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Zametat před vlastním prahem se musí i nemusí
Letošní zima opravdu dělá, co
může, abychom na ni dlouho vzpomínali. Sněhu i mrazu si užíváme
už od Vánoc dost a dost. Copak na
horách, tam je krásně, ve městě je
ovšem taková sněhová nadílka spíš
pro zlost. Zvlášť když úklid města
trochu pokulhává. Negativních
reakcí na schůdnost chodníků si
vyslechli zaměstnanci firmy Ježek
i její ředitel v uplynulých týdnech
asi hodně. Nadávání na neshrabaný a neposypaný sníh se stalo
nedílnou součástí většiny hovorů
na ulicích, v obchodech i v restauračních zařízeních. „Ježek zaspal,“
zněl jednoznačný závěr. A co na to
sám Jaroslav Ježek? „Opravdu si nemyslím, že bychom něco podcenili.
Zimní úklid probíhá podle předem
schváleného plánu zimní údržby,
který přesně dodržujeme. Jsou tam
stanoveny časové údaje, do kdy od
skončení sněžení musíme vyjet, rozdělení města podle důležitosti i způsob, jakým má odstraňování sněhu
probíhat. Je jasné, že nejdřív přijdou
na řadu trasy MHD, příjezdové komunikace ke zdravotnímu středisku
a teprve pak to ostatní.“
Úklid některých lokalit města je
podle časového harmonogramu
naplánován až na šestou hodinu
po skončení sněžení. Přestane-li sněžit v osm ráno, v půl deváté
byste v některých ulicích vyhlíželi
sypač asi marně. Těžko se dá začít s
úklidem sněhu všude najednou. A

podle Jaroslava Ježka jsou tu i další
okolnosti, které mohou zapříčinit
určité nedostatky při odstraňování sněhu. „Podobně jako při svozu
odpadu i při úklidu sněhu jsou samozřejmě velkým problémem špatně zaparkovaná auta. Zvlášť na novém sídlišti. Tam některými ulicemi
vůbec neprojedeme. A co se týče
chodníků, tak je tu ještě jedna věc,
kterou si ne všichni uvědomují: za
úklid přilehlého chodníku odpovídá majitel nemovitosti! A to se týká
nejen chodníků kolem rodinných
domků, ale také těch, které vedou
kolem ZKL, obchodních středisek
apod. Leží-li nějaký takový chodník
na naší trase, tak tam samozřejmě
ten sníh taky shrneme, ale není to
naše povinnost.“ To potvrzuje i Jana
Hobžová z odboru dopravy. „Podle
zákona o pozemních komunikacích
je vlastník nemovitosti zodpovědný
za případné škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku. To znamená i za
ty způsobené náledím a sněhem.“
Takže pokud si někdo zlomí nohu
před vaším domem a dokáží vám,
že jste se letos ani jednou neobtěžovali chodník uklidit, máte problém.
Ovšem nikdo vás k úklidu přinutit
nemůže. Chcete-li riskovat, je to
jen na vás. Kdo si ale zamete před
svým prahem, ten má potom spíš
právo hodnotit práci někoho jiného. A třeba ji i kritizovat, když si to
zaslouží.
-lara-
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Letos to bude už pět let, co byl zpečetěn osud staré porcelánky, jedné z dominant města. Ještě než se stačil usadit oblak prachu po demolici, začalo
se vážně jednat o využití rozsáhlého
prostoru. V červnu roku 2002 podala
žádost o stavební povolení společnost
Lidl. Měsíce plynuly a stále se nic nedělo. Poslední dobou se v prostoru
bývalé porcelánky objevují nákladní
auta s haldami zeminy. Mnozí mají

za to, že stavba nového supermarketu
konečně začala. Ing. Saitz nás ale vyvedl z omylu. „Stavba supermarketu
nezačala. To sem naváží vytěženou zeminu z Kyselky.“ Přesto to ale vypadá,
že by se konečně mohlo začít blýskat
na lepší časy. Kromě Lidlu má zájem
o danou lokalitu i Tesco. „V současné době probíhá projekční příprava v
rámci stavebního řízení. V okamžiku,
kdy se vyřeší všechny sporné body, jako
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Budoucí prvňáčkové poprvé ve škole
Hlasujte pro sportovce
roku 2005

Malí předškoláci učinili minulý týden důležitý krok do života. Na třech základních školách proběhl zápis do prvních tříd, kterého se zúčastnilo téměř
dvě stě dětí. V ZŠ Krátká přivítali 85 budoucích prvňáčků, 64 dětí se dostavilo
na ZŠ Školní a 53 přišlo do ZŠ v Petlerské ulici. Čísla to ale nejsou konečná,
protože se 6. února koná ještě náhradní zápis. Přesný počet letošních prvňáčků se tak dozvíme až v polovině února.

Anketa o sportovce roku je v plném
proudu a stejně jako loni i letos je
pro naší redakci i pro všechny sportovce potěšitelné, že vy čtenáři opět
zasíláte hlasovací lístky a volíte tak
nejlepší sportovce za rok 2005. Jen
se někteří z vás zbytečně připravujete o možnost získat jednu z hodnotných cen, protože hlasovací kupóny
budou slosovatelné. Ale jen ty, které
budou vyplněny celé. To znamená
jak všechny kolonky sportovců, tak
také jméno a adresa, na kterou budeme případného výherce informovat o jeho výhře. Hlasovat můžete
kolikrát chcete, tak neváhejte a posílejte své hlasy a kompletně vyplněné
hlasovací lístky.
-rony-

Pošťácká pohádka po roce se šťastným koncem
Je to přesně rok, co jsme v našich novinách psali o nespokojenosti těch,
kdo trávili „příjemné chvilky“ na
hlavní klášterecké poště. Téma dlouhých front a pomalého odbavování se
přetřásalo na zastupitelstvu a několik
jednání věnovaných tomuto problému vedl i starosta Houška. Manager
provozního ředitelství České pošty v
Žatci ing. Petr Merunko tehdy slíbil
urychlenou nápravu. K posílení slu-

Zaplní prostor po bývalé porcelánce supermarkety?

 Prázdné místo po staré porcelánce by do budoucna měly vyplnit dva supermarkety. Jedním z nich bude možná TESCO ...

www.klnoviny.cz

jsou příjezdy k obchodům a parkování, a bude uděleno stavební povolení,
může se začít stavět. Pokud by všechno postupovalo, jak má, mohly by oba
nové obchody otvírat už příští rok,“
vysvětluje místostarosta Saitz situaci.
Skutečnost ale může být nakonec jiná,
což nezastírá ani ing. Saitz. Strategie
nadnárodních obchodních řetězců,
co se týče otvírání a uzavírání jednotlivých prodejen, je totiž obyčejnému
člověku jen těžko pochopitelná. Příkladem může být již přes rok uzavřená prodejna Julius Meinl. Vlastník
objektu, pražská společnost Immorent s.r.o., zatím stále nenašla nového
nájemce a osud prázdné budovy tak
zůstává i nadále nejasný.
-lara-

žeb na přepážkách došlo už během
loňského roku, od 1. února pak klášterecká hlavní pošta zahajuje provoz vyvolávacího zařízení, které mnozí znají
z bank. „Od tohoto kroku si slibujeme
nejen zrychlení při odbavování klientů,
ale i jakési uklidnění zákazníka. Vyvolávací zařízení jsme nedávno zaváděli
na nové poště v Chomutově a na poště
v Mostě a myslím, že se osvědčilo,“ řekl
nám ing. Merunko.
A jak bude všechno vypadat v praxi?
„Každý zákazník si po příchodu vybere
ze seznamu na přístroji konkrétní položku – zda jde poslat balík, zaplatit složenku, vyzvednout doporučený dopis apod.
Po stisknutí tlačítka mu vyjede lísteček s
jeho číslem. Pak si půjde sednout a bude
čekat, až se nad konkrétní přepážkou
rozbliká jeho číslo. V seznamu bude i
přednostní volba pro lidi handicapované či maminky s kočárkem,“ popisuje
nový způsob odbavování na poště ing.
Merunko. Neměli bychom tedy nadále
čekat ve frontách, kde leckdy vznikaly

nemalé zmatky a každý měl pocit, že si
vybral zrovna tu nejpomalejší z nich.
Místo toho si budeme moci posedět,
což ocení jistě hlavně starší lidé. Dnes
bychom toho místa k sezení na poště
asi moc nenašli, ale i to by se mělo v budoucnu změnit.
Přestože má nový systém odbavení na poště zrychlit, zjednodušit a
zpříjemnit, nedělá si ing. Merunko
iluze o bezproblémových začátcích.
„Jedná se o novou technologii a je
jasné, že zákazníkům bude chvíli trvat, než si na ni zvyknou. U přístroje
na lístečky s číslem budou v prvních
dnech stát zaměstnanci pošty, aby
pomohli všem, kdo si nebudou vědět
rady. Ze začátku se asi budou ozývat
hlasy, že to je komplikované a že to
bylo před tím lepší. Ale to bývá u každé novinky. Počítáme, že do měsíce si
zákazníci na nový systém zvyknou
a ocení ho,“ říká ing. Merunko. Tak
tedy vzhůru na poštu vstříc novým
zážitkům.
-lara-

Uzávěrka příštího čísla je
3. února
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 8. února

 Pohled na přepážky klášterecké pošty s novými světelnými informačními
panely
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Dotace bude v únoru
Ojedinělé negativní připomínky, které se objevily v anketě o spokojenosti
se službami domova důchodců, se
týkaly chybějícího dorozumívacího
zařízení. Ředitelka městského ústavu
sociálních služeb Věra Bobisudová
tehdy slibovala, že by schválená dotace 1,4 milionu korun od ministerstva
práce a sociálních věcí měla přijít do
konce roku. Nestalo se tak. Zpoždění
ze strany poskytovatele dotace by ale
nemělo být dlouhé. Poslední zprávy
hovoří o únoru. Ihned po získání
dotace se může začít se zaváděním
zařízení, které by mělo usnadnit ko-

munikaci mezi obyvateli domova
důchodců a personálem. Z kteréhokoli pokoje bude možné ihned přivolat pomoc. Jakýsi domácí telefon
bude napojen nejen na sesternu, ale
každá ošetřovatelka bude mít u sebe
pager, díky němuž budou senioři v
neustálém spojení se zdravotníky.
Další finanční prostředky, které klášterecký domov důchodců v poslední
době dostal, pochází z nadace Duhová energie. Díky získaným 165
tisícům korun dojde k vybudování
již třetího bezbariérového sociálního
zařízení.
-lara-

Pod sukní nemusí být jen krásné nohy
Ženy to nemají v dnešní době vůbec jednoduché. Módní časopisy, reklama i
televizní „realita“ jim denně předkládá obraz dokonalé ženy – krásné, voňavé,
upravené, s perfektním make-upem a účesem. Módnímu diktátu se těžko odolává. Kosmetický průmysl si mne ruce a rodinný rozpočet krvácí. Krásné chtěly
určitě být také dvě mladé ženy z Litvínova, které se před několika dny vydaly
do kláštereckého obchodu Edeka. Ze svých peněz ovšem nehodlaly obětovat
ani korunu. Úctyhodné množství šamponů, deodorantů a dalších krášlících
prostředků se tak postupně přesunulo z regálů místo do nákupního košíku pod
širokou kolovou sukni jedné z dívek. Než došla k pokladně, aby zaplatila pečivo
pečlivě srovnané v nákupním košíku, stačila si nastřádat do záhybů sukně zboží

Nezaměstnanost klesala
1 209. Přesně tolik lidí bylo v Klášterci
na konci roku 2005 bez práce. Přestože
se jednalo o určitý nárůst nezaměstnanosti oproti říjnu a listopadu, který je
každoročně zapříčiněn hlavně skončením sezónních prací v zemědělství a
stavebnictví, byl loňský prosinec mnohem příznivější než v předchozích letech. Oproti prosinci roku 2003 klesla
nezaměstnanost ve městě o celá čtyři
procenta. Křivka nezaměstnanosti v
Klášterci víceméně kopíruje celorepublikový vývoj. Její maxima se ovšem
pohybují v mnohem vyšších patrech.
Míra nezaměstnanosti v Česku v pro-

sinci stoupla na 8,9 procenta, v Klášterci činila 14,1 procento. Klášterec má
tu smůlu, že leží v regionu, který trápí
nejvyšší nezaměstnanost v republice.
Ústecký kraj se svými 15,3 procenty s
přehledem drží neslavné prvenství a
náš chomutovský okres má v tomto
kraji šestou největší nezaměstnanost.
Nejhůř je na tom Most s 21 procenty,
což představuje nejvyšší nezaměstnanost v republice. Kadaň, se kterou se
Klášterec tak rád srovnává, je na tom i
v tomto ohledu trochu lépe. Nezaměstnanost tu dosahovala koncem roku
13,5 procent.
-lara-

 Jeden by ani nevěřil, co vše se dá ukrýt pod dámskou sukni ...

za 2447 korun. Aby nebyl jejich „nákup“ jednotvárný, přidaly ženy k drogerii
ještě množství koření. Zvláště papriky. Že by se jednalo o přísadu nějakého exotického afrodisiaka, kdyby krášlící prostředky nezabraly? Jeho účinnost budou
mít možnost ženy vyzkoušet před přestupkovou komisí, protože jejich „nákup“
neušel bystrému oku kamerového systému obchodu.
-lara-

Nezaměstnanost v Klášterci nad Ohří za rok 2005

Mělo by vás zajímat
Od 1 . ledna 2006 došlo k navýšení minimální mzdy o 5,4 procent.
Nová minimální příjmová hranice
7 570 korun ale nevydrží dlouho,
neboť hned od července 2006 nás
čeká její další zvýšení. Tentokrát o 5,1
procent. To znamená, že minimální
odměna za práci by neměla klesnout
pod 7 955 korun. V hodinovém vyjádření pod 48,10 korun. Ani státní zaměstnanci nepřijdou zkrátka.
I jim byl v souvislosti se zvýšením
minimální mzdy schválen dvojí růst
platových tarifů. Zvýšení o zhruba 5
procent se odrazí v navýšení výdajů
ze státního rozpočtu o 4,5 miliardy korun. Důvodem změny ve výši
minimální mzdy je snaha o posílení
motivace občanů, aby nezůstávali závislí na sociálních dávkách, ale aby se
sami snažili o zlepšení vlastní situace, a to nejlépe prací. Proto mají být
minimální příjmy výrazně vyšší než
příjmy ze sociálních dávek
Od nového roku začal platit tzv.
protikuřácký zákon (z. č. 379/2005
Sb.). Ze škol, nemocnic nebo veřejných budov by měly zmizet vyhrazené
místnosti pro zaměstnance-kuřáky.
Dosud si v zaměstnání kuřáci nesměli zapálit tam, kde pracovali zároveň i
nekuřáci. Řada firem proto vyhradila pro pracovníky-kuřáky speciální
místnosti. S nimi se však budou muset
rozloučit kuřáci z řad učitelů, lékařů,
zdravotních sester i výpravčích na
nádraží, kterým nový zákon dovoluje
kouřit už jen mimo pracoviště.

MP informuje

Jsou důležitější chodníky, nebo parkoviště?
Zatímco první veřejná prezentace
projektu regenerace sídliště Panorama pořádaná těsně před vánočními
svátky trpěla naprostým nezájmem
veřejnosti, na druhou se počátkem
ledna dostavila zhruba třicítka lidí.

 Ing. architekt Komrska

Ing. architekt Komrska, místostarosta
ing. Saitz a vedoucí odboru místního
hospodářství, dopravy a životního
prostředí František Kabát odpovídali téměř dvě hodiny na četné dotazy
obyvatel sídliště. Návrh regenerace Panoramy jako takový se setkal převážně
s kladným ohlasem. Méně už ale byli
někteří spokojeni s časovým naplánováním jednotlivých etap.
V případě že město se žádostí o dotaci u ministerstva pro místní rozvoj
uspěje, měla by být celá akce zahájena
ještě letos rekonstrukcí ulice Školní.
Zde dojde k opravě a zároveň zúžení
chodníků, na jejichž úkor bude vybudováno podélné parkování. Následně
se přistoupí k rozšíření parkovišť před

Nové
Nové
architektonické
architektonické
řešení
řešení
sídliště
sídliště
Panorama
Panorama

příčnými panelovými domy. Mnozí z
přítomných ale zastávali názor, že by
bylo mnohem lepší začít chodníkem
v ulici Budovatelská. „O tom, že tam ty
chodníky zoufale chybí, se mluví už od
začátků tohoto sídliště. Do dnešní doby s
tím nikdo nic neudělal. Lidi chodí po silnici a je jen otázka času, kdy se tu něco
stane,“ zněly sálem nespokojené hlasy.
Místostarosta Saitz poskytl následující vysvětlení. Rekonstrukci celé ulice
Budovatelská zatím brání nevyjasněné
majetkové poměry. Některé dotčené
pozemky nejsou totiž v majetku města
a co víc, jejich majitel je neznámý. To je
ta nejhorší varianta, se kterou se město může setkat. Není totiž ani možné
pozemky odkoupit. A dokud nebude

vlastnictví pozemků dořešeno, nezíská
město stavební povolení. Proto se tato
etapa přesouvá na příští období.
Celá regenerace sídliště Panorama je
zatím plánována v horizontu deseti let.
Každý rok by město zažádalo o dotaci
na jednu etapu. Postupně by tak přišla
na řadu nejen ulice Budovatelská, ale
i centrální prostor před obchodním
střediskem, vybudování sportovního
hřiště, úprava zeleně, nové veřejné
osvětlení apod.
V letošním roce by mělo ministerstvo pro místní rozvoj uvolnit na
program regenerace sídlišť něco přes
1 miliardu korun. Klášterec by mohl
teoreticky získat dotaci zhruba kolem
10 milionů.
-lara-

Pohyb podezřelé osoby na parkovišti v ulici Školní neušel vnímavým
občanům, kteří ihned informovali
policii. Hlídka PČR společně s hlídkou MP vzápětí dorazila na místo.
Na zmíněném parkovišti však nebylo nic patrné. Avšak jen do doby, kdy
jeden ze strážníků spatřil v jednom
vozidle osobu, která se schovávala
mezi sedadly. Po zadržení a kontrole osoby vyšlo najevo, že se jedná
o známou firmu, která se již v minulosti dopouštěla trestné činnosti.
Do cizího vozidla se samozřejmě
dostala nezákonným způsobem. A
protože se v tomto případě nejednalo pouze o jedno vozidlo, bude
pachatel po zásluze potrestán.
Parkování ve městě je sice stále
velký problém, ale řidiči si musí
uvědomit, kam až sahají hranice
možností. Jeden z nepolepšitelných občanů parkoval své vozidlo
u kontejneru tak, že bránil svozu
odpadu. MP proto musela občana
vyzvat k projednání věci. Tento
problém je běžný hlavně na novém
sídlišti, proto touto cestou prosíme
všechny spoluobčany, aby neznepříjemňovali práci firmě svážející
odpad a nepřivodili si tak zbytečně
i případné uložení pokuty.
Neznámý občan ponechal v prostorách útulku v Ciboušově agresivního a nezvladatelného psa bojového
plemene, který nechtěl nikoho pustit
ven z areálu. Situace se díky agresivnímu a nebezpečnému chování psa
vyhrotila natolik, že musel být utracen veterinárním lékařem. Nyní MP
pátrá po nezodpovědném majiteli
psa, který je podezřelý z přestupku
proti Zákonu na ochranu zvířat proti
týrání.
velitel MP Petr Hörbe
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Jaký byl uplynulý rok 2005 ?
V minulém čísle našich novin jste si
mohli připomenout některé události
první poloviny loňského roku. Dnes
vám přinášíme ohlédnutí za jeho druhou částí.

První ročník hudebního festivalu
„Klášterecké hudební prameny“, který proběhl v kláštereckém zámku a
v kostele Nejsvětější Trojice, se konal
ve dnech 5.-9. července. Nad pětidenním maratonem si vzal záštitu
hudební virtuos Jaroslav Svěcený a
město Klášterec nad Ohří.

Zámecká slavnost, konaná u příležitosti Dnů evropského dědictví, byla
již tradiční zářijovou akcí. Pořadatelé
měli připravený nabitý program, ale
počasí opět nepřálo.

Víkendové návštěvníky provázeli komnatami kláštereckého zámku věru netradiční průvodci - tajemný magistr
Kelly se svým pomocníkem Vinckem.
Stalo se tak v rámci projektu Živé obrazy na severočeských zámcích. Již podruhé uspořádala tuto akci, jejímž cílem je
podpořit cestovní ruch v Ústeckém kraji, chomutovská agentura Modua.

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc
(ODS), který přijal pozvání vedení
města v čele se starostou Houškou,
zavítal v říjnu do lázeňské zóny, aby
symbolickým poklepáním „základního
kamene“ stavbu oficiálně zahájil.

ČERVENEC
• Po celý týden se kulturním domem
rozléhaly nezaměnitelné klapavé zvuky
ocvočkovaných bot. Již popatnácté tu
rozložili svůj hlavní stan stepaři z celé
České republiky, kteří se sjeli do Klášterce na tradiční Letní školu stepu.
• Mírný, ale trvalý pokles nezaměstnanosti v celém chomutovském regionu
v posledních dvou letech registrovali
na počátku léta i na kláštereckém úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v tuto
dobu 1 375 kláštereckých občanů.
• Celý týden prožili na zřícenině
Šumná dobrovolníci z různých kou-

tů světa. Prováděli zde drobné práce,
jako bylo sekání náletových stromků
nebo úprava turistické stezky. Tento
tak zvaný dobrovolnický „workcamp“
pořádala nezisková organizace INEX
SDA ve spolupráci s nadací RENESANCE 21 a za podpory města Klášterec nad Ohří.
• V Slzavém údolí začínají sklízet
úspěchy díky mladé závodnici Markétě Kuncové, která svůj talent prodává v podobě vynikajících výsledků na parkuru.
• Jedna z nejúspěšnějších kláštereckých sportovkyň Markéta Jeriová
zahájila přípravu na svoji druhou
olympiádu, která se bude konat letos
v italském Turíně.
SRPEN
• Po pečlivém výběru firmy (SMP
CZ, a.s. ), která v současnosti provádí práce v lázeňské zóně a na rekonstrukci náměstí, tak dochází k realizaci stodesetimilionové dotace, kterou
město v roce 2004 získalo od EU.
• Zatím posledním počinem klášterecko-baarnského partnerství byla výstava
šesti baarnských výtvarníků, která se
uskutečnila v prostorách zámeckého renesančního sálu od 27. srpna do 2. října.
• Rozsáhlá rekonstrukce kláštereckého nádraží začala 16. srpna a stala se
tak další součástí akce elektrifikace trati Karlovy Vary-Kadaň.
• Město začalo připravovat rozpočet
na rok 2006.
• Rybáři slavili 60. výročí od založení
své organizace dlouhodobou výstavou v rybářském domě.
• Doslova jako katastrofu hodnotili
loňské léto správci koupališť, letních
kin a kempů. Teploty za většinou
deštivého počasí klesaly až k 10°C.
• Dostaveníčko pod širým nebem si
opět dali příznivci hlasité muziky a
hutných tvrdých akordů. Měli k tomu
příležitost poslední srpnový víkend na
RC dráze pod Útočištěm, kde mimo
jiné vystoupila liberecká revivalová
skupina Rammstein Member´s Club.
• Další kulaté výročí slavili rašovičtí
fotbalisté. Velkým fotbalovým turna-

jem si tak připomněli 10. výročí od
založení svého klubu.
ZÁŘÍ
• Dělníci budující dešťovou kanalizaci v ulici Chomutovská museli
načas ustoupit pracovníkům z Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech Most. Nálezy
ze staveniště dokládaly středověké
osídlení. Dále archeologové našli
pozůstatky základu sklepů domů,
které jsou zakreslené na katastrální
mapě Klášterce z let 1750-1800.
• Jak se říká do třetice všeho dobrého. Na kulatých „50“ zaokrouhlila
své trvání Základní umělecká škola v
Klášterci.
• V sobotu 10. září se u sala terreny
uskutečnil jedinečný koncert dechové hudby Armády České republiky
pod vedením kapelníka a kadaňského rodáka Viliama Bereše.
• Občané města dostali možnost,
aby pomocí ankety sami rozhodli
o záměru nově vybudovat relaxační
zónu za Dlouhou ulicí.
• Smolných 14 dní, kdy v tak krátkém časovém období museli policisté
řešit čtyři dopravní nehody v našem
městě, vyvrcholilo smrtelným střetem cyklisty a osobního automobilu
na silnici 1/13.
• Koncertní sezónu roku 2005-6 zahájila v hudebním salónku kláštereckého zámku svým klavírním recitálem mladá umělkyně Jitka Čechová.
Poctu Bedřichu Smetanovi – jak zněl
název hudebního večera – přišly vzdát
zhruba čtyři desítky milovníků polek
a dalších drobných klavírních skladeb
tohoto litomyšlského rodáka.
• Michal Biša nedal v seriálu mistrovství republiky v kategorii do 12
let, které se jelo čtyřkolově, nikomu
šanci, zvítězil impozantním způsobem a stal se tak opět mistrem ČR.
ŘÍJEN
• Asi největší vlnobití vyvolala na
poprázdninovém zasedání městských zastupitelů prezentace britské
developerské firmy CENTREPOINT s.r.o. zajímající se o odkoupení
celé více než 80 hektarové plochy
„C“ industriálního parku Verne.
• Na svém 8. zasedání schválila
Rada města nové Zásady pro pronájem bytu ve vlastnictví města. Oproti těm předchozím, které platily od
listopadu 2004, došlo ke zpřísnění
podmínek, za kterých může být občan zařazen do seznamu žadatelů o
pronájem obecního bytu.
• Oslavy k Mezinárodnímu dni
seniorů proběhly první říjnový týden také v kláštereckém domově
důchodců. Kromě tradičního posezení, které se uskutečnilo v nové jídelně, byl Městskému ústavu sociálních služeb slavnostně předán nový
automobil.
• Bronzová socha v mírně nadživotní velikosti bude zdobit horní
část náměstí. Půjde o jakési prolnutí
moderní postavy s částí Brokoffovy
sochy Evropa, která stojí před sala
terrenou. Sochu zhotoví klášterecký
rodák - mistr Karel Meloun.
• Obhájit loňský titul mistra ČR v autokrosu v nejsilnější královské divizi 3
– 4000 ccm se v loňské sezóně Romanu Keřkovi nepodařilo. Přes počáteční problémy se závodním strojem
nakonec obsadil bronzovou pozici.
• Podzimním koncertem se v krásném
prostředí velkého renesančního sálu
představil po více než roční přestávce se
samostatným vystoupením klášterecký
ženský pěvecký sbor Fantasie.
• Nikolas Šarkézy potvrdil své ambice a na mistrovství České republiky
v Prostějově nedal soupeřům žádnou

šanci a vybojoval si titul mistra ČR
pro rok 2005 v kategorii mladších
žáků v zápase řecko-římském.
LISTOPAD
• Návrh na vybudování městského
kamerového dohlížecího systému v
Klášterci postoupil do posledního
kola rozhodování, které se uskuteční
letos v březnu na ministerstvu vnitra.
• Rozsvěcení vánočního stromu s
celou parádou museli radní kvůli
rekonstrukci náměstí odložit až na
letošní rok, kdy bude tato tradiční
akce spojena s velkou oslavou u příležitosti znovuotevření zrekonstruovaného náměstí.
• U příležitosti oslav Dne vzniku sa-

mostatného Československého státu
se na místním hřbitově uskutečnil ve
čtvrtek 27. října tradiční pietní akt.
• Na kláštereckém zámku se konalo
ve dnech 10.-11. listopadu v pořadí
již druhé pracovní setkání úspěšných
žadatelů o dotace z programu SROP.
Klášterec se řadí spolu s Třeboní, Hodonínem a Jeseníkem k nejúspěšnějším uchazečům o dotace na rozvoj
lázeňství.
• Za krásného slunečného sobotního odpoledne se v parku konala zámecká slavnost u příležitosti zakončení zámecké sezóny. Celá akce byla
věnována handicapovaným dětem,
jejich příbuzným a kamarádům.
• Počátkem listopadu byly na adrese
www.klasterec.cz spuštěny nové oficiální internetové stránky Klášterce
nad Ohří. Web města prošel totální
proměnou jak po stránce grafické,
tak obsahové. Důraz byl při jejich
tvorbě kladen zejména na přehlednost a obsahovou úplnost.
• Zhruba jeden milion korun by měl
stát záměr vytvořit na zámku expozici
věnovanou historii Klášterce nad Ohří
• Představení Nebezpečné známosti v podání divadelního souboru
Zdrhovadlo uzavřelo třetí ročník
Kláštereckých divadelních žní.
• Rekonstrukce střech, okapů, svodů, žlabů a říms na kláštereckém
gymnáziu přišla na zhruba 3,2 milionu korun.
• Také naše redakce slavila. 20. listopadu 2003 spatřilo světlo světa
první vydání Kláštereckých novin,
a tak jsme měli možnost společně s
vámi čtenáři slavit už druhý rok našeho trvání.
• V pátek 25. listopadu se uskutečnila v zámecké galerii Thun vernisáž
v pořadí již 7. ročníku Salonu kláštereckých výtvarníků.
• Každoroční soutěž v imitování
zpěváků a skupin s názvem Playback Kids proběhla jako obvykle v kulturním domě. Loňský 12.
ročník přivítal také zahraničního
hosta. Organizátorům z Domu dětí
a mládeže Klubíčko se podařilo zalovit v italských vodách a pozvali si
hvězdu skupiny Damichi Davide
Mattioliho.

Také klášterečtí fotbalisté měli velký
důvod k oslavě. V roce 2005 slavili
už 60. výročí od založení fotbalového klubu. Ke své oslavě si pozvali internacionály ČR v čele s Františkem
Veselým.

Bylo 26. října krátce před osmou hodinou raní, když se do první lípy na kláštereckém náměstí zakousla motorová
pila. Během krásného slunečného dne
se pět lip okolo trojičného sloupu po 126
letech života skácelo k zemi, aby uvolnily místo pro nové mladé stromy. Celkem z kláštereckého náměstí zmizelo 16
stromů. Nahradí je nová výsadba, která
je součástí velké rekonstrukce.

Každý rok bývá Věneček vyvrcholením
tříměsíčního tanečního kurzu. Ani
prosinec roku 2005 nebyl výjimkou a
slavnostní zakončení tanečních proběhlo už tradičně v kulturním domě.
PROSINEC
• Jeden a půl milionu korun bude
muset zaplatit město Klášterec nad
Ohří za pochybení při čerpání osmimilionové dotace, kterou získalo v
roce 2002 na stavbu bytového domu
UNION.
• Město poprvé představilo regeneraci
prostoru sídliště Panorama, zahrnující
úpravu zpevněných ploch chodníků a
komunikací, rozšíření parkovišť, obnovu zeleně a umístění nových laviček,
svítidel veřejného osvětlení, informačního systému apod.
• Prosinec se nesl také v očekávání
příchodu Vánoc a příprav oslav nového roku. Mikulášské nadílky i vánoční výstavy nás provázely na každém kroku.
To byl tedy, vážení čtenáři, stručný pohled zpět do roku 2005. Naše redakce vám v tom letošním přeje mnoho
úspěchů a spokojenosti.
-rony-
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„Kulturák“ se hází do gala
Ředitel kulturního domu Antonín
Trejbal se určitě řídí heslem „Do nového roku v novém kabátě“. Za posledních několik měsíců zaznamenal
klášterecký „kulturák“ spoustu změn
a podle slov jeho ředitele není zdaleka všem dnům konec. Vezmeme-li
v úvahu, že některé vybavení tohoto
kulturního stánku pamatuje sedmdesátá léta minulého století, je jistá
omlazovací kúra jistě na místě. V září
loňského roku přišla jako první na
řadu výměna jevištních tahů, po které v listopadu následovala instalace
nového větráku. Na obě opravy, které stály zhruba dvě stě tisíc, poskytlo
město kulturnímu domu dotaci.
Další věci už hradil „kulturák“ z vlast-

věsily se nové závěsy a lakují se stolky,“
pokračuje nadšeně Antonín Trejbal.
Radost z nového ale většinou netrvá
dlouho. Dříve nebo později jí učiní přítrž nějaký vandal. Další dvě novinky,
které na návštěvníky kulturního domu
od Nového roku čekají, ovšem dávají
určitou naději, že nové vybavení vydrží
nějakou dobu nezničené. V první řadě
je to zákaz kouření v celém objektu
kulturního domu, který přinesl nový
protikuřácký zákon. Kouřit se nesmí na
sále, v předsálí, na toaletách, v kavárně
ani ve vstupní hale. Zapálit si budou
moci milovníci nikotinu pouze v jedné
k tomu vyhrazené místnosti za kavárnou. Propálené čalounění a závěsy jsou
tak snad už minulostí. Druhou změnou

Děti si nedělní odpoledne pořádně užily
Předposlední lednová neděle patřila
v kláštereckém kulturním domě dětem. Celé odpoledne se tu zpívalo,
tancovalo, dovádělo a soutěžilo na
sále, pobíhalo, výskalo a skotačilo
po chodbách a bálo se a třáslo hrůzou ve strašidelném sklepě. Maškarní ples pro ty nejmenší i ty trošku odrostlejší pořádalo stejně jako
loni Divadlo Bez angažmá spolu s
mateřskou školkou Stonožka. Sál
nabitý k prasknutí byl důkazem, že
je tato akce mezi místními mimořádně oblíbená. Temperamentní
Marcela Vlčková, která celým odpolednem provázela, nenechala nikoho ani na chvíli vydechnout. Plné
tři hodiny dováděli malí caparti a
často i jejich rodiče v rytmu pohádkových i nepohádkových melodií,
které jim pouštěl Tomáš Karička.
Ostatní členové divadla se převtělili

do nejrůznějších strašidel a příšer,
které na malé odvážlivce vyskakovali z temných chodeb strašidel-

Upozornění pro organizace,
soukromé ﬁrmy a řidiče

ného sklepa. Sladkou odměnu za
prokázanou statečnost si děti určitě
zasloužily.
-lara-

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

 Kavárna kulturního domu těsně po otevření v roce 1964.

ních prostředků. „V loňském roce jsme
nově vybavili herecké šatny, které už
byly opravdu pro ostudu. Nechali jsme
znovu položit lino, koberce, pořídili
nové věšáky a koše,“ vypočítává ředitel
kulturního domu. To byl ale teprve začátek. „Na konci prosince přišla na řadu
učebna, kde probíhají jazykové kurzy
a autoškola. Od ledna tu je k dispozici
nová televize s DVD přehrávačem a
mobilní magnetická multifunkční tabule, která se dá podle potřeby přesouvat
i do jiných místností. V současné době
prochází proměnou vstupní hala. Dáváme přečalounit nástěnky, křesílka, po-

je způsob zajištění pořádku na plesech
a různých zábavách. Od letošní plesové sezóny to mají na starost pracovníci
specializované bezpečnostní agentury.
I pro letošní rok má ředitel Trejbal plány, které mají určitou šanci na uskutečnění. V první řadě to je výměna obou
vchodových dveří. „Dále bychom rádi
pořídili nové stoly, protože ty současné už
opravdu volají o pomstu. No a jako každý
rok i letos budeme žádat město o peníze na
výměnu parketu, která je odhadnuta na
zhruba tři čtvrti milionu, což z našeho běžného rozpočtu samozřejmě nemáme šanci
našetřit,“ dodává ředitel Trejbal. -lara-

Pohled do minulosti

Řidiči, kteří řídí motorové vozidlo ve smyslu zákona
č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou
povinni absolvovat školení řidičů v rozsahu 16 hodin
jednou ročně včetně přezkoušení jednou za tři roky.
Školení probíhá od prosince 2005 do června 2006
v autoškole Ing. Jana Chvátala v Kadani.
Provádíme též školení řidičů
sk. B – tzv. referentů.
Upozorňujeme zaměstnavatele i zaměstnance, že
není možné uvolňování během školení.
Objednejte se na e-mail:

chvatal@ktkadan.cz nebo fax: 474 342 474
Ing. Jan Chvátal, pověřený zkušební komisař Ministerstva dopravy a spojů ČR

Uhlí od Čermáka a Košaty
do sklepa bez lopaty
Novinka: použití pásového dopravníku
Dále nabízíme:

písky, štěrky
Celý okres Chomutov a okolí

včetně dovozu
Telefon: 474 386 298
602 418 183
602 418 184

Pro maturanty byl pátek 13. šťastným dnem
Maturitní ples 4. G kláštereckého
gymnázia byl v mnoha ohledech
výjimečný. Tak zaprvé to byl první
z celkem tří letošních maturitních
plesů kláštereckých středoškoláků,
zadruhé šlo o úplně první bál letošní plesové sezóny a zatřetí to byla
první akce pořádaná v kláštereckém
kulturním domě poté, co zde začal
platit úplný zákaz kouření. Když
připočteme, že si maturanti zvolili
pro konání plesu pátek 13., pak se
není co divit, že se radostné očekávání mísilo u mnohých s určitými obavami. Po skončení plesu ale

Tuhé mrazy, které k nám dorazily z „dalekého východu“, určitě nebyly žádnou výjimkou ani v dobách minulých. A když se k nim přidal
i sníh, vypadalo to v Klášterci jako v pohádce. Alespoň když se podíváte na dobovou fotografii, dáte mi za pravdu. A nejen sněhovou
nadílku můžete na snímku obdivovat, ale zároveň také porovnat, jak
se místo, na které směřuje váš pohled, změnilo.
-rony-

 Na maturitním plese nesmí samozřejmě chybět ani slavnostní přípitek

ní pohled s přípravou plesu velkou
práci. Výzdoba sálu ve znamení čar
a kouzel, působivé „vlajkové“ předtančení, vystoupení malých gymnastek a taneční skupiny Legarmm,
půlnoční překvapení v podání Doors revival a hlavně strhující „bojové“ číslo mladých siláků.

 Třídní učitelka Mgr. Nacková šerpuje jednoho z maturantů.

všichni s ulehčením přiznali, že pátek 13. nemusí být vůbec den, který
provázejí samé nešťastné události a
karamboly. Z vydařeného „maturáku“ měli určitě největší radost sami
maturanti a jejich třídní učitelka
Mgr. Nacková, kteří si dali na prv-

Výbornou atmosféru celého plesu sice kazila kuřákům skutečnost,
že své droze mohli holdovat pouze
venku na mrazu, ovšem nekuřáci si
novou vymoženost jednoznačně pochvalovali. Bez „kouřových“ efektů
se teď budou muset obejít všechny
plesy, což mnozí jistě přivítají. -lara-
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Město přivítalo nové občánky
Každý nový rok se vyznačuje tím, že se snažíme přijít s něčím novým. Ale jsou
věci zaběhnuté a tradiční a na nich není třeba něco měnit. Takovou tradiční
akcí je vítání občánků. Za loňský rok se v Klášterci narodilo 163 miminek a my
jsme Vám jich většinu v našich novinách představili. Toto číslo je potěšující, ale
zároveň je nutné dodat, že nás navždy opustilo 145 kláštereckých občanů. Čísla
jsou neúprosná. Některé potěší a některé naopak. Potěšující je například fakt,
že se máme asi více rádi, než tomu bylo dříve, protože v loňském roce uzavřelo
manželství 111 párů. Pokles jsme zaznamenali v rozvodech, kterých bylo 79.
Svoji životní lásku a společnou cestu životem si znovu připomněli manželé Nikolovi a Coufalovi, kteří oslavili zlatou svatbu a manželé Zmrhalovi dokonce
diamantovou. Ale vraťme se zpět k těm, kterým je tato rubrika věnována. Jsou
teprve chvilku na světě, takže ....seznamte se, prosím.
-ronyJan Král

Karolína Jalůvková

24. úterý v 19.00 hodin
LOVCI DINOSAURŮ*
USA/Něm./ČR 2004, 101 minut, české titulky.
Dobrodružný ﬁlm nás zavádí do nepříliš
vzdálené budoucnosti, v níž se stalo cestování časem výnosným byznysem. Cestovní kancelář Time Safari Inc. Charlese
Hattona (Ben Kingsley) pořádá pro bohaté klienty lovecké expedice do prehistorického věku. Po návratu z jedné problémové expedice si však Dr.Travis (Edward
Burns) všimne několika významných
změn a začíná mít podezření, že některý z
členů výpravy stanovená pravidla porušil
a změnil tak vývoj dějin. Začíná se měnit
vegetace, mizí lidé i celé budovy, objevují
se nebezpeční, nikdy nevidění predátoři.
Travis vyhledá Soniu Rand, která moderní cestování v čase vynalezla a požádá ji
o pomoc při hledání příčiny strašlivých
změn, než lidstvo navždy zmizí z povrchu
naší planety...
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

Dorčo Dautovský

Dominik Vaněk

Ondřej Záveský

25. středa a 26. čtvrtek
KINO NEHRAJE
27. pátek v 19.00 hodin
V MOCI ĎÁBLA*
USA 2005, 120 minut, české titulky.
Emily Rose opouští svůj klidný venkovský
domov, aby mohla studovat na vysoké
škole. V osamělé noclehárně ji však jedné noci potká děsivá „halucinace“, po níž
ztratí vědomí. Útoky se postupně stávají
častějšími a jejich intenzita se stále stupňuje, proto se nábožensky založená Emily
rozhodne podstoupit vymítání satana pod
vedením faráře, otce Richarda Moorea.
Když pak dívka během obřadu zemře, je
farář obviněn ze zabití z nedbalosti. Roli
jeho obhájkyně přijímá renomovaná právnička Erin Bruner, jejíž ateismus a nedůvěra v nadpřirozeno jsou v průběhu soudního procesu nalomeny oddanou vírou otce
Moorea a zvláštními, nevysvětlitelnými
okolnostmi, které případ provázejí.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
28. sobota a 29. neděle
KINO NEHRAJE

Natálie Oudová

Nikolas Balog

Jakub Dvořák

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Koupím rodinný dům do 800
tisíc Kč. Jen v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 728 955 052, 607 708 762
Daruji do dobrých rukou 3 měsíční mourovanou kočičku.
Tel.: 474 345 414, 737 710 6934
Prodám štěňata německého ovčáka. Odběr v polovině ledna 2006.
Tel.: 732 403 315
Prodám lesklé černé i bílé kozačky nad kolena s přezkami, jehlový
podpatek (9cm) s kovákem, velikost 38. Také růžové a bílé matné
nižší kozačky. Dále černé kalhoty,
imitace kůže, v předu šněrování,
zip na boku, velikost 34. Také černý, vínový a starorůžový klobouk.
Pro více informací pište sms.
Tel.: 721 036 677

Prodám knírač střední P+S štěňata odčervená, kupírovaná. Výborný společník a hlídač. K odebrání ihned. Cena 600,- Kč.
Tel.: 474 374 029
Prodám dvoulůžko 200x180 cm
včetně pružinových matrací a toaletní stolek se zrcadlem a sedátkem.
Vše téměř nové. Cena 4 500,- Kč.
Tel.: 606 392 125
Prodám krémovou kuchyňskou
linku (délka 150 cm) s dřezem. Zachovalou. Cena 450 Kč.
Tel.: 474 374 029, 721 626 039
Přiučím němčinu.
Tel.: 474 375 202
Vyčistím a opravím šicí a psací
stroje.
Tel.: 728 476 060

tel.:474 375 701

Program leden - únor 2006

Jakub Kolář

Jan Morava

Kino Svět

Klášterec nad Ohří

Muž 59/180/80 mladšího vzhledu hledá osamělou ženu, která nechce být sama (živ. přilepšení).
Tel.: 737 930 115
Prodám kuchyňskou linku (190
cm). Cena 2000,- Kč. Dále chemické WC. Cena 800,- Kč.
Tel.: 732 772 713
Pronajmu byt 3+1 v Klášterci za
1000 Kč + SIPO.
Tel.: 608 038 825
Vyměním státní byt 2+1 v Klášterci za státní byt 4+1 nebo 3+1
velký. V Klášterci.
Tel.: 731 236 974, 721 751 466
Hledám paní na háčkování, vzor
k modelu. Dále sháním státní byt
2+1 v Klášterci.
Tel.: 605 243 468

Inzerovat můžete také na www.klnoviny.cz

KUPON PRO BEZPLATNOU INZERCI
žádám o bezplatné zveřejnění soukromého inzerátu tohoto znění:
(vyplňujte hůlkovým písmem)

30. pondělí a 31. úterý
v 16.00 a 18.00 hodin
STRAŠPYTLÍK*
USA 2005, 77 minut, český dabing.
Nový animovaný ﬁlm z produkce studia
Walt Disney Strašpytlík vypráví klasickou
pohádku o kuřeti, které si splete padající
žalud s kouskem oblohy a způsobí velký
zmatek. Tentokrát se malý hrdina rozhodne napravit to, co způsobil - jakmile se mu
však konečně začne dařit, přistane mu na
hlavě opravdový kus oblohy! Nyní se
spolu se svými povedenými přáteli Kačkou Pihatou, Mrňousem a Rybízem musí

pokusit zachránit svět, aniž by ve městě
způsobil další zděšení, což se samozřejmě neobejde bez spousty napětí a zmatků, ale hlavně pořádné porce zábavy.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
3. pátek v 19.00 hodin
40 LET PANIC*
USA 2005, 116 min., české titulky.
Andymu je čtyřicet, sbírá komiksové postavičky, a co se týče sexu, je naprosto
nepoznamenaný. Nejprve se stává terčem posměchu svých kolegů, záhy ale
nastupuje do jejich intenzivního školícího
kurzu. O některých věcech je ale snazší
mluvit, než je realizovat...
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
PROJEKT 100 – 2006
4. sobota v 19.00 hodin
KŘIŽNÍK POTĚMKIN
Rusko 1925, 75 min., české titulky.
Sergej Ejzenštejn ve ﬁlmu zobrazuje klíčové události revolučního roku 1905 a
svůj zájem soustředí zejména na vzpouru na křižníku Potěmkin. Film rozdělil do
pěti dějství – (Začátek vzpoury, Povstání,
Pohřeb Vakulinčuka, Masakr na oděských
schodech a Vítězná plavba).
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět: 45,- Kč
5. neděle
KINO NEHRAJE
6. pondělí a 7. úterý v 17.00 hodin
LETOPISY NARNIE:
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ*
USA 2005, 132 min., český dabing.
Nejmladší z dětí Lucinka objeví ve staré
skříni průchod do tajemného a magického
světa jménem Narnie. V Narnii žijí zvířata,
která mluví, a zemi vládne moudrý a laskavý lev Aslan. Ostatní děti Lucince vyprávění o Narnii zpočátku nevěří, ale nakonec
všichni projdou skříní a zjistí, že ne všechno je v Narnii tak, jak by mělo být. Zemi
totiž ovládá zlá bílá čarodějnice jménem
Jadis. Děti se proto spojí s Aslanem, aby
společnými silami čarodějnici přemohli.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
8. středa v 19.00 hodin
DOOM*
VB/ČR/Něm./USA 2005, 100 min., české titulky.
Nastal čas, aby ve šlépějích hry vykročilo
i její ﬁlmové zpracování. Řady vědců na
planetě Mars záhadně řídnou, a tak vládě nezbývá, než vyslat na Mars jednotku
rychlého nasazení. Jenže realita překonává nejhorší představy. Výzkumnému
týmu se totiž nekontrolovanými pokusy
podařilo doslova otevřít brány do pekel,
z nichž se vynořily davy hrůzostrašných
monster.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

28. ledna od 20 – 01 hodin
PLES SENIORŮ
K tanci a poslechu hraje oblíbená Heligonka z Kladna. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji od 3. ledna 2006.
1. února od 19 hodin
NEZMAŘI
Koncert skupiny, která vznikla v roce 1978 a již více jak 20 let se s ní můžete
setkat na pódiích České i Slovenské republiky. Za léta koncertování posbírala všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských Port
jsou také držiteli Zlatého klíče – cena pro nejlepší skupinu roku v kategorii
FaC. Koncert je sestaven nejen z největších hitů, ale i z úplných novinek.
Jako host skupiny vystoupí PEPA ŠTROSS.
Vstupné: 90,- Kč, důchodci: 70,- Kč
3. února od 19 hodin
MATURITNÍ PLES GSOŠ – 4. S
4. února od 20 hodin
II. PLES KABEL 1
Hraje Metrum – bohatá tombola – Power Horse Cocktail Bar.
Vstupenky lze koupit v prodejně Kabel 1.
info na www.kabel1.cz

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

27. 1. 2006 v 18 hodin
PÍSŇOVÝ POŘAD „CESTA KOLEM SVĚTA“ V PODÁNÍ BONI PUERI
Koncert je pořádán ve spolupráci ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.
Pro velký zájem se bude představení konat v kulturním domě.
Vstupné 70,- Kč, slevy 50,- Kč.

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

17. 2. v 18.00 hodin
KABARET Z KUFRU V PODÁNÍ SOUBORU QVOX
Koncert je pořádán ve spolupráci ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.
Vstupné 100,- Kč, slevy 70,- Kč.

strana 6

Klášterecké noviny č. 2/06

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

Olga Stavenská je potřetí mistryní Evropy

Zvolte sami nejlepšího kláštereckého
sportovce roku 2005
!!! Uzávěrka ankety je 28. února 2005 !!!
Systém vyhlašování:
Na základě vašeho hlasování vyhlásíme tři nejlepší sportovce ve všech kategoriích.
Systém bodování:
Při dosazování na jednotlivé příčky je třeba zohlednit systém bodování od
nejvyššího počtu bodů po nejnižší (příklad kategorie dospělý 1. - 3 body,
2. - 2 body a 3. - 1bod). Největší součet bodů určí pořadí v jednotlivých
kategoriích.

Případné dotazy volejte na tel.: 474 371 148 nebo mob.:
606 625 669

DOSPĚLÍ

TRENÉŘI

č.1 - Markéta Jeriová
(*76) - saně
dlouholetá úspěšná olympionička a reprezentantka ČR v
sáňkování.
č.2 - Roman Keřka
(*72) - autokros
4. místo ME a 3.místo MČR
2005 v nejsilnější autokrosové
kubatuře do 4000 ccm.
č.3 - Jan Říha
(*87) - kanoistika
Mistr ČR 2005. 1. a 3. místo ve
světovém poháru. 4. místo na
ME. Reprezentant ČR.
č.4 - Roman Pražák
(*84) - hokej
První odchovanec kláštereckého
hokeje, který si zahrál extraligu v
Karlových Varech.
č.5 - Štefan Šturma
(*55) - střelectví
Jeden z nejlepších sport. střelců
z velkorážních, malorážních a
vzduchových pistolí a pušek.

č.16 - Vasil Želev
(*44) - zápas ř.-ř.
mladé zápasníky trénuje už neuvěřitelných 30 let. Stále aktivně
zápasí jako veterán.
č.17 - Jan Böhm
(*77) - ﬁtness
Vedle svých sportovních úspěchů se úspěšně věnuje trenérské
práci.
č.18 - Veronika Blašková
(*84) - atletika
dokázala úspěšně skloubit závodní i trenérskou dráhu. Její práce s
mládeží je hodná ocenění.
č.19 - Luboš Jíra sen.
(*68) - saně
bývalý olympionik je dnes
šéftrenérem juniorské reprezentace ČR.
č.20 - Josef Sochor
(*79) - nár. házená
vedoucí, trenér a člen realizačního týmu družstva žen bojujícího
o návrat do 1. ligy.

MLÁDEŽ do 18 LET
č.6 - Pavel Foukal
(*7) - kanoistika
Reprezentant ČR. 2. místo na
MČR. Vítěz dvou nominačních
závodů na ME.
č.7 - Luboš Jíra jun.
(*90) - saně
Juniorský reprezentant ČR. Mistr Čech 2005. Pohybující se stále
ve špičce reprezentace ČR.
č.8 - Lucie Drobná
(*91) - stolní tenis
v první polovině sezony 5.místo
v ČR (v kraji nejlepší) v mládežnické kategorii.
č.9 - Martin Chocholáč
(*91) - hokej
talent klášterského hokeje, technický hráč hrající extraligu dorostu v Karlových Varech
č.10 - Tomáš Černý
(*87) - kopaná
kapitán dorostu si svými výkony
řekl i o nominaci do „A“ týmu
mužů, kde je platným hráčem.

MLÁDEŽ do 14 LET

TALENT ROKU
č.21 - Michaela Kuncová
(*90) - jezdectví
Svými někdy až neuvěřitelnými
výsledky dokazuje, jaký ohromný talent v sobě skrývá.
č.22 - Jana Králová
(*92) - kopaná
Nejmladší hráčka 2. ligy v týmu
Karlových Varů, kde stabilně nastupuje na postu pravého beka.
č.23 - Kristýna Kostková
(*90) - nár. házená
Vůdčí osobnost každého týmu,
střelkyně par excellence, dnes
hraje za SKNH Chomutov.

ZASLOUŽILÝ SPORTOVEC
č.24 - Ladislav Mužík
(*49) - saně
Legenda sáňkařského sportu
stále aktivně jezdí. 4. místo na
ME 2005 veteránů.
č.25 - Miloslav Král
(*36) - universál
Sportovní bohém. Na co ve
sportu sáhl, to mu šlo. Co bylo
kulaté, bylo jeho.
č.26 - Alexander Schwob
(*43) - volejbal
Dlouholetý aktivní volejbalista se
po ukončení kariéry věnoval tomuto sportu jako trenér a rozhodčí.
č.27 - Vladislav Nohejl
(*32) - kopaná
Dlouholetý vynikající útočník
kláštereckého fotbalu. Jeho góly
byly ozdobou všech utkání.
č.28 - Jiří Šafer
(*37) - hokej
Sportovní obojživelník, který
celý sportovní život spojil s kláštereckým hokejem i fotbalem.
č.29 - Olga Stavenská
(*55) - saně
bývalá reprezentantka a olympionička ČR, na ME sáňkařů - veteránů 2005 získala titul ME.

č.11 - Josef Kolba
(*82) - zápas ř.-ř.
Dvojnásobný mistr ČR 2005 za
volný a klasický styl. 3. místo na
mezinár. turnaji v Norsku.
č.12 - Michal Biša
(*95) - minikáry
Loňský mistr ČR získal ještě
Pohár prezidenta AČR a Pohár
prezidenta ÚAMK.
č.13 - Helena Grussová
(*93) - šachy
2.místo v krajském přeboru a
3. místo na MČR v rapidšachu.
4.místo na MČR v klas. šachu.
č.14 - Jan Putyera
(*91) - hokej
Útočník, odchovanec klášterského hokeje, hraje žákovskou
ligu v Karlových Varech.
č.15 - Nikolas Šarkézy
Kolektivy
(*93) - zápas ř.-ř.
Mistr ČR 2005. Talentovaný č.30 - Stiliq Infection
závodník kláštereckého zápas- č.31 - HC junioři Klášterec
nického sportu.
č.32 - FK dorost Klášterec
č.33 - SKNH Klášterec-družstvo žen

 Olga Stavenská (vlevo) a Angelika Rösch při vyhlášení vítězů ME veteránů

Stolní tenisté pokračují ve svých soutěžích
Krajský přebor
TJ Klášterec - SK SIAD Bílina 15:3

V předehrávaném utkání stolní tenisté domácího celku zvítězili nad
družstvem, kterému se nedaří na
stolech soupeřů.
Body za domácí:
ing.Větrovský Milan 4,5 b., Lískovec J. 4,5 b,. Lískovec I. 3 b., Ciniburk J. st. 3 b.
S největší pravděpodobností družstvo TJ postoupí tímto vítězstvím
na 5. místo.

první zkušenosti se soutěží regionálního přeboru. Družstvo je i po
tomto kole na 1. místě s 25 body.

Mistrovské zápasy
HC Klášterec

Regionální přebor Chomutovska
TJ Klášterec „B“ - Větrník Chomutov 10:8

Domácí zvítězili nad soupeřem z
Chomutova až v samém závěru.
Body za domácí: Drobná L. 4 b.,
Coufal J. 2 b., Ciniburk J. st. 4 b.
Poprvé startoval J. Demjan a získal

Hvězda Praha – HC Klášterec
3 : 4 PP (0:1,2:2,1:0,0:1)
HC Most – HC Klášterec
3 : 2 PP (1:0,0:1,1:1,1:0)
 Lucie Drobná

Házenkářky do dalších bojů nezasáhnou
V neděli proběhlo v málkovské hale
čtvrtfinále Českého poháru národní
házené. Naše hráčky si vytyčily cíl
skončit mezi kvalitními družstvy na
třetím místě. To jim bohužel uteklo
o dvě inkasované branky a skončily
za ligovými družstvy na čtvrtém místě. Celkově je turnaj brán jako velmi
kvalitní příprava pro jarní boje.
Za Klášterec na turnaji nastoupila
tato sestava: Civišová, Zahradníková
- Vlachová, Uzsáková, Němečková,
Kováčová - Myslíková (22 branek),
Houšková (14), Sochorová (11), Potocká (6), Kanická (5).
Utkání: Žatec - Klášterec 14:12, Klášterec - Chomutov A 13:18, Klášterec
- Chomutov B 15:10, Spoje Praha Klášterec 23:18.

13. - 15. leden se opět zapíše do kroniky sáňkařů z Klášterce zlatým písmem. Olga Stavenská obhájila loňský
titul na ME - veteránů, který se jel za
nečekaně nádherného počasí v německém Oberhofu. V ledovém korytě na její umění nestačila ani olympijská vítězka Angelika Rösch, která
skončila na druhém místě. Ale to nebyl jediný úspěch naší bývalé úspěšné
reprezentantky a olympioničky. Olga
Stavenská si dojela společně s další
legendou tohoto sportu Láďou Mužíkem pro stříbro v kategorii dvojic.
Oproti loňsku si tak polepšili ještě o
jedno místo. Že by do třetice příští
rok byli zlatí? ME veteránů se jezdí od
roku 1968 a Stavenská se ho zúčastnila již po desáté. Celkově je to pro
ni už třetí titul mistryně Evropy. O
tom, že tento závod je prestižní událostí svědčí i to, že jako předjezdce si
pořadatelé zvou nejlepší sáňkaře ze
všech států. Letos se takové cti dostalo
i našemu závodníkovi Luboši Jírovi
jun. Dodejme ještě, že Láďa Mužík si
oproti loňsku (4. místo) pohoršil a v
kategorii mužů skončil na konečném
10. místě.
Pořadí ME veteránů - ženy:
1. Olina Stavenská - Klášterec
2. Angelika Rösch - Waldkirchen
3. Jitka Verešová - Smržovka

 Momentka z utkání s celkem Žatce, ve
kterém naše házenkářky podlehly 14:12.

HC Klášterec – HC Děčín
4:1 ( 2:0, 1:1, 1:0 )
HC Sokolov – HC Klášterec
2:1 ( 1:1, 0:0, 1:0 )

Klášterečtí hokejisté pokračovali v
uplynulých čtrnácti dnech čtyřmi
zápasy 28. - 31. kola se střídavými úspěchy a propadli se na pátou
příčku v tabulce.
Do konce základní části zbývají ještě tři kola a čím lepší příčku hokejisté vybojují, tím budou mít příznivější rozlosování do play - off.
Zatím se rýsuje to, že první zápas
v play-off odehrají klášterečtí borci na ledě soupeře. Kdo to bude, se
dozvíme až po ukončení základní
části 4. února. Klášterci zbývá odehrát ještě domácí utkání s HC Klatovy, poté zajedou do Teplic a končí opět doma s Hvězdou Praha.

HLASOVACÍ KUPON
DOSPĚLÍ

TRENÉŘI

1.
2.
3.

1.
2.
3.
MLÁDEŽ 15 - 18 LET

1.
2.
3.

MLÁDEŽ DO 14 LET
1.
2.
3.

TALENT ROKU
1.
2.
3.

Kupony zasílejte na adresu: Klášterecké noviny,
Chomutovská 206, 43151 Klášterec nad Ohří nebo
je odevzdejte na sběrných místech: Traﬁka U Buldoka, Polní ulice nebo Tabák, nám. Dr. E. Beneše.

!! Prosíme vyplňte všechny kategorie !!

KOLEKTIVY
1.
2.
3.
ZASLOUŽILÝ SPORTOVEC
1.
2.
3.
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