Prahy, tentokrát na Kavčí hory.
Počet míst na výlety je omezen kapacitou autobusu. Přihlášky do 27. února.

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří

Pražská 2323, 438 01 Ž a t e c

•
•
•

DDM Volňásek má program
pro jarní prázdniny

Rádi Vám pomůžeme se vším co souvisí s elektřinou a plynem, žádosti o nové odběrné
místo, přihlášky, změny, přepis odběrného místa, revize elektro pro domácnosti i
podnikatele, všeobecné informace pro odběratele elektřiny a plynu.
Vše vyřídíte na jednom místě.
Otevírací doba :
pondělí, středa : 09,00 – 12,00 12,30 – 17,00 hodin
úterý, čtvrtek : 09,00 – 12,00 12,30 – 15,00 hodin
pátek

: 09,00 – 13,00 hodin

kontakt: montaze.elektro@seznam.cz, http://www.montaze-elektro.cz

V posledních několika měsících se v Klášterci proslýchalo, že se množí krádeže
pohonných hmot z aut. Na svědomí je
měla dvojice mužů, kterou na začátku
února zadržela policejní hlídka v Kotvině v okamžiku, kdy převáželi kradenou
motorovou naftu. Dalším vyšetřováním
bylo zjištěno, že to nebyla zdaleka jejich
první krádež, kradli totiž už od listopadu
loňského roku. Postupně poškodili nádrže a odčerpali naftu z celkem čtrnácti
nákladních aut, a to nejen v Klášterci, ale
i v Lounech, ve Vysočanech a v Kadani.
Oba byli obviněni z krádeže a poškození
cizí věci. Starší z mužů (38) skončil ve vězení, mladší (30) je vyšetřován na svobodě.
(edb)
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Fotograf Vano představí výběr z Platinové kolekce

Po výstavě obrazů výtvarnice Marie
Havlenové Saudkové (na snímku s galeristkou Romanou Parmovou) bude
Galerie Kryt hostit výstavu děl světoznámého fotografa Roberta Vana. Ten
zde představí výběr ze své Platinové
kolekce. Barevné obrázky, zachycující
většinou květiny, vystřídají fotografie.
Třiašedesátiletý Robert Vano je ro-

dákem ze slovenských Nových Zámků.
Po maturitě v roce 1967 místo nástupu
na vojnu emigroval přes Jugoslávii a Itálii do Spojených států, kde se uchytil
jako kadeřník a vizážista. Byl asistentem módních fotografů, od roku 1984
je samostatným fotografem. Působil
v New Yorku, Paříži a Miláně, kde fotografoval pro módní časopisy, například

CESTOVNÍ RUCH V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ V ČÍSLECH
Obecně lze říci, že zájem o návštěvu Klášterce nad Ohří roste. Turistické informační centrum navštívilo v roce 2011 celkem
11 321 osob. Z tohoto počtu bylo přibližně 15 % cizinců. Informace na turistickém webu www.goklasterec.cz vyhledalo
v průběhu roku 29 270 zájemců, přičemž
jsme zaznamenali 1 636 přístupů z ciziny
a to ze 44 zemí světa. Proti roku 2010 to je
25 % zvýšení zájmu o nabízené informace.
Zámek Klášterec nad Ohří se svou návštěvností 18 850 osob zařadil na 4 místo mezi
památkovými objekty Ústeckého kraje.
V rámci provedeného motivačního šetření
bylo dotázáno celkem 500 respondentů.
Nejčastějšími návštěvníky Klášterce nad
Ohří jsou obyvatelé Ústeckého kraje (61 %),
následováni návštěvníky z Karlovarského
kraje (13,8 %), z Prahy (5,3 %), Středočeského kraje (5,1 %), Plzeňského kraje (4,8 %)
a ostatních krajů ČR, které však jednotlivě
nepřekračují úroveň 3 %. Z šetření vyplynulo, že se proti roku 2009 snížil počet
přijíždějících autem na 57 % (dříve 81 %).
Naopak stoupl počet přijíždějících vlakem
na 13 % (2009 – 10 %) a autobusem na 17 %
(dříve 3 %). Výrazně se zvýšil počet turistů
využívajících 1 nebo 2 ubytování a to na
25,6 % (dříve 11,6 %). Zároveň však klesá
zájem o pobyty delší než 3 dny (pouze
7 %). Proti roku 2009 se také zvýšil počet
respondentů, kteří uvedli realizaci stravování v Klášterci nad Ohří na 68 % (dříve
jen 46 %). Hlavními důvody, které uvádějí
respondenti v souvislosti s návštěvou Klášterce nad Ohří jsou turistika a sport (15 %),
zdraví (6,5 %), zábava (12 %) a návštěva příbuzných a známých (26,3 %). Téměř 50 %
dotázaných uvedlo, že uvažuje o opakované návštěvě našeho města. Stravování

v Klášterci nad Ohří bylo hodnoceno lépe
než úroveň nabízeného ubytování. Potěšitelné je, že je vnímáno zlepšení v činnosti
personálu ve službách. Návštěvníci však
upozornili na zhoršení v oblasti péče o čistotu města. Tento pokles však nebyl dramatický (2009 – 86 %, 2011 – 74 %). Velmi
pozitivně je hodnocena péče o památky.
64,5 % respondentů ji hodnotí jako velmi
dobrou a 31,8 % jako spíše dobrou. Podle
respondentů se zlepšila i nabídka pro trávení volného času.
Mezi služby a zařízení, která návštěvníkům nejvíce chybí, jsou hřiště pro malé
děti (2–4 roky), parkovací možnosti (srpen
2011), absence obchodů s oblečením, obuví
a sportovními potřebami, bankomat v historické části města, atd. Jako zdroje informací jsou nejčastěji používány informace
od příbuzných a známých, informace z internetu, propagační materiály a informace
od personálu a TIC. Velmi pozitivně hodnotili návštěvníci celkový vzhled historické části města, opravené vlakové nádraží,
zámek a zámecký park, pořádání kulturních akcí a služby personálu v lázních. Pro
potřeby prezentace nabídky města je využíváno účasti na akcích cestovního ruchu.
V lednu 2012 jsme město prezentovali na
veletrhu Regiontour v Brně a v únoru 2012
na veletrhu Holiday World v Praze. Na
obou výstavách se o naši nabídku zajímalo
přibližně 900 osob.
Za poslední 4 roky také návštěvnost
města pozitivně ovlivnil turistický produkt
„3K návštěvnická karta“. Tento produkt si
zakoupilo 3720 zájemců, přičemž cca 1/3
využila jeho rodinou variantu. Za období
provozu produktu jsme zaznamenali téměř
10 000 akceptací v rámci všech subjektů
a objektů v produktu zahrnutých. V současné době se soustředíme na spolupráci
v rámci nově vzniklé destinační agentury
Dolní Poohří a také spolupracujeme s Ústeckým krajem na marketingovém projektu „Brána do Čech“. Chceme tak udržet
povědomí o našem městě na standardní
úrovni i přes to, že se trvale snižují finanční prostředky na cílený marketing, tvorbu
nových produktů a zajištění kulturních
akcí. Provedená šetření a vedené statistiky
nám napomáhají odhadovat trendy a budoucí vývoj v této oblasti a proto se jim
i nadále budeme věnovat.
(Miroslav Foltýn)

Cosmopilitan, Harper´s Bazaar nebo
Vogue. Od roku 1990 žije v Praze, kde
v období 1996–2003 pracoval jako
umělecký ředitel v českém vydání časopisu Elle a poté do roku 2009 v agentuře Czechoslovak models. Od té doby
pracuje jako fotograf na volné noze.
Vano je především módní a reklamní
fotograf. Fotografuje černobílé portréty a akty na klasický film a používá také
už málo používanou techniku platinotypie. Spolupracuje se světovými značkami, vede workshopy Daylight nude.
Nejraději fotografuje při denním světle.
V roce 2009 se uskutečnila v pražském
Mánesu jeho dosud největší výstava,
jejíž název The Platinum Collection odkazuje právě na jeho techniku.

Literární soutěž Pisálek
pro všechny psavce
Již podeváté vyhlašuje městská knihovna literární
soutěž pro širokou veřejnost. V minulých ročnících
se prokázalo, že literární tvorba je oblíbeným koníčkem jak starších, tak i mladých začínajících autorů.
Dokazují to desítky prací z celé České republiky,
ale i ze Slovenska, které byly do soutěže přihlášeny,
aby svojí kvalitou pozvedly prestiž zpočátku jen regionální soutěže. I letos se můžete přihlásit celkem
v šesti kategoriích a zasoutěžit si o hodnotné ceny,
ale hlavně poměřit svoje práce s jinými autory. Své
práce, ať již prózu nebo poezii , odevzdávejte do
uzávěrky dne 30. dubna v městské knihovně. Více
podrobností o kategoriích, rozsahu práce a termínech hledejte od 1. března na webu městské
knihovny www.knihovnaklasterec.cz Na Vaše práce
se těšíme, tak nepište jenom do šuplíku! A nebojte
se, i letos soutěžíme o moc pěkné ceny.

Jaro je tady – dvě výstavy
v městské knihovně

2. 3. Okresní přehlídka tanečního oboru ZUŠ. Dům kultury od 14.00 hodin.
2.3. Robert Vano – Výběr z platinové
kolekce. Vernisáž výstavy a autogramiáda světoznámého fotografa od
17.00 hodin. Výstava potrvá od 3.3.
do 4.4.
2. 3. Koncert Českého tria. Od 18.00
hodin ve Velkém renesančním sále
zámku. Hrají: D. Vlachová, M. Petráš,
M. Langer.
14. 3. Koncert Hany Zagorové a Petra
Rezka. Kulturní dům od 19.00 hodin.
Vstupné 390 korun.

K

17. 3. Folková Evža. Tradiční jednodenní
festival country & folkových kapel.
Kulturní dům od 18.00 hodin.
22. 3. Vernisáž a slavnostní vyhlášení
výtvarné soutěže. Akce pro zúčastněné výtvarníky a jejich rodinné
příslušníky. Městská knihovna.
25. 3. Příběh čaroděje Habakuka, zlomyslného skřítka a především malé
Dorotky. Hraje divadlo Matýsek Nový
Bor. Vstupné: 50 korun.
28. 3. Posezení s … V Městské knihovně
od 16.00 do 18.00 hodin.

I N O

2. 3. Alvin a Chipmunkové 3. Film USA,
český dabing. Od 16.00 na 18.00 hodin. Mládeži přístupné. Vstupné: 40 Kč
7. 3. Nevěstinec. Francie, české titulky.
Od 19.00 hodin. Mládeži do 15 let
nepřístupné. Vstupné: 50 Kč
8. 3. Cigán. Slovensko. Od 19.00 hodin.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné
50 Kč.
9. 3. Le Havre. Finsko, Francie, Německo,
české titulky. Filmový klub. Od 19.00
hodin. Mládeži přístupné. Vstupné:
70 Kč
10. 3. Kozí příběh – Pověsti staré Prahy.
Film ČR. Od 16.00 hodin pro děti.
Mládeži přístupné. Vstupné: 20 Kč
14. 3. Horská hlídka. Čína, české titulky.
Filmový klub. Od 19.00 hodin. Mládeži
do 12 let nevhodné. Vstupné: 50 Kč
15. 3. Poupata. Film ČR. Od 19.00 hodin.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné:
70 Kč
17. 3. Megamysl. Film USA, český
dabing. Od 16.00 hodin pro děti. Mládeži přístupné. Vstupné 20 Kč.

21. 3. Černá Venuše. Francie, české
titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 55 Kč
22. 3. Modrý tygr. Film ČR 2011. Od
16.00 a 18.00 hodin. Mládeži přístupné. Vstupné: 70 Kč
23. 3. Kocour v botách. Film USA, český
dabing. Od 16.00 a 18.00 hodin pro
děti. Mládeži přístupné. Vstupné:
40 Kč
28. 3. Indiánské léto. Film ČR. Od 19.00
hodin. Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 50 Kč
29. 3. Hanebný parchanti. USA/Německo/Francie, české titulky. Od 19.00
hodin. Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 50 Kč
30. 3. O kapitalismu s láskou. Film USA,
české titulky. Od 19.00 hodin. Mládeži
přístupné. Vstupné: 50 Kč
31. 3. Hamlet podniká. Finsko, české
titulky. Od 19.00 hodin. Filmový klub.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné:
70 Kč

Jaro se nezadržitelně blíží, i když to zatím tak nevypadá, a my jsme pro Vás v knihovně připravili
hned dvě výstavy najednou. V naší minigalerii bude
vystavovat od 1. března do konce měsíce dubna
Pavla Horčicová velikonoční a jarní dekorace a věnečky. Přímo ve vestibulu knihovny pak proběhne
ve dnech 14. až 28. března od 9 do 18 hodin výstava
jarních cibulovin. Myslete na svoji zahrádku, anebo
se prostě potěšte jarní květinkou v květináči. Vždyť
co by Vás lépe naladilo do jarní atmosféry.
Tak nezapomeňte si vzít s sebou nějakou tu korunu. Obě výstavy jsou prodejní, no ale kdo nechce,
přijďte se alespoň pokochat a přivonět.

Zámek zve
Zpátky do pohádky
V prostorách renesančních sálů kláštereckého zámku bude od 4. března do 29. dubna k vidění krásná
výstava pod názvem Zpátky do pohádky.
Výstava je zaměřená především na dětského
návštěvníka a na všechny milovníky pohádkového žánru. Prostřednictvím asi šedesátky kostýmů,
rekvizit a kulis si diváci připomenou 15 známých
pohádek z tvorby Československé a následně České
televize.
Holčičky se mohou těšit na kostýmy princezen
a princů, královen nebo králů, kluci například na
loupežníka, čarodějnici, Krakonoše a mnohé další.
Při výběru pohádek brali organizátoři na zřetel nejen jejich oblíbenost u diváků, ale také povětšinou
hudební složku pohádek, aby si děti mohly v rámci
fotoprojekce připomenout nejenom dané herce
a kostýmy, ale také zazpívat si známé písničky.
Nejstarší kostýmy pochází ze sedmdesátých let 20.
století. Výstava Zpátky do pohádky měla svoji premiéru v brněnském Letohrádku Mitrovských v roce
2010 a v roce 2011 zahájila své putování po českých
a moravských památkách a muzeích.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!
Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
Slepičky ve stáří 18–20 týdnů za 138–152 Kč/ks, starší 20 týdnů za 158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční v pondělí 5. března 2012
Klášterec nad Ohří – u závor u autobusového nádraží – v 15. 30 hod.
Případné bližší informace : 728605840, 728165166, 415740719

Srdečně Vás zveme, vážené dámy a slečny do nově otevřeného Butiku. Najdete nás v ul. Nádražní
189 u světelné křižovatky v Klášterci nad Ohří. Nabízíme netradiční dámskou módu ze zahraničí
a široký výběr dámského spodního prádla. Těší se na Vás Zuzana Budnjaková a Livinková Jaroslava.

¯āòÛÂþrħġ÷ĲÂ»
¢ĞºýĩòÙôħºĞ\ô

¨÷]ĩÛğÛÌħþ»Òħ¬òr
zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
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

Náměstí E.Beneše 10 - vedle pošty, Klášterec nad Ohří
ĩÛ÷ďħéĤéħīīİħİăÜħ
þāþħġĩāĊħġ÷ĲÂ»ħĥĺİħéÿăħĺæĺ
¯āħßħĊ]ħÜħßħăéħòāÒôþ www.levnýpohřeb.cz
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Michala Spoustová-Křížková: Olympijský Londýn je můj sen
Pere se s chlapama a sní sen o olympijském Londýnu. Pro kláštereckou zápasnici Michalu Spoustovou-Křížkovou by byla účast na největším sportovním svátku vyvrcholením
dlouholeté úspěšné kariéry. Cesta do britské metropole vede přes úspěšnou kvalifikaci. Právě na ni se pod vedením svého trenéra Vasila Želeva v těchto týdnech připravuje.
Často trénujete v Chomutově, proč padla volba právě na toto město?
V Klášterci jsem zůstala jediná žena. Jinak
tam jsou malé holčiny, s nimiž zatím zápasit
nemohu. V Chomutově jsem sice také sama,
ale mám tam více vhodných sparingpartnerů.
S trenérem Želevem tam jezdíme už od loňského mistrovství Evropy a vyhovuje nám to.

Chytla jsem japonskou olympijskou vítězku
a dvojnásobnou mistryni světa, ta byla hodně dobrá. Ukrajinku jsem ale potom porazit
i mohla, právě kdybych na tom byla lépe technicky. Proto se s trenérem snažíme pracovat
na zlepšení.
Cesta na olympiádu vede přes jarní kvalifikační turnaje v Bulharsku, Číně a ve Finsku.
Už máte s trenérem plán, jak do Londýna proklouznout?
Stačí na jednom z těch turnajů postoupit
do finále a člověk jede na olympiádu. Záleží na tom, kolik se nám podaří získat peněz,
protože to není levná záležitost. Nejlepší by
samozřejmě bylo kvalifikovat se hned v Bulharsku. Na druhou stranu se spekuluje, že do
Číny nepojede tolik Evropanek, takže cesta na
olympiádu by odtamtud mohla být snadnější.
Turnaje ale následují týden po sobě, takže by
nastal problém s aklimatizací. Když jsem byla
v Asii, měla jsem tam úplně převrácený režim.
V noci jsem koukala, kdy už bude ráno, a ve
dne se mi chtělo spát.

Jaké pro vás je trénovat tak kontaktní sport
jako zápas s muži?
Za ty roky jsem na to už zvyklá. S klukama
se peru prakticky od svých zápasnických začátků. I když v Klášterci nás bývalo více holek
podobného věku, takže jsme mohly zápasit
mezi sebou. Všechno má své pro a proti.
Když mluvíte o svých začátcích, co vás k zápasu vůbec přivedlo?
Dělala jsem i atletiku, ale vždycky jsem tíhla
k bojovým sportům jako karate nebo sebeobrana. Kamarádka mě v Klášterci přivedla
k trenéru Želevovi. Myslela jsem, že zápas je
něco v tom stylu. Potom jsem sice zjistila, že
je to trochu jiné, ale chytlo mě to a u zápasu
jsem už zůstala. Přestože se určitě jedná pro
ženu o netypický sport, kolikrát je to docela na hraně. Když se ale zápas dělá na určité
úrovni, je to i docela pěkná podívaná.
Není ale zápas mezi ostatními sporty spíše popelkou?
V Klášterci jsem vždycky měla dobré podmínky, pan Želev dokázal sehnat dostatek
sponzorů, abychom mohli vyjíždět i do zahraničí. Jako juniorka jsem se třeba podívala i do
Spojených států, kde jsem v silné konkurenci
skončila druhá. Z té doby si cením i bronzové
medaile z juniorského ME 1997 v Budapešti.
Na zářijovém mistrovství světa v Turecku jste
skončila desátá. Splnilo to vaše očekávání?
Ani jsem tak dobrý výsledek nečekala. Po
sedmé příčce na šampionátu v roce 2005 je
to moje nejlepší umístění ve světové konkurenci. Dodalo mi to další motivaci, abych se
pokusila poprat se o olympiádu. Cítím, že

určitě je. Možná mi zápasení pomohlo i při
přijímacím řízení, samozřejmě vedle splnění
dalších důležitých podmínek. V každém případě s fyzickou přípravou nemám problém.
Děláme i sebeobranu, ale kdyby šlo do tuhého, nevím, jestli bych se raději nespoléhala na
zápasnické techniky (úsměv).
Manžel má pro vaše sportování také pochopení?
Je spíše nesportovec, v tomhle jsme rozdílní.
Občas není rád, když jsem pryč. Pět let jsem
byla zaměstnancem ministerstva vnitra, to jsem
byla vždycky tak polovinu roku mimo Klášte-

rec, v Praze, po zahraničních soustředěních,
závodech. Bylo to na úkor rodiny, proto jsem se
vrátila domů. Teď s manželem přemýšlíme o založení rodiny, takže v blízké budoucnosti počítám spíše s miminkem. Uvidím, co bude potom,
i když zápasit se dá i v pokročilejším věku.
Nemá partner obavy o vaše zdraví, když vidí,
co na žíněnce provádíte?
Určitě se o mě bojí. To je také hlavní důvod,
abych už sportovala jen rekreačně. Ne že bych
prodělala tolik zranění, ale zápas je pro ženu
opravdu dost tvrdým sportem. (V. Škaloud)

Cítíte, že projít přes kvalifikaci je ve vašich silách?
Nedá se říct, že bych o tom byla stoprocentně přesvědčená. Záleží i na štěstí, koho
chytnete hned na začátku. Při prvním utkání
je člověk vždycky nervózní, dělá hodně chyb.
Vstup do turnaje má velký vliv na psychiku
v dalších bojích.

Londýn je pro mě asi poslední šance, jak se
na hry podívat.
Pokud byste na podzim skončila do pátého
místa, mohla jste mít účast už jistou. Co chybělo k tomu, aby se to podařilo?
Jednoznačně technika. Čím jsem stoupala výš, cítila jsem, že soupeřky mají navrch.
Ne fyzicky nebo silově, ale právě technicky.

Pracujete u městské policie v Klášterci. Vědí
lidé, kdo dohlíží na pořádek ve městě?
Asi mě poznávají, občas mne někdo zastaví, poptá se, popřeje hodně štěstí. Spousta lidí
mě za těch patnáct let mého zápasení zná od
vidění. Myslím, že kolegové v práci mi fandí,
sledují moje výsledky. Mám štěstí i na nadřízené. Když potřebuji, není problém, abych se
s panem starostou nebo velitelem domluvila,
vycházejí mi vstříc.
Jako zápasnice se ani nemusíte bát, kdyby se
při službě něco semlelo, co říkáte?
Vždycky jsou nějaké obavy, ale výhoda to

Hokejisté v play off proti Benešovu Torpédoborci z Hradistě na turnaji v Praze
V prvním kole play-off druhé hokejové ligy mají klášterečtí hokejisté, kteří
vstoupili do vyřazovací části soutěže
jako lídr, za soupeře Vodní lvi Benešov,
kteří skončili základní část na osmé příčce. Podle slov trenéra Michala Jägera čekají jeho svěřence velmi těžká utkání.
V kádru Benešova se totiž objevili
bývalí extraligoví hráči Kaňka s Toužimským, takže první kolo nebude
zrovna jednoduché. Hráči si to podle
slov kouče uvědomují a budou se snažit postoupit co nejdál.

V době uzávěrky Kláštereckých novin ještě nebylo play off rozehráno.
Termíny pro úvodní kolo play off:
Sobota 18. února: Klášterec – Benešov.
Pondělí 20. února: Benešov – Klášterec.
Středa 22. února: Klášterec – Benešov.
Pátek 24. února: Benešov – Klášterec.
Neděle 26. února: Klášterec – Benešov
(17.00).
Druhé kolo play off začíná v úterý
28. února.

Volejbalová odnož Sportovního klubu Torpédoborci Hradiště se představila na 4. ročníku volejbalového turnaje smíšených
družstev pořádaného TJ Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 týmů.
Torpédoborci nastoupili ve složení: Květa
Gabrielová, Renda Gabriel, Bohouš Hrudka,
Petr Hrdina, Lenka Kothánková, Fanda Šlosr,
Jirka Bezděk a kapitán Vlasta Kothánek.
O technické zabezpečení našeho týmu
a morální podporu se
starali Mirka Šlosrová
a Pepa Sochor, kterým
za toto patří dík.
Ze šesti zápasů
se Torpédoborcům
podařilo odejít třikrát
vítězně a třikrát prohrát. Získané body
stačili pouze umístění
na 6. místě. Radost
nám udělalo i to, že jsme za sebou v pořadí nechali takové týmy, jako je například družstvo Libuše, které bylo loni na
prvním místě. Milým překvapením pro
všechny bylo vyhlášení nejlepších hráčů
celého turnaje do Týmu hvězd. Velkou
radost měli Torpédoborci, když byl do
Týmu hvězd zařazen jejich kapitán. „Vše
proběhlo ve sportovním duchu a dobré
náladě, což bylo účelem celé akce,“ konstatoval na závěr turnaje kapitán týmu
Vlasta Kothánek.
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