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ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO PRAVIDLA PRO DOMÁCÍ ČISTIČKY A DOTACE ORGANIZACÍM

Na zámku se pletly pomlázky

Stěhování DDM se blíží

Sraz historických vozidel v Chomutově

Setkání v Ciboušově

O velikonoční neděli se v areálu zámku uskutečnila tradiční akce Velikonoce na zámku
a pletení pomlázek, která se každoročně setkává s velkým zájmem. Oslavu Velikonoc tradičně
zpestřily pohádky
v podání hudebního
divadla Hnedle
vedle, jarmark. Pro
veřejnost a prohlídku byla otevřena
věž zámku.

Rada města vyhlásila poptávku na dodavatele stavebních úprav v objektu ZŠ
Petlerská. V uvolněném pavilonu školy
začnou v nejbližší době probíhat stavební
úpravy potřebné pro činnost Domu dětí
a mládeže.
Ve vstupních prostorách se zvláštním
vchodem vznikne recepce, jedna z tříd
bude přebudována na taneční sál. Nově
bude moci DDM pro své aktivity využívat například také tělocvičnu. Nová bude
i kompletní elektroinstalace. Rekonstrukce
prostor, v předpokládané hodnotě do dvou
milionů Kč, bude dokončena tak, aby DDM
mohl provoz v novém zahájit již v září letošního roku.

Milovníci automobilových veteránů se mohou
těšit do Chomutova, kde se v sobotu 28. dubna uskuteční tradiční sraz historických vozidel.
Akce začíná v 10.00 hodin příjezdem vozidel na
parkoviště Severočeských dolů. Od půl jedenácté do půl jedné zde bude probíhat výstava
těchto, mnohdy již motoristických unikátů.
V pravé poledne bude odstartována soutěž
a v 17.00 hodin proběhne její slavnostní vyhlášení, které se uskuteční v areálu Golf clubu
Kamencového jezera.
(edb)

Občanské sdružení Za Miřetice lepší, ve spolupráci se starousedlíky Ciboušova, pořádá v sobotu 26. května od 11 hodin tradiční 5. setkání
současných a bývalých obyvatel Ciboušova.
Setkání bude zahájeno krátkým kulturním programem připraveným ZUŠ v Klášterci nad Ohří.
Slovo dostane klášterecký farář otec Artur, jenž
bude spolu s nejstarším občanem Ciboušova
Josefem Vlkem tradičně přivezen kočárem taženým koňmi. Zveme srdečně všechny, kteří
mají radost z obnovování tradic.
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Baráž byla
zkušeností …
Malčánková
druhá na ME
Toman mistrem ČR …

Zahájení lázeňské sezony 2012

Stěhování se chystá na úřadu
V nejbližších dnech budou zahájeny práce na
vnitřních stavebních úpravách domu č. p. 10
na náměstí Dr. E. Beneše v Klášterci nad Ohří,
kam se po dokončení přestěhuje Městská policie a odbor sociálních věcí a školství.
Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou
budovu, musí opravy probíhat citlivě. Cena se
tak vyšplhala až na téměř dva miliony korun.
Městská policie se do nového přestěhuje z přízemí bytového domu poblíž autobusového
nádraží, odbor sociálních věcí z prostor nad
Komerční bankou. Do prostor uvolněných
odborem sociálních věcí se pak přestěhuje
Úřad práce, který v současné době poskytuje své služby kláštereckým občanům na třech
místech.

padech, kdy vlastník nemá možnost
standardního připojení na splaškovou
kanalizaci. Jedná se především o objekty v okrajových částech města, například v Rašovicích, Lestkově, Hradišti
a Klášterecké Jeseni.
Hokejový klub, který vyhrál druhou
ligu a historicky se probojoval až do
baráže o první ligu, dostane od města
dotaci 100 tisíc korun, protože tím, že
v baráži usiloval o vyšší soutěž, navýšily
se mu náklady na činnost.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo
neinvestiční dotaci společnosti Lázně
Evženie ve výši 893 726 korun, jako doplatek ztráty za rok 2011. Naproti tomu
neschválilo poskytnutí 1,5 milionové
dotace společnosti ARC-MED na provoz bazénu v areálu Lázní Evženie.

Ve čtvrtek 19. dubna jednalo zastupitelstvo města. To mimo jiné například
projednávalo a schválilo poskytnutí
dotací sportovním klubům a další organizacím na činnost a akce. Rozdělí
tak mezi ně téměř 3 300 000 korun.
Zastupitelé hlasováním také odsouhlasili pravidla pro poskytování
příspěvku na zřízení domácích čističek
odpadních vod. Pravidla budou moci
zájemci najít také na webových stránkách města. Město bude příspěvek poskytovat od června letošního roku do
poloviny roku 2017 na základě žádosti
občanů. Žadatel může získat dotaci až
na 60 procent nákladů spojených s pořízením čističky. Maximálně však 50 tisíc korun. Důvodem je podpora Města
při řešení odkanalizování objektů v pří-

Sbírka pro Diakonii
v polovině května
Opakovaně bude v Klášterci uspořádána sbírka použitého ošacení a hraček pro Diagonii
Broumov. Ta se uskuteční 15. května. Místo,
kam mohou občané nosit použité ošacení,
a to jak pánské, dámské, tak i dětské, je v budově městského úřadu v ulici Polní 683 (sociální odbor – dolní vchod).
(edb)

Město Klášterec nad Ohří srdečně zve na
každoroční akci Zahájení lázeňské sezony,
která se koná v sobotu 19. května od 13
hodin. V letošním roce se bude program
odehrávat u dřevěné kolonády.
A na co se mohou návštěvníci těšit?
Vystoupí folková skupina Na plech, pro
děti je připravena zábavná interaktivní Balónková show v podání Divadla VeTři, za
Základní uměleckou školu Klášterec nad
Ohří se představí dechový soubor Pettini,
smyčcový soubor Cantabile Strings a nový
tanečně-hudební projekt. Objevení pramene Evženie v podání divadelního souboru
Klas vystřídá svěcení minerálních pramenů místním farářem Arturem a na závěr
vystoupí Viliam Béreš s kapelou. Program
bude doplněn tržištěm a dětskými atrakcemi.
(Adéla Václavíková)
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Hasičský záchranný sbor společně
s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Klášterce nad Ohří připravily
v rámci akce Dne požární bezpečnosti
v pátek 13. 4. 2012 Den otevřených dveří

na požární stanici. Velitel družstva Josef
Herout nám prozradil, že zájem více jak
240 návštěvníků hasiče velmi potěšil.
Chtějí si proto podobnou akci v letošním roce ještě jednou zopakovat.
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Vážení občané města Klášterce nad Ohří,
Česká strana sociálně demokratická je mimo jiné založena na demokratických principech volební soustavy České republiky. V posledních komunálních volbách v roce 2010 získala tři mandáty v zastupitelstvu města
a na základě koaličních jednání dva posty v radě města. Zástupci za ČSSD
v zastupitelstvu, či radě města dbají na plnění volebního programu naší
strany a zároveň svobodně mohou vyjadřovat svůj názor hlasováním
o zásadních otázkách rozvoje města, neboť nebyli voleni do zastupitelstva města jenom členy ČSSD. Občané města, vezměte si do ruky volební
program ČSSD pro komunální volby 2010 na léta 2010 až 2014 a posuďte a zkontrolujte sami, co jsme pro město udělali a co nás ještě čeká.
Jsme si plně vědomi skutečnosti, že tam, kde je malá, nedostatečná, nebo dokonce žádná veřejná kontrola, otevírá se prostor pro domněnky, spekulace
a korupci. Odmítáme však obviňování bez hodnověrných důkazů jen na základě „zaručených“ informací. Doporučujeme některým členům zastupitelstva,
aby místo šíření zaručených a mnohdy nepravdivých informací, místo úporné
snahy o odvolání vedení města věnovali svoji energii řešení zásadních problémů občanů a rozvoji města. V oblasti hospodaření s veřejnými prostředky
jednoznačně platí: „Kdo nese odpovědnost, rozhoduje! Kdo rozhoduje, musí
nést odpovědnost!“ Máte-li pochybnosti, předložte důkazy a společně řešme
problémy a nedostatky ve prospěch občanů města Klášterce nad Ohří.
Výbor MO ČSSD Klášterec nad Ohří

Den otevřených dveří u hasičů
Jednotka požární ochrany města
Klášterce nad Ohří je podle plošného
rozmístění sil a prostředků zařazena
do kategorie JPO III. Jednotka vyjíždí
i mimo svůj hasební obvod na vyžádání operačním střediskem Ústí nad
Labem.
Vznik hasičského sboru v Klášterci nad Ohří je spojen s datem 1. ledna1874 a schválením stanov ku dni 18.
května.1874. Vznik byl vlastně převodem cvičné skupiny boje proti požárům na Městský dobrovolný hasičský
sbor v Klášterci nad Ohří. Novodobá
historie sboru dobrovolných hasičů
se počítá od roku 1945. Až do dnešní
doby se sbor zúčastňoval hasičských
soutěží mužů a v období let 1991 –
1999 i soutěží žen. Od roku 1994, kdy

Á

sbor oslavil 120. výročí svého založení
byl pravidelným účastníkem Krušnohorské ligy a zpočátku jeho členové
bojovali o přední umístění. Postupem
času a zařazením výjezdové jednotky
do poplachového plánu tehdejšího
okresu Chomutov na účast v soutěžích
mnoho času nezbývá a tak posledních
devět let absolvuje soutěžní družstvo
mužů zhruba 3 soutěže za rok.
Přes uvedené potíže však každoročně pořádá domácí soutěž o Pohár starosty města, v které se mu daří. Družstvo mužů prošlo generační proměnou.
Z původního složení zůstali pouze dva
soutěžící. Přesto toto mladé družstvo
dosahuje dobrých výsledků. Sbor tvoří velitel jednotky, 2 velitelé družstev,
4 strojníci a 12 hasičů.

Anketa o kompostérech do
konce dubna
Město Klášterec nad Ohří by se chtělo v průběhu letošního roku ucházet o dotaci od Státního fondu životního prostředí v oblasti podpory Zkvalitnění nakládání s odpady.
V případě úspěchu a získání finančních
prostředků prostřednictvím uvedeného dotačního titulu by byly nakoupeny zahradní
kompostéry, jejichž využívání by napomohlo
ke snížení produkce biologicky rozložitelného
odpadu ve městě. Jednalo by se pravděpodobně o dva typy kompostérů, a to o objemu 350
litrů a 720 litrů. Zahradní kompostéry by byly
zapůjčeny zájemcům bezúplatně na základě
uzavřené Smlouvy o výpůjčce s možností odkoupení po stanovené lhůtě, pravděpodobně
za zůstatkovou hodnotu. Služba by byla určena majitelům rodinných domů s trvalým
bydlištěm v Klášterci nad Ohří a přilehlých
částech města. Ke každému číslu popisnému
bude zapůjčen pouze jeden kompostér. K tomuto tématu ještě do 30. dubna probíhá na
webových stránkách města anketa. Její výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost o tuto dotaci.
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Zahájily Venkovské farmářské trhy
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
zahájilo v dubna letošní sezonu Venkovských farmářských trhů. Jednotlivé
tržní dny se budou v dubnu opět připravovat ve spolupráci s obcemi. Trhy
začaly 21. dubna v Březně a postupně
budou až do 1. prosince vždy každý
měsíc v některé z obcí na Chomutovsku. První tržní den byl s tématem Zasaď si své rajče. Děti, které přišly společně s rodiči na trhy, si mohly zasadit
rostlinku a doma si z ní vypěstovat
svou první zeleninu. Jako doprovodný
program bylo přichystáno Pohádkové

divadlo tety Terezy z královského hradu Troškov.
Součástí každého z trhových dnů
bude nějaký doprovodný program,
každý trhový den bude mít své téma.
Na trzích je vystavována zemědělská
technika, ať již moderní nebo naopak
pro pamětníky. Prodávané zboží pochází z našeho regionu nebo blízkého
okolí.
Cílem této akce je oživit prodej zboží v regionu, kde vzniklo. Trhy podporují místní producenty. Mají vytvořen
katalog prodejců, který na trzích zákaz-

Úspěchy studentů GSOŠ Klášterec
nad Ohří v německém jazyce
Na GSOŠ v Klášterci nad Ohří se výuce cizích
jazyků věnuje zvýšená péče už od třídy primy.
Žáci se učí dvěma cizím jazykům, mimo anglického jazyka si volí jako nepovinný předmět
jazyk německý. Jsme přesvědčeni, že znalost
německého jazyka je v příhraniční oblasti
velmi žádaná a potřebná. Výsledky tohoto
úsilí se už léta projevují ve výrazných úspěších
našich studentek a studentů v konverzačních
soutěžích v německém jazyce. V letošním
školním roce žák ze třídy kvarta Jaroslav Stefaniv zvítězil ve své kategorii nejen v oblastním
kole, ale i v kole krajském. Po vítězství v Ústí
nad Labem pak reprezentoval všechny školy
Ústeckého kraje v ústředním kole, které se
uskutečnilo na Goethe institutu v Praze.
Vynikajícího úspěchu dosáhly v oblastní
soutěži středních škol a gymnázií i studentky
ze septimy, Luong Thi Hai Yen (1. místo) a Adriana Šindelářová (2. místo). V krajském kole
se pak Yen umístila v silné konkurenci na pěkném 3. místě.
Žáci naší školy dále dokazují svůj zájem
o německý jazyk svou účastí na mezinárodních jazykových zkouškách. Pro žáky nižší-

ho gymnázia jsou připraveny zkoušky FIT in
Deutsch 1 a FIT in Deutsch 2, pro 3. ročníky
a pro maturanty pak Zertifikat Deutsch.
Všichni naši žáci úspěšně dokazují své komunikativní schopnosti a jazykové znalosti,
které tyto mezinárodní zkoušky požadují. Význam „Zertifikatu“ si pro svůj budoucí život
plně uvědomují a nevadí jim ani určitá finanční zátěž. Vědí totiž, že platí: Kolik jazyků umíš,
tolikrát jsi člověkem. Všechny mezinárodní
zkoušky nabízíme i široké veřejnosti. Jsme odloučeným pracovištěm – zkušebním centrem
Goethe institutu Praha.
(Liesbet Cvrčková)

níkům zdarma nabízí. V katalogu zákazník zjistí údaje o prodejci i kontakt
na něj pro případ, že by si od něj chtěl
zboží koupit i mimo trhy. „Rádi bychom tímto způsobem podpořili zájem
o takzvaný prodej ze dvora,“ říká Hana
Dufková, ředitelka. Mnoho zákazníků
je ochotno si na venkov pro zeleninu
i pro další produkty ke svému farmářovi dojet a na trzích je právě prostor
pro navázání těchto obchodních vztahů. Navíc pořadatelé trhů chtějí tímto
způsobem vyhledat regionální výrobce
a výrobky.

21. dubna – Březno
26. května – Blatno
23. června – Vrskmaň
8. září – Droužkovice
6. října – Údlice
3. listopadu – Spořice
1. prosince – Droužkovice

Přihlášky do přípravné
třídy ZŠ Petlérská
Základní škola v Petlérské ulici v Klášterci
nad Ohří přijímá přihlášky do přípravné třídy
na školní rok 2012/2013.
Máte doma předškoláka, kterému byla
odložena školní docházka, protože má grafomotorické obtíže, sníženou poruchu pozornosti, vadu řeči nebo mu chybí potřebné
sociální dovednosti k úspěšnému zvládnutí
první třídy základní školy?
Zapište své dítě do přípravné třídy, která
vám pomůže tyto nedostatky v rozvoji dítěte
napravit a tím mu umožnit, snadněji se vyrovnat s požadovaným tempem a nároky, které
musí žák první třídy zvládat. Do přípravné tří-

Den učitelů v základní škole
U příležitosti Dne učitelů uspořádali pracovníci Základní školy praktické s podporou vedení
města setkání s bývalými učiteli kláštereckých
škol. Slunečné jarní odpoledne začalo pásmem
jarních říkanek a písniček v provedení žáků školy. Přivítala nás paní ředitelka Jiřina Malastová
a v zastoupení starosty města tajemnice Len-

Plán trhů v roce 2012

ka Antolová. Kytičkou jsme popřáli nejstarším
kolegyním. Další čas jsme využili k prohlídce
hezky vybavené a vyzdobené školy, kde nás
v jednotlivých třídách čekali její současní pedagogové, s nimiž bylo velmi příjemné si popovídat. Při kávě a pohoštění jsme si pak společně
zavzpomínali a odnesli si drobné dárky, které
pro nás žáci školy vyrobili.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat jak všem těm,
kteří se na uspořádání
a přípravě akce podíleli,
tak také naší kolegyni Jarmile Řehákové, která má
velkou zásluhu na jejím
uskutečnění.
(Věra Pěnkavová)

dy jsou zařazovány děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a na základě doporučení
pedagogicko-psychologické poradny.
Přípravná třída je vedena speciálním
pedagogem a při přípravě dětí na školu zohledňuje doporučená opatření pedagogickopsychologické poradny, jež byla příčinou pro
odklad školní docházky. Působnost pedagoga s asistentem spolu s nižším stavem žáků
ve třídě umožňuje poskytnout těmto dětem
dostatečnou individuální péči a efektivní přípravu a z psychologického hlediska je tak pro
budoucího prvňáčka zajímavějším a podnětnějším prostředím, než opakované absolvování předškolního oddělení mateřské školy.
Docházka do přípravné třídy v základní škole
je navíc po celý školní rok bezplatná. Dětem
je věnována také tolik potřebná jazyková
a logopedická péče a nejsou opomíjeny ani
ostatní složky výchovy, které zajišťují komplexní rozvoj dítěte.
Dne 1. června od 13 do 17 hodin se v přípravné třídě uskuteční Den otevřených dveří.
Kromě pohovoru s třídním učitelem o práci
v této třídě mohou případní zájemci zároveň
získat informace o formalitách potřebných
k zápisu. Kapacita třídy je omezena. Pokud
jsme vás naší nabídkou oslovili, podávejte
své přihlášky již nyní na ředitelství školy do
30. června.
Bližší informace o přípravné třídě naleznete na webových stránkách školy: www.4zsklasterec.cz nebo vám je rádi poskytneme na
telefonním čísle 474 375 958.
(Eva Růžičková)

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
proti vzteklině proběhne, na území Klášterce
a okolí, v sobotu 28. dubna v lokalitách a časech:
ÚTOČIŠTĚ
HRADIŠTĚ
CIBOUŠOV
KINO SVĚT
KULTURNÍ DŮM
LESTKOV
RAŠOVICE

–
–
–
–
–
–
–

9.00–9.30 hod.
9.35–9.50 hod.
9.55–10.15 hod.
10.20–10.35 hod.
10.40–11.00 hod.
11.10–11.20 hod.
11.25–11.50 hod.

Vakcinaci provede MVDr. Štěpánka Kotoučová

Setkání bývalých spolužáků základní školy

Blokové čištění
v měsíci květnu
2. 5. – Nám. E. Beneše, Zahradní,
Kostelní, část Chomutovská,
Čechova, část Třebízského.
3. 5. – Zahradní k mostu, Vodní,
Kyselka.
4. 5. – Rašovické sídliště.
7. 5. – Švermova, Bezručova,
Nad Tunýlkem, Rokycanova,
Urxova, Žižkova.
8. 5. – Průmyslová zóna, Útočiště,
Klášterecká Jeseň, Lestkov.

NAPSALI JSTE NÁM:
Proč ne kino?
Dobrý den, v Klášterci žiju od svého narození, tedy 24 let. Vždy jsme se těšili z návštěvy
kláštereckého kina, bohužel v poslední době
v našem kině nehrají skoro žádné filmy. Ptala
jsem se provozovatele, během jedné mé návštěvy kina, proč se nehrají nové filmy, které
mají premiéru například v Kadani? Bylo mi odpovězeno, že klášterecké kino nemá dostatečné vybavení – novou technologii promítání ve
vysoké kvalitě, že bohužel mohou přehrávat,
jen některé filmy a i ty jejich výrobci pomalu
přestávají dělat po staru a snaží se o inovaci,
tedy vysoké rozlišení či 3D technologii.
Velmi by mě zajímalo, proč město Klášterec
nad Ohří nepřispěje na rozvoj kultury v podobě dotace do kláštreckého kina na novou
technologii. Myslím, že kultura ve městě velmi
pokulhává a nechat zaniknout i naše milované
Kino Svět by byl velký krok zpět. Vždyť město stále píše, jak prospívá a ušetřilo spoustu
peněz! Ptám se tedy proč ne kino? Chce snad
vedení města říci obyvatelům Klášterce – „Bohužel, kino v Klášterci již není, ale v Kadani
můžete jít i do kina?!“
Dále jako majitel malého psíka, mám další
otázku na město. Platím za svého psa vysoké
poplatky. Myslím tedy, že by bylo velmi vhodné, aby byly vždy na ulicích doplněné pytlíky
na exkrementy.
(Veronika Krupičková)

Vážení spolužáci, rád bych Vás upozornil na plánované setkání naší IX. třídy
Základní školy Chomutovská 459, dnešní Gymnázium, které by se mohlo
uskutečnit v červnu letošního roku.

Vyhýbal se nástupu do vězení
V Klášterci nad Ohří zadrželi policisté 48letého muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Hledaný se zdržoval v bytě známé
ženy v Okružní ulici.
Okresní soud v Uherském Hradišti vydal
příkaz k dodání muže do výkonu trestu odnětí svobody. Do vězení však nenastoupil
a nástupu trestu se vyhýbal. Hledaný muž byl
zadržen a v doprovodu eskorty dopraven do
věznice v Litoměřicích.

Seznam spolužáků podle fotografie: Vít Carda, Miroslav Bednář, Otakar
Šrámek, Petr Procházka, Jindra Červenák, Václav Šimanovský, Václav Petr,
Josef Bernášek, Karel Karafiát, Taťána Lišková, Libuše Pavlíčková, Drahuše
Moulisová, Marie Jindrová, Jiřina Osvaldová, Květa Brchlová, Jaroslava Šrédlová, Jana Elhenická, Jarmila Horáková, Táňa Petreková, Dana Boršíková,
Miroslava Černášová, Ludmila Čížková, Marie Humlová, Gerlinda Bártlová
a Jana Chmelíková.
Na fotografii nejsou, ale tuto třídu navštěvovali i Karel Svoboda, Josef
Spilka, Ludmila Běhalová, Jiří Břicháček, Zdeněk Miňovský,Václav Růžička
a Jindřich Svoboda.
Prosím, po přečtení kontaktujte další spolužáky. Kontakt na mně je: mobil 608 125 721. S pozdravem J. Svoboda.

V čekárně ukradl telefon
V čekárně klášterecké lékařky došlo ke krádeži. Žena si zde ponechala mobilní telefon za
téměř 10 tisíc korun v kapse u bundy, tu odložila na sedadlo v čekárně a odešla k lékařce do
ordinace. Po návratu zjistila, že telefon zmizel.
Policisté odhalili, že uvedenou krádež má na
svědomí teprve 17letý místní mladík. Není to
jeho první porušení zákona, z vyšetřování vyplynulo, že za obdobnou trestnou činnost byl
již odsouzen Okresním soudem v Chomutově
v polovině loňského roku.
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Zemědělci v Kadani
a numismatika
2. 5. Jaro je tady, hlavě kručí hlady. Den
soutěží pro čtenáře o oddělení pro děti
a mládež. Městská knihovna.
7. 5. Pietní akt ke Dni vítězství. Hřbitov.
8. 5. Pohádkový zámek. Zahájení sezony na
zámku s kulturním programem pro děti
i dospělé. Účinkuje divadlo Hnedle vedle
s Tomášem Bartákem.
16. 5. Velký žákovský koncert. Přehlídka
hudebního oboru ZUŠ. Sólisté a komorní
hra. Od 18.00 hodin v zámku.
16. 5. Absolventská výstava ZUŠ. Galerie Kryt.
17. 5. Klášterecký štěkot. Akce na podporu
psího útulku v Ciboušově. Určeno pro žáky
4. a 5. tříd ZŠ. Od 10.00 hod. Zámecký
park.
19. 5. Zahájení Lázeňské sezony. Tradiční
objevení a svěcení minerálních pramenů
v areálu Lázní Evženie a vystoupení místních hudebníků. Lázně Evženie.

K

21. 5. Krávonovela – Pepinda José nepřijel.
Josef Náhlovský a Josef Mladý v novém
zábavném pořadu. Od 19.00 hod. v Kulturním domě. Vstupné 190, 150 a 100 Kč.
24. 5. První absolventský koncert ZUŠ. Od
18.00 hod. v zámku.
26. 5. O pohár starosty města. Již 18. ročník
soutěže hasičských družstev. Probíhá
každoročně na fotbalovém stadionu.
27. 5. Oslavy dne dětí. Pořádá DDM Volňásek, účinkuje mimo jiné hudební divadlo
Hnedle vedle s Tomášem Bartákem. Lázně
Evženie.
30. 5. Posezení s … Tradiční akce v městské
knihovně od 16.00 do 18.00 hodin.
30. 5. Koncert OK Percussion. Bubenická
show. Pořádá ZUŠ. Od 19.00 hod. v Kulturní domě.

18. 5. Valiant. Film Velké Británie. Od 17.00
hod. Mládeži přístupné. Vstupné 20 Kč.
19. 5. Příliš mladá noc. Film ČR/Slovinsko.
Od 19.00 hod. Mládeži do 15 let nepřístupné. Vstupné 70 Kč.
22. a 23. 5. Lorax. Film USA. Od 16.00 a od
18.00 hod. Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné 70 Kč.
24., 25. a 26. 5. Líbáš jako ďábel. Český film.
Od 19.00 hod. Mládeži přístupné. Vstupné
100 Kč.
30. a 31. 5. Železná Lady. Film Velké Británie.
Od 19.00 hod. Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné 75 Kč.

VETERINÁRNÍ RÁDCE: Zdravotně závadné složky potravy u malých zvířat
S otravami se setkáváme docela často, ať už se
jedná o pozřené jedové nástrahy pro hlodavce, či rostliny. Ovšem zdravotně problematické jsou často i v domácnosti dostupné potraviny, které u pejska a kočičky mohou způsobit
vážné zdravotní problémy.
Vinné hrozny a hrozinky – mohou způsobit u citlivějších zvířátek selhání ledvin. Příčina
není přesně známa, příznaky otravy jsou všeobecně stejné jako u jiných otrav – letargie,
apatie, zvracení, bolesti břicha, nechutenství,
třes. Připomínám, že první pomocí při pozření
u jakékoli otravy je vyvolání zvracení podáním
3 % peroxidu vodíku. Mělo by být vyvoláno do
dvou hodin, poté již nemá smysl. Poté můžeme aplikovat živočišné uhlí.
Čokoláda – obsahuje kofein a theobromin,
které jsou u zvířátek toxické – vyvolávají poruchy centrálního nervového systému a arytmii srdečního rytmu.
Avokádo – látka persin v něm obsažená
způsobuje poruchu dýchání a nekrozu srdečního svalu.
Kynuté syrové těsto obsahující kvasnice
v žaludku dále působí a má za následek dilataci žaludku a jeho možné přetočení.

Česnek a cibule – dříve doporučovaný
a tradovaný česnek nahrazující tablety na odčervení je dnes již tradovaným mýtem. Naopak sloučeniny síry v nich obsažené narušují
stěnu červených krvinek.
Ovoce – pozor zejména na meruňky, třešně a broskve, které by mohly být přijaty i s jedovatými peckami.
Syrová vejce – pokud je podáváte, je vhodný pouze žloutek, jelikož v bílku obsažený
avidin narušuje trávení proteinů a vytváří neúčinný komplex s vitamínem H - biotinem což
může vést k hypovitaminoze.
Mléko není vhodné u dospělých psů – trávicí trakt již nemá enzymatickou výbavu na
jeho trávení. Způsobuje průjem. Pozor také na
tvaroh, obsahuje velké množství fosforu.
Při jakémkoli podezření je samozřejmě
vhodné navštívit veterinárního lékaře, který zvířátko prohlédne a celkově stabilizuje.
Ovšem diagnostika jedů je složitá a zejména
existuje pouze malé množství antidot na specifické jedy. Lépe je snažit se jim předcházet.
(MVDr. Petra Honomichlová)
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Pohádková Noc s Andersenem v ZŠ Petlérská

Člen České numismatické společnosti
v Chomutově Pavel Moravec přednášel žákům Střední odborné školy služeb a SOU v Kadani o vývoji platidel
na našem území od jejich počátku po
současnost. Akce se uskutečnila u příležitosti připravovaného 150. výročí školy,
pan Moravec maturoval na zemědělské
škole v roce 1960, a byla připravena pro
žáky třetího a čtvrtého ročníku studijního oboru Agropodnikání.
Na pátek se všechny dětí těší, protože končí
školní týden. Nedávno však měly o důvod víc,
a to přesto, že šly v pátek do školy dokonce
dvakrát. A vůbec jim to nevadilo. Ráno šly
s aktovkou, odpoledne se spacákem. A co je
tam čekalo? Pohádková Noc s Andersenem.
Nebyli tu jen učitelé, ale i pracovníci Městské knihovny z Klášterce nad Ohří se spous-

I N O

4. 5. Stud. Premiéra filmu Velké Británie.
Filmový klub. Od 19.00 hod. Mládeži do 18
let nepřístupné. Vstupné 55 Kč.
9. a 10. 5. Labyrint. Český film. Od 19.00 hod.
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč.
11. 5. Okresní přebor – Poslední zápas
Pepíka Hnátka. Premiéra české komedie.
Od 17.30 a 20.00 hod. Mládeži přístupné.
Vstupné: 80,- Kč.
12. 5. Koralína a svět za tajnými dveřmi. Film
USA. Od 17.00 hod. pro děti. Vstupné: 20 Kč.
16. 5. Prci, prci, prcičky: Školní sraz. Film
USA. Od 19.00 hod. Mládeži do 15 let
nepřístupné. Vstupné 80 Kč.
17. 5. Gorila. Film ČR. Filmový klub: DVD
projekce na malém plátně. Od 20.00 hod.
Mládeži do 18 let nepřístupné. Vstupné
dobrovolné.
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tou krásných knížek. Soutěžilo se, vyprávělo
a četlo před spaním. Někdo využil jasnou noc
i k pozorování hvězdné oblohy.
Noc s Andersenem strávily třídy 3. A, 4. A
a 5. A v rámci společného projektu Čtenářské
gramotnosti iniciovaným EU.
(Třídní učitelé)

NOVÁ PERIODIKA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Městská knihovna se snaží pro své čtenáře kromě knih zajišťovat i široké spektrum periodik.
Při přednášce bylo zvláště zdůrazněno období vlády Marie Terezie
(1740–1780), která za svého panování
řešila výstavbu císařských silnic, sčítání lidu, zdanění hazardu, soupis polí
a domů, vytvářela podmínky pro rozvoj manufaktur, zavedla povinnou školní docházku a podobně. Dá se říci, že
řešila obdobnou situaci v rozvoji monarchie, jako řešíme my dnes, tedy rozvoj národního hospodářství. Zajímavé
povídání bylo doprovázeno ukázkami
mincí, jako jsou denáry, groše, tolary
a jiné. Součástí přednášky byla malá
znalostní soutěž z numismatiky pro
naše žáky. Vítězové Petr Trýzna a Marek Bursík byli odměněni historickými
mincemi ze sbírky přednášejícího, které pocházejí právě z období vlády Marie Terezie. V závěru byli žáci seznámeni
také s činností chomutovské pobočky
České numismatické společnosti, kterou mohou kdykoliv navštívit a doplnit
si potřebné informace, využitelné při
dalším studiu.
(Jiří Vlček)

Každoročně odebíráme více než padesát velice zajímavých časopisů a novin. V závěru
roku také vyhodnocujeme jejich oblíbenost,
jak si je čtenáři vypůjčují. Následně ty méně
populární vyřazujeme a poohlížíme se po nějaké náhradě. S ohledem na finanční možnosti
knihovny odebíráme některé z velmi drahých
časopisů z remitend za poloviční i třetinovou
cenu a současně vyjednáváme i u dalších periodik cenu co nejlepší. Proto si můžeme dovolit tak širokou nabídku.
V roce 2012 jsme pro vás objednali předplatné šesti zajímavých časopisů, některých nových, některých už známých. Měsíčník Turista
určitě zaujme všechny milovníky výletů. Celé
číslo časopisu je doslova našlapané tipy a upoutávkami na turistické zajímavosti a výlety po
celé ČR. Pro milovníky zvířat jsme objednali
časopis Příroda, také měsíčník plný zajímavostí ze světa zvířat. Další měsíčník udělá radost
milovníkům filmu. Pokud chcete mít neustále
přehled o filmových novinkách, životě celebrit

a dalších zajímavostech ze stříbrného plátna, je
pro vás časopis Svět Filmu jako stvořený. Měsíčník Military Revue zase zaujme ty, kteří sledují vše, co se týče zbraní a militarií. A nakonec
pro vás máme dva časopisy, které již knihovna
odebírala, a byly znovu zařazeny do výběru. Časopis Score určitě nemusíme dlouze představovat. Všichni milovníci počítačových her ho znají
a v knihovně se dlouho neohřeje. Zatím jsme
ho odebírali jen do oddělení pro děti a mládež,
ale i dospělí si chtějí hrát a tak časopis Score
bude k vypůjčení i v oddělení pro dospělé. Po
několikaleté odmlce, začíná opět vycházet také
velice oblíbený 100+1 zahraničních zajímavostí.
Koktejl zajímavostí ze světa bude opět k vypůjčení v knihovně od května 2012 včetně čísel
1–4 zpětně. Doufáme, že si v nabídce 52 titulů
periodik, které knihovna odebírá, vybere každý. Přijďte se do knihovny podívat, co všechno
odebíráme i v případě, že nejste registrovaným
čtenářem. Do čítárny můžete i bez průkazky.
(Martin Biša)

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V MĚSÍCI KVĚTNU

Poděkování
Seniorům se studentské
představení zamlouvalo
Ve čtvrtek 22. března jsme byli pozváni na divadelní představení s názvem
Jitřenka v podání souboru The Brokes,
složeného ze studentů a profesorů místního Gymnázia a střední odborné školy.
Všichni zúčastnění byli nadšeni svižným komediálním vystoupením, po
kterém následovaly nekonečné ovace.
Děkujeme za vynikající občerstvení,
které pro nás studenti připravili po
skončení programu. Děkujeme především za vzornou obsluhu a skvělý přístup k našim seniorům. Byl to pro nás
opravdu nezapomenutelný zážitek.
(Za seniory a zaměstnance Domova pro
seniory v Klášterci n. Ohří, Marie Spoustová.)

Klášterecký zámek zve v měsíci květnu na
dvě významné akce. První z nich se uskuteční v úterý 8. května pod názvem Pohádkový
zámek. Od 12.00 do 17.00 hodin bude patřit
nádvoří zámku především dětem, protože zde
budou moci strávit skvělé pohádkové odpoledne. Je připraven bohatý kulturní program
v režii Tomáše Bartáka. V zámeckém parku
bude umístěno tržiště, kde mohou návštěvníci zakoupit drobné dárky a nějaké dobroty na
zub a také atrakce pro děti. Vstup je zdarma.

Blahopřání

Druhou akcí je 18. výstava minerálů a hornické historie. Ta bude zahájena v pátek 11.
května v prostorách renesančních sálů zámku.
Tato tradiční a hojně navštěvovaná výstava
potrvá do 31. července.
Jinak je zámek návštěvníkům celoročně přístupný. V měsíci květnu od pondělí do neděle
od 9.00 do 17.00 hodin. Mimo stanovenou
dobu pouze na objednávku. Nabízíme tyto
prohlídkové okruhy: Porcelánový, Pohádkový
a Výstavní.
(edb)

Pražská 2323, 438 01 Ž a t e c
Společnost otevřela smluvní obchodní kancelář ČEZ, na adrese :

zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého

Jana Švermy č. 2, 432 01 K a d a ň
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.

– * 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

Otevírací doba :
pondělí, středa : 09,00 – 12,00 12,30 – 17,00 hodin
úterý, čtvrtek : 09,00 – 12,00 12,30 – 15,00 hodin

Náměstí E.Beneše 10 - vedle pošty, Klášterec nad Ohří
ĩÛ÷ďħéĤéħīīİħİăÜħ
þāþħġĩāĊħġ÷ĲÂ»ħĥĺİħéÿăħĺæĺ
¯āħßħĊ]ħÜħßħăéħòāÒôþ www.levnýpohřeb.cz

Dne 13. dubna 2012 oslavili Diamantovou
svatbu Margita a Jaroslav Kašparovi. Vše nejlepší hodně zdraví a dalších společných let
jim přejí dcery Margita, Dagmar a syn Jaroslav
s rodinami.

pátek

: 09,00 – 13,00 hodin

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

SPORT
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Baráž byla pro všechny obrovskou zkušeností a konfrontací Juniorka Malčánková druhá na ME
Vítězstvím v druhé lize Skupiny Západ přepsali historii, když se kvalifikovali do baráže o I. ligu. Tam byli považování za outsidery,
přesto srdnatě bojovali a ostudu Klášterci rozhodně neudělali. Ostatně slova trenéra Michala Jägera jsou toho jasným důkazem.
„Do baráže jsme šli po spanilé jízdě v základní
části. Nikdo nám nevěřil, že bychom mohli něco
udělat, ale bojovali jsme, a to bylo důležité,“ řekl
na úvod ohlédnutí za baráží trenér Jäger s tím,
že jeho svěřenci sehráli některá parádní utkání,
jako třeba s Berounem, kde smazali herní rozdíl mezi druholigovým a prvoligovým týmem.

„Bylo to parádní, vyrovnané představení z naší
strany. Stejné to bylo s Mostem, který jsme nakonec po heroickém výkonu porazili. Bohužel se
tyto zápasy na nás podepsaly fyzicky. Nezvládly
jsme potom zápas s Havířovem, který byl jasně
nejlepším z těch týmů v baráži a vlastně pak
ztratili motivaci dostat se na první dvě místa,“

MLADÍ ZÁPASNÍCI PŘIVEZLI MEDAILE Z MEZIBOŘÍ

Bára Malčánková z Karate klubu Kadaň, oddílu
v Klášterci nad Ohří, úspěšně startovala na mistrovství Evropy JKA v Praze.
V soutěži kata v týmu kategorie juniorek do
21 let spolu s Petrou Kanovovou a Jarmilou Masopustovou obsadily druhé místo a staly se tak vicemistryněmi Evropy. Podlehly jen velmi zkušeným
Maďarkám.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat jejímu
trenérovi Josefu Patíkovi, který jí vedl od jejího útlého dětství a také všem partnerům a sponzorům,
zejména městu Klášterec nad Ohří a Kadaň.
(Karate klub Kadaň)

řekl dále klášterecký kouč s tím, že v posledních
dvou zápasech už tým hrál pouze z povinnosti.
Baráž se tak podle něj dá hodnotit z části,
jako neúspěšná. „My jsme půlku odehráli dobře, ale jak jsme ztratili zápas s Havířovem, tak
to s námi šlo s kopce. Nicméně pro všechny
hráče byla baráž jednoznačně obrovskou zkušeností a konfrontací s prvoligovým hokejem,“
dodal Michal Jäger.
Na otázku, jak hodnotí sezonu týmu HC
Klášterec jako celek trenér stručně a výstižně
odpověděl: „Byla to spanilá jízda s bouračkou
na konci.“
(edb)

Ondřej Chloupek se stal
šampionem republiky
Další výborný výsledek přibyl do sbírky kláštereckých atletů. Po loňském titulu mistra ČR
Lukáše Bartoně a 4. místě Ondry Chloupka,
jsme právě zásluhou Ondry získali další republikový mistrovský titul.

Z mezinárodního turnaje v Meziboří, na kterém startovalo 172 závodníků z celé ČR i sousedního Německa, přivezli medaile tři mladí
reprezentanti Klášterce nad Ohří v zápase řecko-římském. Martin Struk v kategorii do 46 kg
a Denik Šarkózy v kategorii do 30 kg vybojovali stříbro za druhé místo. Josef Nečas získal

v kategorii do 54 kg bronzovou medaili za třetí
místo. Všichni tři jsou svěřenci trenéra Želeva
a startují v kategorii přípravka A.
Oddíl zápasu pořádá nábor dětí od 7 do 13
let. Trénink je každé pondělí od 17.00 do 19.30
hodin v tělocvičně 3. ZŠ v Klášterci.
(edb)

Spoustová odcestovala na kvalifikaci LOH
Reprezentantka ČR ve volném stylu Michaela
Spoustová, která má možnost vybojovat si právo startu na Letních olympijských hrách 2012
v Londýně, odcestovala ke kvalifikačním závodům do Číny a Bulharska, kde se bude ucházet

o místo v olympijské reprezentační výpravě
ČR. Podle slov trenéra Želeva je klášterecká zápasnice o 40 procent lépe připravená, než byla
na MS v Turecku, kde skončila desátá.
(edb)

Fotbalisté nezačali jaro přesvědčivě

Poslední březnový víkend se ve Střelských
Hošticích konalo mistrovství ČR v přespolním
běhu všech kategorií. Náš oddíl tam vyslal sice
jen jednoho zástupce, Ondru Chloupka, ale za
to s velkými ambicemi na zisk cenného kovu,
nejlépe zlaté barvy. Při pohledu do republikových tabulek mladšího žactva, jsme nemohli
mít ani jiný cíl. Ale soupeři jsou vždy alespoň
trochu nevyzpitatelní, a tak nás respekt neopustil. Ondra se ale nezalekl ani počtu přihlášených, kterých bylo 62. Na start se jich ale
nakonec postavilo pouze 5. Hned po startu vyrazili odvážlivci dopředu hodně svižným tempem. Ondra, ale zvolil osvědčený opatrnější
start s postupným zrychlovaním. Již v doběhu
prvního kola (650 m) se Ondra dostal po bok
svého největšího konkurenta a pomalu a jistě
se dostal do čela závodu. Před sebou měl ještě
okruh 1200 m, ale ten už absolvoval osamocen
na špici a suverénně si doběhl pro první zlatou
medaili z MČR. Byl taky jediným medailistou
z Ústeckého kraje. Po 5. místě z MČR staršího žactva z haly je to Ondrovo další výborný
výsledek, který je odrazem jeho poctivého
přístupu k tréninku. Velké díky patří jeho rodičům, kteří ho vozí 2× týdně z Chomutova.
Ještě jednou velká gratulace.
(Veronika Blašková)

Vstup do jarní části A – třídy skupiny B se fotbalistů Klášterce vůbec nevydařil.
Do uzávěrky tohoto čísla sehráli čtyři zápasy, přičemž uspěli pouze v jednom případě,
když porazili 1:0 na domácím hřišti Oldřichov.
Další tři utkání prohráli. Hned v 16. kole
na hřišti VČSA Ervěnice 4:2, v utkání 18. Kola
podlehli 1:0 na hřišti Březenecké a naposledy
doma prohráli s předposledním Duchcovem

Tři závodníci Atletického klubu TJ Klášterec
ještě nepoznali porážku v letošním roce ve své
věkové kategorii a někteří si neporazitelnost
nesou již z loňského roku. Hanička Čechová drží neporazitelnost již 13 závodů, Ondra
Chloupek 9 a Filip Chlup 5. Z uplynulých osmi
závodů si atleti přivezli 30 medailí. Na stupně
vítězů si vystoupili a medaile odvezli: Hanička Čechová 6× zlato, Maruška Dvořáková 1×
bronz, Filip Chlup 5× zlato a 1× bronz, Matěj
Vejražka 1× zlato a 1× bronz, Marcel Červenka 1× stříbro, Vašek Zahrádka 1× bronz, Erika Rauscherová 1× bronz, Míša Macháčková
1× bronz, Jakub Chloupek 1× stříbro, Dan
Vejražka 1× bronz, Ondra Chloupek 7× zlato
a Roman Čech 1× zlato a 2× bronz. Na svoji
první letošní medaili čekají a nejlepší umístění
získali: Anička Andělová, která skončila nejlépe na 5. místě, Ondra Páleník 4. místo, Eliška
Kvasničková 7. místo a nejmladší člen oddílu
Adámek Ježek (ročník 2007) 7. místo. Věřím,
že se brzo medaile dočkají i oni. Držím palce
do posledních závodů v přespolním běhu
a úspěšný vstup na druhou část sezony běhů
na dráze.
(Veronika Blašková)

TOMAN MISTREM ČR, BUDE STARTOVAT NA EVROPSKÉM ŠAMPIONÁTU
Na mistrovství České republiky 2012 mládeže do 16 let v klasickém šachu v Koutech
nad Desnou získal klášterecký Ondřej Toman,
hrající za ŠK Sokol Údlice, stříbrnou medaili
za 2. místo v nejstarší kategorii H16. Hrálo se
švýcarským systémem na 9 kol s tempem hry
2 × 90 min + 30 s/tah a Ondra uhrál 6,5 bodu.
Vybojoval si možnost reprezentovat v dané
kategorii Českou republiku na srpnovém mistrovství Evropy, které se letos bude konat
v Praze.
Kategorii H16 nakonec vyhrál Jan Mikeš ze
Spartaku Ústí nad Labem se stejným počtem
bodů, ale s lepším pomocným hodnocením
a pojede na mistrovství světa do slovinského
Mariboru.
Sbírku medailí krajské reprezentace doplnil bronzem Jan Vykouk (H12) z klubu Chess
Most. Na MČR v šachu mládeže v Koutech nad

Desnou dosáhli šachisté a šachistky z Ústeckého kraje zatím největší úspěchy ve své historii.
Protože je Česká republika pořadatelem
letošního mistrovství Evropy mládeže, budou
moci na šampionátu
v Praze hrát kromě
již zmiňovaných medailistů také Jan Rubeš (H18) a Kamila
Stránská (D16) z ŠK
Teplice, Ondřejův
oddílový kolega Jan
Šlampa (H16), Eliška
Kalinová (D14) z ŠK
Spartak Ústí nad Labem a Gustav Brejník (H12) z ŠK Slavoj
Litoměřice.
(Miloslav Toman)

ŠACHISTÉ BYLI ÚSPĚŠNÍ PŘI GP TEPLICE
Úspěšný klášterecký šachista Ondřej Toman
startoval také na GP turnaji v Teplicích, který
vyhrál. V turnaji se v kategorii starších žáků
sešlo 54 chlapců a dívek. Hrálo se na 7 kol,

zisk 7 bodů je odměna za snahu, ale i trocha
štěstí. Toto vítězství pro Tomana znamená
v seriálu Grand Prix i vítězství celkové.
Další účastník v kategorii starších žáků, Maruška Porubská, uhrála 1 bod a skončila na 53
místě. Pro Marušku je to těžké, začala hrát na
podzim a dohnat děti, které hrají několik let
není snadné. V mladších žácích hráli David
Šimek, který vybojoval 2,5 bodu a 54. místo,
Josef Řezáč uhrál 2 body a 66. místo a Martin Kutiš 1,5 bodu a 70. místo. Celkem hrálo
73 chlapců a dívek.
V kategorii dorostu startovali Helena Grussová a Drahomír Krásný. V turnaji se představilo
25 účastníků a Helena skončila na 8. místě se 4
body, Drahoš byl devátý, také se 4 body. V turnaji byl vytvořen rekord v celkovém počtu
účastníků, když hrálo 152 chlapců a dívek.
(Petr Gruss)

Medailové žně pro atlety

vysoko 1:5. Chuť si pak spravili v poháru, když
v středu oplatili Březenecké porážku z mistrovské soutěže. Vyhráli 2:0, když první branku vstřelil Mařík a druhou přidal dorostenec
Kučera. V sobotu 21. dubna se tým Klášterce
představil v Soběchlebech a doma opět bude
hrát v neděli 29. dubna, kdy přivítá na svém
hřišti 1. FC Spořice.
(edb)
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